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ABSTRAK 

Pembelajaran menggunakan bahan ajar berbasis ICT dengan mengintegrasikan 
nilai pendidikan karakter diperlukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan 
dasar ini penelitian untuk mengembangkan bahan ajar berbasis ICT dengan 
mengintegrasikan nilai pendidikan karakter perlu dilakukan. Tujuan dari penelitian adalah 
untuk menghasilkan bahan ajar berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan 
karakter yang memiliki validitas dan deskripsi yang baik, serta praktis dan efektif 
digunakan dalam pembelajaran menurut standar proses. 

Metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan dan menerapkan bahan 
ajar berbasis ICT dengan mengintegrasikan nillai pendidikan karakter adalah penelitian 
dan pengembangan yaitu suatu metode untuk menghasilkan suatu produk tertentu dan 
menguji efektivitas produk tersebut. Pelaksanaan penelitian terdiri atas enam langkah 
yaitu: mengenal potensi dan masalah, mengumpulkan informasi, mendesain produk, 
memvalidasi hasil desain, menguji coba produk, dan merevisi produk. Intrumen 
pengumpul data yang digunakan ada tiga macam yaitu: lembar uji validitas, lembar uji 
kepraktisan, dan lembar tes hasil belajar. Data yang didapat melalui instrumen pengumpul 
data dianalisis dengan empat cara yaitu: analisis statistik deskriptif, metoda grafik, analisis 
regresi linear dan korelasi, dan analisis perbandingan berkorelasi. 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat dikemukakan empat 
hasil utama dari penelitian ini. Pertama, modul fisika berbasis ICT dengan 
mengintegrasikan nilai pendidikan karakter berada pada ketegori sangat valid dengan nilai 
rata-rata 87,O. Modul ini terdiri dari 5 pembelajaran yaitu: besaran fisika dan pengukuran, 
penjumlahan vektor, gerak lurus, gerak melingkar, dan hukum Newton. Setiap modul 
terdiri dari dua atau tiga kegiatan pembelajaran. Kedua, buku ajar fisika berbasis ICT 
dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter berada pada ketegori sangat valid 
dengan nilai rata-rata 82,5. Buku ajar ini terdiri dari 5 bab yaitu: besaran fisika dan 
pengukuran, penjumlahan vektor, gerak lurus, gerak melingkar, dan hukum Newton. 
Ketiga, penggunaan modul fisika berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan 
karakter adalah praktis dan efektif &lam pembelajaran menurut standar proses. Ketiga, 
penggunaan buku ajar fisika berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan 
karakter adalah praktis dan efektif dalam pembelajaran menurut standar proses. 

Kata Kunci: Bahan ajar, ICT, nilai karakter, valid, praktis, efektif 



KATA PENGANTAR 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi merupakan suatu era yang penuh dengan kompetisi dan 

pemenangnya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM). Dalam era 

globalisasi diperlukan SDM yang memiliki keunggulan dan kemampuan untuk bisa 

bertahan dan berkompetisi secara sehat. Mereka hams mampu mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilannya secara profesional, serta mampu berkomunikasi 

dengan bangsa lain di dunia agar bisa bertahan. 

Pada saat ini, era globalisasi sudah memasuki dan mempengaruhi dunia 

pendidikan, menuntut sekolah untuk mampu melakukan berbagai upaya untuk 

menciptakan lulusan yang berdaya saing global (Eddy, K: 2006). Arah dasar 

pendidikan dalarn budaya global hams mampu mencakup aspek pengetahuan, 

keterampilan, pembentukan karakter, dan internalisiasi nilai-nilai dasar hidup manusia 

(Angelus, L.D: 2007). Dengan dasar ini pemerintah melalui Derektorat Pendidikan 

Menengah Umurn menciptakan program SMA Bertaraf Internasional (SMA-BI). 

Menurut UU nomor 20 tahun 2003, pasal 50 ayat 3 "Pemerintah d a d  atau Pemerintah 

daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan yang bertaraf 

internasional". Sebagai implementasi dari UU ini telah dicobakan SMA-BI di SMA 

konvensional (Fekrynur : 2006). 

SMA-BI merupakan sekolah yang menggunakan kurikulum nasional dengan 

melakukan inovasi-inovasi di bidang pengelolaan sekolah dan inovasi di bidang proses 

pembelajaran serta didukung sarana yang memadai sesuai dengan perkembangan 

teknologi untuk mampu menciptakan lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan 



sekolah terbaik lainnya di dunia. Dengan kata lain SMA-BI dapat berarti sekolah yang 

melakukan proses peningkatan kualitas secara sistematis, terprogram, dan 

berkesinarnbungan sehingga menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan 

sekolah-sekolah terbaik di dunia. 

Ada beberapa alasan pentingnya program SMA-BI di Indonesia. Pendidikan di 

Indonesia dituntut untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul di segala 

bidang, mampu bersaing di dunia kerja, dan memiliki jiwa kebangsaan yang tinggi. 

Keluaran yang diinginkan dari Sekolah Menengah tidak hanya memiliki keunggulan di 

bidang pengetahuan dan teknologi tetapi juga mempunyai jiwa kebangsaan yang tinggi, 

sehingga dimanapun berada mereka selalu memberikan karya terbaik bagi bangsa dan 

negaranya. Karena itu ada tiga tujuan program SMA-BI yaitu: meningkatkan 

kompetensi lulusan, mengeliminasi keinginan sekolah ke luar negeri, dan mencegah 

pengikisan identitas bangsa Indonesia yang be rjiwa kebangsaan (Eddy, K: 2006). 

Dalam memenuhi SDM yang berkualitas, pendidikan memiliki peran yang sangat 

penting. Pernyataan ini sesuai dengan W No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada Pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemarnpuan dan membentuk karakter serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan 

nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa pendidikan di 

setiap jenjang hams diselenggarakan secara sistematis untuk mencapai tujuan tersebut. 



Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter siswa sehingga mampu bersaing, 

beretika, bermoral, sopan santun dan berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini 

mengisyaratkan bahwa pengembangan karakter siswa penting dilakukan. 

Salah satu upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan karakter siswa 

adalah melalui integrasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. 

Pendidikan karakter secara terintegrasi dalam proses pembelajaran adalah pengenalan 

nilai-nilai, fasilitasi diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan 

penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku siswa sehari-hari melalui proses 

pembelajaran baik yang berlangsung di dalarn maupun di luar kelas pada mata 

pelajaran yang diikuti. Pada dasarnya kegiatan pembelajaran, selain untuk menjadikan 

siswa menguasai kompetensi yang ditargetkan, juga dirancang dan dilakukan untuk 

menjadikan mereka mengenal, menyadari, dan menginternalisasi nilai-nilai, serta 

menjadikannya perilaku dalam kehidupan sehari-hari. 

Secara umum pengintegrasian nilai pendidikan karakter dalam pendidikan dapat 

dilakukan melalui empat strategi. Pertama, melalui pembelajaran dengan 

mengintegrasikan ke dalarn mata pelajaran. Kedua, melalui budaya sekolah dengan 

melakukan pembiasaan dalarn kehidupan sehari-hari di sekolah. Ketiga, melalui 

pengembangan diri dengan mengintegrasikan kedalam kegiatan layanan konseling dan 

ekstrakurikuler di sekolah. Terakhir, melalui kegiatan keseharian di rumah dengan 

penerapan pembiasaan kehidupan keseharian di rumah yang sama dengan di sekolah. 

Pengintegrasian nilai pendidikan karakter melalui pembelajaran pada suatu mata 

pembelajaran dipandang sebagai suatu yang strategis. Alasannya dalam kegiatan 

pembelajaran terjadi interaksi antara guru dengan siswa dan sumber belajar lainnya. 

Nilai pendidikan karakter dapat diintegrasikan melalui berbagai sumber belajar yang 



ada dalarn proses pembelajaran. Salah satu sumber belajar yang penting untuk 

membentuk kompetensi siswa adalah bahan ajar. Bahan ajar dapat dirancang berisi 

informasi, pesan, dan instruksi yang mengarah kepada pembentukan dan 

pengembangan karakter siswa. 

Penggunaan bahan ajar berbasis ICT dan pengintegrasian nilai pendidikan 

karakter dalarn pembelajaran penting dilakukan oleh guru. Namun kenyataan di 

lapangan penerapan dan pengembangan bahan ajar berbasis ICT dengan 

mengintegrasikan nilai pendidikan karakter jarang dilakukan oleh guru. Sebagai 

akibatnya adalah kurangnya keseimbangan antara kompetensi siswa antara ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Salah satu alternatif untuk mengatasi perrnasalahan ini adalah mengembangkan 

sumber belajar berkualitas yang mengintegrasikan nilai pendidikan karakter yang dapat 

digunakan sebagai media oleh guru dan sumber belajar bagi siswa untuk 

mengkonstruksi pengetahuan fisika dalam bahasa Inggris. Sesuai dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi bahan ajar berbasis Information, Communication, and 

Technology (ICT) dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter diperkirakan 

merupakan suatu alternatif terbaik sebagai sumber belajar bagi siswa dan sebagai 

media dalam pembelajaran fisika dalam bahasa Inggris. 

Penyediaan bahan ajar berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan 

karakter memberikan keuntungan dalam proses pembelajaran baik bagi guru maupun 

siswa karena bahan ajar ini memiliki keunggulan. Ada beberapa keunggulan bahan ajar 

berbasis ICT yaitu: memberikan kemudahan bagi pendidik dalam proses pembelajaran 

untuk menjelaskan hal-ha1 yang abstrak, mengubah peran peserta didik dari pasif 

menjadi aktif dan mempunyai ketertarikan pada materi yang sedang dibahas, menelaah 



bahan ajar sewaktu-waktu karena bahan ajar dapat tersimpan di komputer, 

menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui 

jaringan intranet atau internet, berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet 

secara regular atau kapan saja, dan melakukan diskusi dan berinteraksi melalui 

fasilitas-fasilitas internet yang dapat dilakukan secara kelompok (Ibnu, F: 2010). 

Dengan dasar ini peneliti tertarik untuk mengembangkan bahan ajar berbasis ICT 

dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter yang dapat digunakan untuk 

mendukung pembelajaran fisika pada R-SMA-BI. Pengembangan bahan ajar berbasis 

ICT dengan uji validitas telah dilakukan tahun 2009. Penelitian ini merupakan 

kelanjutan penelitian tahun 2010 tentang implementasi bahan ajar fisika berbasis ICT. 

Pengembangan bahan ajar dilakukann dengan mengintegrasikan nilai pendidikan 

karakter dan menguji validitas, kepraktisan, dan efektivitas dari produk. Karena itu 

sebagai judul dari penelitian yaitu " Pengembangan Bahan Ajar Fisika Berbasis ICT 

Untuk Mengintegrasikan Nilai Pendidikan Karakter Siswa R-SMA-BI Kelas X 

Semester 1 ". 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk lebih mengarahkan dan memfokuskan permasalahan panelitian ini perlu 

dilakukan beberapa pembatasan masalah. Sebagai pembatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bahan ajar berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter terdiri 

dari dua jenis yaitu dalam bentuk format modul dan buku ajar. 

2. Nilai pendidikan karakter yang diintegrasikan yaitu religius, rasa ingin tahu, gemar 

membaca, komunikatif, kemandirian, kerjasama, dan disiplin. 



3. Bentuk produk bahan ajar berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan 

karakter adalah dalarn bentuk CD pembelajaran. 

4. Langkah penelitian dan pengembangan yang diterapkan terdiri dari tujuh tahap 

yaitu: mengenal potensi dan masalah, mendesain produk bahan ajar, memvalidasi 

produk, merevisi produk bahan ajar, melakukan uji coba terbatas, merevisi bahan 

ajar, melakukan uji pemakaian bahan ajar. 

C. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan dapat dirurnuskan 

masalah dalarn penelitian ini. Sebagai perurnusan masalah dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana validitas dan deskripsi dari bahan ajar berbasis ICT dengan 

mengintegrasikan nilai penidikan karakter ?. 

2. Bagairnana kepraktisan dan efektivitas penggunaan bahan ajar dalam pembelajaran 

menurut standar proses pada siswa R-SMA-BI kelas X semester 1 ?. 

D. Tujuan Penelitian 

Secara urnum penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar berbasis 

ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter yang merniliki deskripsi yang 

baik, valid dalarn desain, praktis dan efektif dalarn penerapan pembelajaran menurut 

standar proses pada siswa di R-SMA-BI. Secara khusus tujuan dari penelitian adalah: 

1. Menentukan validitas dan deskripsi modul berbasis ICT dengan mengintegrasikan 

nilai pendidikan karakter. 

2. Menentukan validitas dan deskripsi buku ajar berbasis ICT dengan 

mengintegrasikan nilai pendidikan karakter. 

3. Menentukan kepraktisan dan efektivitas penggunaan modul berbasis ICT dengan 

mengintegrasikan nilai pendidikan karakter dalarn pembelajaran menurut standar 



proses pada siswa R-SMA-BI kelas X Semester 1. 

4. Menentukan kepraktisan dan efektivitas penggunaan buku ajar berbasis ICT dengan 

mengintegrasikan nilai pendidikan karakter &lam pembelajaran menurut standar 

proses pada siswa R-SMA-BI kelas X Semester 1. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran Fisika di R-SMA-BI dengan menyediakan bahan ajar berbasis ICT 

dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter. Secara khusus hasil penelitian ini 

diharapkan berguna untuk: 

1. Siswa, sebagai sumber belajar yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi, 

keaktifan, kemandirian, dan penguasaan Fisika dalam bahasa Inggris. 

2. Guru bidang studi Fisika yang mengajar pada kelas R-SMA-BI, sebagai media baik 

sebagai tambahan maupun sebagai pelengkap dalam pembelajaran dalam 

menumbuhkan nilai karakter melalui bahan ajar berbasis ICT. 

3. Jurusan Fisika, sebagai suatu sarana untuk pengembangan kerjasarna antara staf 

pengajar pada jurusan Fisika, sumber daya pada jurusan bahasa Inggris, dan guru 

bidang studi Fisika untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di R-SMA-BI. 

4. Peneliti lain, sebagai sumber ide dan referensi dalam pengembangan bahan ajar 

berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter. 

5. Program pendidikan guru MIPA bertaraf Interasional (PGMIPABI) FMIPA UNP, 

sebagai model produk penelitian dalam bentuk bahan ajar berbasis ICT dengan 

mengintegrasikan nilai pendidikan karakter. 

6. Peneliti, dalam rangka pengembangan bahan ajar berbasis ICT dengan 

mengintegrasikan nilai pendidikan karakter. 



BAB I1 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritis 

1. Bahan Ajar Dalam Bentuk Modul dan Buku Ajar 

Bahan ajar merupakan bagian yang penting dalam pembelajaran karena dapat 

digunakan sebagai sumber belajar baik bagi guru maupun siswa. Bahan ajar adalah 

seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak sehingga 

tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar (Barnbang, S: 

2007). Disisi lain bahan ajar merupakan suatu komponen sistem pembelajaran yang 

memegang peranan penting dalarn membantu siswa mencapai kompetensi dasar dan 

standar kompetensi. Secara garis besar, bahan ajar berisi pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap atau nilai yang hams dipelajari siswa (Abdul, G: 2004). 

Bahan ajar merupakan seperangkat mated substansi pelajaran (teaching 

material) yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi 

yang akan dikuasai siswa dalarn kegiatan pembelajaran. Dengan bahan ajar 

memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau sub kompetensi secara 

berurutan dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua 

kompetensi secara utuh dan terpadu (Herminarto, S: 1997). Berarti bahan ajar dapat 

digunakan untuk menggali kompetensi siswa melalui membaca. 

Disisi lain, Zulfina, P (2004) mengemukakan bahwa "bahan ajar berupa paket- 

paket atau yang berisi informasi yang hams dikuasai dan dilaksanakan para siswa 

untuk mencapai penguasaan setiap materi yang diajarkan kepada peserta didik dalam 



kebutuhan kiranya alat mencukupi sesuai praktek kompetensinya. Karena itu bahan 

ajar memegang peranan penting dalam pembelajaran. 

Dalam pembelajaran bahan ajar mempunyai tiga fungsi. Pertama, pedoman bagi 

guru untuk mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus 

merupakan subtansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Kedua, 

pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses 

pembelajaran, sekaligus merupakan subtansi kompetensi yang harm dikuasainya. 

Ketiga, sebagai alat evaluasi pencapaian hasil pembelajaran (Herminarto, S: 1997). 

Ada beberapa bentuk bahan ajar yang dapat dikembangkan. Secara urnurn ada 

lima kelompok dari bahan ajar yaitu: bahan cetak seperti hand out, buku, lembar ke rja 

siswa, brosur, leaflet, wallchart; audio visual seperti video/film,VCD; audio seperti 

radio, kaset, CD audio, visual seperti foto, gambar, modeWmaket, dan multimedia 

seperti CD interaktif, computer based, internet (Depdiknas: 2008). 

Bentuk bahan ajar yang pertama adalah modul. Modul merupakan alat atau 

sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara 

mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai 

kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya Pengertian lain 

dari modul adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik yang 

mencakup isi materi, metoda, dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri 

(Bambang, S :2007). 

Penulisan modul untuk membelajarkan siswa memiliki tujuan tertentu. Secara 

urnum ada tiga tujuan utama penulisan modul. Pertama, mempejelas dan 

mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal. Kedua, mengatasi 

keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera, baik siswa maupun guru. Ketiga, dapat 
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digunakan secara tepat dan bervariasi, seperti: meningkatkan rnotivasi dan gairah 

belajar bagi siswa; mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi 

langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya, memungkinkan siswa belajar 

mandiri sesuai kemampuan dan minatnya, dan memungkinkan siswa dapat mengukur 

atau mengevaluasi sendiri hai l  belajarnya (Bambang, S : 2007). Metoda pembelajaran 

dengan menggunakan modul ini meliputi belajar aktif bagian praktek, bagian tutorial, 

seminar dan kritik, dan belajar sendiri (Bower, J : 2002). 

Melalui modul siswa mampu untuk menseleksi suatu daerah luas dari suatu 

pendekatan teknik kreativitas untuk penggunaan dalam situasi khusus untuk 

menghasilkan solusi. Disamping itu dengan modul siswa mampu untuk menunjukkan 

pengetahuan dan pengertian secara mendalam mendemonstrasikan keahlian khusus 

subjek menunjukkan keahlian kognitif dan mendemonstrasikan keterampilan kunci 

pentransferan (Kober D : 2003). Dengan modul siswa dapat dibantu dalam menguasai 

pengetahuan dan mengembangkan keterampilan belajar. 

Modul dapat dirumuskan sebagai suatu unit yang lengkap yang berdiri sendiri 

dan terdiri atas suatu rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu siswa 

mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus dan jelas. Modul disusun 

sedernikian rupa sehingga tujuannya jelas, spesifik, dan dapat dicapai oleh siswa. 

Dengan tujuan yang jelas usaha siswa terarah untuk mencapai tujuannya segera 

(Nasution: 2000). Dengan demikian modul dapat membantu mengembangkan dan 

mengarahkan siswa dalam belajar karena modul merupakan suatu unit yang lengkap. 

Ada beberapa komponen penting dari modul belajar. Komponen tersebut 

meliputi informasi kunci, ringkasan modul, tujuan dari modul, hasil pembelajaran, 

gambaran iktisar dan sebagainya. Secara umum struktur modul terdiri dari dua bagian 
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yaitu belajar dan latihan, belajar memperkenalkan pada prinsip dan konsep dasar, 

membantu siswa untuk menset kerja praktek dari modul dalarn konteks, dan 

menjelaskan bahasa dan istilah yang relevan. Bagian praktek digunakan untuk 

mengembangkan keterarnpilan praktek yang diperlukan untuk sukses pada modul. 

Dalarn kegiatan latihan dipercaya untuk bereksperimen misalnya dengan perangkat 

keras dan perangkat lunak menggunakan latihan dan anjuran yang disediakan 

(Rolfe, A : 2003). 

Disisi lain, Sriyono mengemukakan unsur-unsur dari modul. Ada tujuh unsur dari 

modul yaitu: 1). Tujuan pengajaran yang telah dijelaskan secara jelas dan spesifik, 

yakni suatu tingkah laku yang diharapkan dan seharusnya telah dimiliki setelah 

menyelesaikan modul tersebut; 2). Petunjuk bagi guru, yakni menjelaskan bagaimana 

agar pengajaran dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien; 3). Lembaran 

kegiatan siswa, yang memuat materi pelajaran yang harus dikuasainya; 4). Lembar 

kerja, yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang hams dijawab dan masalah yang hams 

dipecahkan; 5). Kunci lembar kerja, dengan tujuan agar siswa dapat mengoreksi atau 

mengevaluasi sendiri hasil pekerjaannya dan tetap aktif belajar; 6). Lembaran tes, 

berisi soal-soal atau masalah-masalah yang harus dikerjakan oleh siswa; dan 7). Kunci 

lembar tes, berguna untuk mengetahui seberapa jauh hasil studi yang telah diperoleh, 

kemudian mengoreksi, dan meningkatkannya. 

Sebagai suatu jenis bahan ajar modul memiliki struktur tertentu yang 

membedakannya dengan bahan ajar yang lain. Menurut Diknas (2008) secara umum 

suatu modul terdiri dari tiga bagian utama yaitu: pendahuluan, pembelajaran, dan 

evaluasi. Bagian pendahuluan meliputi: deskripsi, prasyarat, petunjuk penggunaan 

modul, tujuan akhir, kompetensi, dan cek kemampuan. Dalarn suatu modul dapat 
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terdiri dari dua atau lebih kegiatan belajar. Setiap kegiatan belajar mencakup: tujuan 

kegiatan pembelajaran, uraian materi, rangkurnan, tugas, tes formatif, kunci jawaban 

tes formatif, dan lembaran kerja. Bagian evaluasi meliputi aspek hasil belajar seperti 

kognitif, afektif, dan psikomotor; produk kerja; pembatasan waktu yang telah 

ditetapkan; dan kunci jawaban. 

Modul pembelajaran secara elektronik yang dibangun bertujuan untuk membantu 

proses belajar baik di kelas dan di luar kelas. Pelajar tidak hanya memperoleh 

informasi melalui buku tetapi terus dengan mengakses halaman web yang berkenaan. 

Bagaimana pun, informasi ini juga boleh diperoleh melalui CD dan kedua-duanya 

dipersembahkan secara interaktif yang mengabungkan elemen-elemen multimedia. 

Multimedia merupakan gabungan lebih satu media dalam bentuk komunikasi yang 

terdiri dari teks, suara, grafik, anirnasi, video, ke dalam sistem komputer (Tri, IH). 

Bentuk bahan ajar yang kedua adalah buku ajar. Secara umurn buku ajar adalah 

buku yang membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini sejalan 

dengan Lufii (2007) yang menyatakan bahwa "Buku ajar adalah buku yang ditulis atau 

dirancang khusus untuk digunakan dalam proses belajar mengajar". Disisi lain 

Surachman juga menyatakan bahwa "Buku bahan ajar yaitu buku yang disusun, untuk 

proses pembelajaran, dan berisi bahan-bahan atau materi pembelajaran yang akan 

diajarkan". Dari kutipan dapat dikemukakan bahwa buku ajar adalah buku yang berisi 

materi pelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalarn pembelajaran. 

Sebagai suatu bagian dari bahan ajar buku ajar memiliki cirri tertentu yang 

membedakannya dengan bahan ajar yang lain. Rachrnawati dalam Lufri (2007) 

menjabarkan ciri dari buku ajar adalah: "1). merupakan buku swaajar, 2). banyak 

mengandung kata atau istilah baru, 3). banyak mengandung definisi, 4). banyak 

12 



mengandung penjelasan, dan 5). banyak mengandung ilustrasi." Jadi bisa disimpulkan 

buku ajar berbeda struktur nya dari bahan ajar lainnya. 

Buku ajar yang baik memiliki format yang terstruktur. Secara umum format yang 

harus ada pada buku ajar dalam Pedoman Umurn Penulisan Bahan Ajar (2010): 

"Unsur-unsur buku ajar yang harus ada: 1). Prakata, 2). D a f h  Isi, 3). Batang Tubuh 

yang terbagi dalam bab atau bagian beserta tujuan instruksionalnya, 4). Daftar Pustaka, 

5). Glosarium, dan 6). Indeks." Dengan adanya format ini diharapkan buku ajar yang 

ada nantinya akan memudahkan siswa untuk belajar. 

Untuk menghasilkan bahan yang berkualitas penulis perlu memahami panduan 

tentang penulisan bahan ajar. Menurut Sulipan (2009) ada beberapa kegiatan penting 

yang perlu dilakukan oleh penulis adalah: mempelajari dan memahami standar 

kompetensi yang akan dijadikan sebagai acuan dalam menulis bahan ajar, mempelajari 

dan memaharni kurikulum hasil penjabaran standar kompetensi, memetakan materi 

yang akan ditulis dalam bentuk satuan-satuan kumpulan materi yang dapat digunakan 

sebagai dasar untuk menjadi judul bahan ajar, memaharni kerangka penulisan bahan 

ajar yang sesuai dengan proses pembelajaran, dan memahami teknik penulisan 

termasuk penguasaan bahasa serta istilah yang sesuai dengan pengertian umum 

maupun khusus bagi bidang tertentu. 

Disisi lain Sulipan (2009) juga mengemukakan persyaratan bahan ajar adalah : 

sesuai dengan tujuan pembelajaran; sesuai dengan pemakai bahan ajar; sesuai dengan 

bahasa dan istilah yang digunakan pada bidang yang dipelajari; sesuai dengan 

pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang dituntut dalam sebuah unit kompetensi; 

sesuai dengan sistem pembelajaran yang digunakan; dilengkapi dengan latihan 

pengetahuan maupun keterampilan untuk mencapai kompetensi tertentu; dilengkapi 
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dengan ilustrasi yang memperjelas suatu uraian materi; memiliki layout yang menarik 

dan memperjelas pemahaman; dan memiliki kemasan yang menarik. Jadi ada 9 syarat 

yang perlu diperhatikan penulis untuk menghasilkan bahan ajar yang berkualitas. 

2. Bahan Ajar Berbasis ICT 

Merujuk pada esensi dari KTSP dan anjuran para pakar pendidikan, dalam 

pelaksanaan pembelajaran sebaiknya pendidik menggunakan lebih dari satu media 

secara lengkap atau multimedia, sesuai dengan keperluan dan yang menyentuh semua 

aspek. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran pada satuan pendidikan yang harus 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan psikologis peserta didik (PP No. 19 Tahun 2005). Oleh 

karena itu penggunaan bahan ajar berbasis ICT sebagai bahan ajar multimedia menjadi 

salah satu pilihan yang baik untuk pelaksanaan pembelajaran (Jazuli: 2010) 

Bahan ajar berbasis ICT adalah bahan ajar yang disusun dan dikembangkan 

dengan menggunakan alat bantu ICT untuk mengolah data, termasuk memproses, 

mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk 

menghasilkan infonnasi yang berkualitas. Dalam kegiatan pembelajaran, penggunaan 

bahan ajar ICT memungkinkan peserta didik dapat mempelajari suatu kompetensi 

dasar (KD) secara runtut, sistematis, interaktif dan inovatif sehingga diharapkan semua 

kompetensi tercapai secara utuh dan terpadu (Ibnu, F: 20 10). 

Bahan ajar berbasis ICT merupakan bahan yang dengan sengaja disiapkan untuk 

keperluan belajar sebagai alat untuk membantu siswa menguasai teknologi infonnasi 

dan materi pelajaran dengan lebih cepat, menyenangkan dan meningkatkan hasil 



belajar. Pengembangan bahan ajar berbasis ICT menjadi kebutuhan yang mendesak 

untuk tercapainya kualitas pembelajaran yang di harapkan (Cheppy, R: 2008). 

Peran penting bahan ajar berbasis ICT dalam proses pembelajaran didasari oleh 

karakteristik bahan ajar yang lebih kompleks dibanding jenis bahan ajar lain. Ada 

beberapa karakteristik bahan ajar berbasis ICT antara lain : a. memanfaatkan 

keunggulan komputer (digital media ataupun teknologi jaringan), b. memanfaatkan 

teknologi multimedia, sehingga suasana pembelajaran menjadi menarik, tidak 

membosankan dan pada akhirnya memotivasi peserta didik untuk belajar mandiri, c. 

memanfaatkan teknologi elektronik; dan d. menggunakan bahan ajar bersifat mandiri 

disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh pendidik dm peserta didik kapan 

saja dan di mana saja bila yang bersangkutan memerlukannya (Jazuli: 2010). 

Salah satu keunggulan dari bahan ajar berbasis ICT adalah interaktivitas, baik 

interaktivitas fisik maupun mental. Interaktivitas fisik berhubungan dengan 

keterlibatan pengguna menggunakan software untuk belajar. Disisi lain, interaktivitas 

mental adalah interaktivitas dirnana pengguna mencoba memahami materi dengan cara 

menangkap informasi-informasi yang ditampilkan, mengolah, dan menyimpannya 

dalam otak (Wawan, H: 2010). Keunggulan lain dari bahan ajar berbasis ICT antara 

lain: membiasakan siswa dalam menggunakan ICT sebagai media belajar, memberikan 

pemberdayaan kemampuan personal pembelajar secara mandiri; belajar tanpa dibatasi 

ruang dan waktu; membuat materi-materi pembelajaran selalu dapat diperbaharui; 

menjadikan siswa lebih aktif dan kreatif dalam mengembangkan pemikirannya; 

memotivasi pembelajar; mendorong kematangan berpikir siswa; memberikan informasi 

dari berbagai sumber informasi; memperkaya pengalaman berbudaya; meningkatkan 

kemampuan berpikir yang lebih tinggi, dan sebagainya. 
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Keberadaan bahan ajar sangat diperlukan dalam suatu kegiatan pembelajaran. 

Alangkah mantapnya guru melaksanakan kurikulum baru apabila dipersiapkan bahan 

ajar guru dan juga bahan ajar siswa. Bahan ajar guru meliputi buku pedoman umum 

dan buku pedoman khusus. Keduanya sebagai buku pegangan guru dalam memberi 

motivasi, mengembangkan kreasi, menggali potensi dalam proses pembelajaran kepada 

siswa didiknya. Bahan ajar siswa merupakan buku pegangan siswa sedapat mungkin 

menarik, menyenangkan, membawa siswa didik lebih bersemangat untuk belajar dan 

mempelajari (Djoko, S: 2004). 

Hasil belajar seseorang ditentukan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. 

Salah satu faktor yang ada di luar individu adalah tersedianya bahan ajar yang memberi 

kemudahan bagi individu untuk mempelajarinya, sehingga menghasilkan belajar yang 

lebih baik (Cristina, D: 2004). Dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa 

penggunaan bahan ajar dalam pembelajaran memberikan berbagai kemudahan bagi 

siswa sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

3. Nilai Pendidikan Karakter 

Dalam pelaksanaan pembelajaran seorang guru seharusnya mampu mengubah 

perilaku siswa dalam bentuk kompetensi. Salah satu bentuk kompetensi dari hasil 

pembelajaran adalah terbentuknya karakter siswa. Wagiran (2011) mengemukakan 

bahwa "karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan 

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang 

tenvujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma- 

norma agama, hukum, tata krarna, budaya, dan adat istiadat". Disisi lain Suyanto 

(2009) menyatakan pengertian lain dari karakter adalah "cara berpikir dan berperilaku 

yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup 



keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. lndividu yang berkarakter baik adalah 

individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat 

dari keputusan yang ia buat". Dari kutipan karakter merupakan nilai-nilai kepribadian 

seseorang yang baik dm diperlukan baik bagi dirinya, keluarga, lingkungan, dan 

masyarakat. 

Pembentukan karakter peserta didik perlu diarahkan kepada nilai pendidikan 

karakter cerdas. Prayitno dalam Jalius (201 1) menyatakan bahwa "karakter cerdas 

merupakan kemarnpuan memanipulasi unsur-unsur yang dihadapi untuk sukses 

mencapai tujuan". Disisi lain Lis SR (2012) mengemukakan bahwa "karakter cerdas 

dapat diartikan sebagai watak dan kepribadian dalam berbagai wilayah kehidupan serta 

memiliki kecendrungan menempuh jalan lurus mengikuti kaidah-kaidah nilai dan 

norma sesuai dengan fitrah manusia yang berorientasi pada kebenaran dan keluhuran" 

Pembentukan karakter cerdas bertujuan untuk membangun pendidik dan peserta didi k 

yang berkarakter dalam urgensi pendidikan. 

Karakter memiliki hubungan yang kuat dengan moral atau kepribadian. Lickona 

dalam Muhammad, F (2012) menyatakan bahwa "karakter itu sendiri memiliki tiga 

unsur yang memiliki relasi kuat diantara ketiganya hubungannya dengan moral, antara 

lain: 1). moral knowing, 2). moral feeling, dm 3). moral behavior". Dari ketiganya 

dijabarkan lagi menjadi beberapa penvujudan sikap dan tindakan yang semuanya 

merupakan komponen pembentuk karakter secara terpadu dan terintegrasi. 

Karakter dapat memberikan peran dan fungsi terhadap tingkah laku seseorang 

Pembentukan karakter merupakan proses tanpa henti karena butuh waktu untuk 

menumbuhkan dan mengembangkannya Pendapat ini diperkuat oleh Frank Outlaw 

dalarn M. Musrofi (2004) menyatakan bahwa "Watch your thoughts, they become 

words. Watch your words, they become action. Watch your actions, they become 



habits. Watch your habbits, they become character. Watch your character, it become 

destiny". Dari kutipan dapat dijelaskan bahwa karakter tidak dapat langsung terbentuk 

tetapi melalui beberapa tahap dari pemikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan, dan 

karakter. Karakter merupakan modal penting dalam mencapai keberhasilan. 

Pendidikan karakter adalah suatu upaya penanaman nilai-nilai karakter kepada 

warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan 

tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

(YME), din sendiri, peduli lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia 

insan kamil. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen hams 

dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulurn, 

proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan 

mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, 

pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan unjuk kerja seluruh warga dan 

lingkungan sekolah (Akhmad, S: 201 0). 

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan untuk membentuk bangsa yang 

tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa 

patiotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan 

pancasila. Ada tiga tujuan pendidikan karakter yaitu: 1). Mengembangkan potensi 

dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik; 2). Memperkuat dan 

membangun perilaku bangsa yang multikultur; dan 3). Meningkatkan peradaban 

bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia (Mansyur, R: 201 1). 

Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalarn pembelajaran pada setiap mata 

pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada 

setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks 



kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya 

pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi, dm pengamalan nyata dalarn 

kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat (Akhrnad S: 201 0). 

Integrasi nilai pendidikan karakter dapat dilakukan kedalam pembelajaran untuk 

membentuk karakter siswa. Pengintegrasian nilai-nilai karakter bangsa kedalam 

kegiatan pembelajaran berarti memadukan, memasukkan, dan menerapkan nilai-nilai 

yang diyakini baik dan benar dalarn rangka membent.uk, mengembangkan, dan 

membina tabiat atau kepribadian peserta didik sesuai jatidiri bangsa tatkala kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Integrasi nilai-nilai karakter bangsa pada kegiatan 

pembelajaran dapat dilakukan melalui tahap-tahap: perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi (Anik, G: 2009). 

Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, 

seorang siswa akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal 

penting dalarn mempersiapkan mahasiswa menyongsong masa depan seperti dunia 

kerja, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam 

tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. 

Membentuk karakter merupakan proses yang berlangsung seumur hidup. 

Mahasiswa akan menjadi pribadi yang berkarakter jika ia berada pada lingkungan yang 

berkarakter pula. Ada tiga pihak yang mempunyai peran penting, yakni keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. Dalam pembentukan karakter, ada tiga ha1 yang berlangsung 

secara terintegrasi. Pertama, siswa mengerti baik dm buruk, mengerti tindakan apa 

yang hams diambil, marnpu memberikan prioritas hal-hal yang baik. Kedua, siswa 

mempunyai kecintaan terhadap kebajikan dan membenci perbuatan buruk. Kecintaan 

ini merupakan obor atau semangat untuk berbuat kebajikan. Misalnya, siswa tidak mau 



berbohong. Karena berbohong itu buruk maka ia tidak mau melakukannya. Ketiga, 

siswa mampu melakukan kebajikan dan terbiasa melakukannya. 

Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna 

bagi manusia Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi 

kehidupan manusia. Nilai pendidikan karakter merupakan ukuran, mutu, atau kadar 

dari watak atau kepribadian seseorang yang dapat diturnbuhkan dan dikembangkan 

melalui pendidikan. 

Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti, apabila berpijak dari nilai- 

nilai karakter dasar tersebut. Menurut para ahli psikolog, beberapa nilai karakter dasar 

tersebut adalah: cinta kepada Allah dan ciptaann-Nya (alam dengan isinya), tanggung 

jawab, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli, dan kerjasarna, percaya diri, 

kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan; baik dan 

rendah hati, toleransi, cinta damai, dan cinta persatuan (Akhmad, S: 2010). Disisi lain 

berdasarkan kemendiknas nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter 

meliputi : religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, 

rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, cinta darnai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial 

dan tanggung tawab (Umi, R: 20 1 1). 

Pembentukkan karakter yang baik memberikan pengaruh yang berarti terhadap 

keberhasilan seorang siswa dalam belajar maupun seseorang dalam bekerja. Pernyataan 

ini diperkuat oleh beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan. Daniel Goleman 

dalam Suyanto (201 1) menyatakan tentang keberhasilan seseorang di masyarakat, 

"ternyata 80 persen dipengaruhi oleh kecerdasan emosi, dan hanya 20 persen 

ditentukan oleh kecerdasan otak (IQ)". Berdasarkan penelitian di Harvard University 

Arnerika Serikat dalam Akhmad, S (2010), "ternyata kesuksesan seseorang tidak 



ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) saja, 

tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri d m  orang lain (so$ skill). Penelitian ini 

mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20 persen oleh hard skill dan 

sisanya 80 persen oleh soft skill". Bahkan orang-orang tersukses di dunia bisa berhasil 

dikarenakan lebih banyak didukung kemarnpuan sop skill daripada hard skill. Hal ini 

mengisyaratkan bahwa mutu pendidikan karakter peserta didik sangat penting untuk 

ditingkatkan. Ketiga, Thomas J. Neff dan James M. Citrin dalam Akhmad S (2010) 

mengatakan bahwa "kunci sukses seseorang ditentukan oleh 90% soft skill dan hanya 

10% saja ditentukan oleh hard skill". 

4. Kriteria Kualitas Produk Pendidikan 

Secara umum produk pendidikan memegang beberapa peranan penting untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk menghasilkan produk pendidikan yang 

berkualitas, perlu ditetapkan kriteria tertentu. Kualitas suatu produk seperti perangkat 

pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, dan sebagainya dapat mengacu pada 

kriteria kualitas menurut Nieven. Menurut Nieven dalam Yuni Y (201 0) suatu material 

atau produk dikatakan baik jika memenuhi aspek-aspek kualitas, antara lain: validitas 

(validity), kepraktisan (practicaly), dan keefektifan (eflectiveness). 

a. Validitas 

Validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang te~jadi pada objek 

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid adalah data 

yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang 

sesungguhnya te rjadi pada obyek penelitian (Sugiyono: 2006). Uji validitas merupakan 

suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi dari suatu instumen, dengan 

tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. 



Dalam pengembangan suatu bahan ajar berbasis ICT, maka uji validitas dimaksudkan 

untuk menguji tingkat keakuratan bahan ajar yang dikembangkan menurut pemikiran 

rasional untuk digunakan dalam pembelajaran. 

Pengujian validitas bahan ajar dilakukan oleh tenaga ahli. Para ahli adalah 

validator yang berkompeten untuk menilai bahan ajar berbasis ICT dan memberi 

masukan atau saran untuk menyempurnakan bahan ajar berbasis ICT yang telah 

disusun (Yuni, Y: 2010). Penilaian para ahli meliputi tiga aspek yaitu: aspek format, 

aspek isi, dan aspek bahasa. Suatu bahan ajar dikatakan valid jika menurut penilaian 

validator setiap komponen yang ada pada setiap bahan ajar yang dikembangkan 

berhubungan secara konsisten dan dalam kategori sudah baik (Sulasih: 2010). Disisi 

lain Depdiknas (2008) secara umum mengelompokkan evaluasi formatif bahan ajar 

atas empat bagian yaitu: kelayakan isi, kebahasaan, sajian, dan kegrafisan. Setiap 

kelompok evalusi dapat dikembangkan atas beberapa pernyataan. 

b. Kepraktisan 

Kepraktisan berarti bahwa bahan ajar yang dibuat dapat diterapkan oleh guru 

sesuai dengan yang direncanakan dan mudah dipahami oleh siswa (Tati: 2008). Suatu 

bahan ajar dikatakan praktis apabila memenuhi kedua indikator berikut : a). 

berdasarkan hasil obsewasi keterlaksanaan penggunaan bahan ajar, menunjukkan 

bahwa semua aspek pada setiap fase pembelajaran menggunakan bahan ajar oleh guru 

terlaksana sesuai petunjuk yang diberikan pada saat guru melaksanakan pembelajaran 

di kelas, dan b). berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa, menunjukkan bahwa 

aktivitas yang dilakukan siswa setiap fase pembelajaran menggunakan bahan ajar 

sesuai dengan alokasi waktu menurut RPP dengan toleransi 5% (Sulasih: 201 0). 



c. Kefektifan 

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan 

yang tepat dari serangkaian altematif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari 

beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran 

keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan (Dewi: 2009). 

Kualitas dan keefektifan bahan ajar dapat ditentukan melalui kriteria tertentu. 

Menurut Chacon-Duque dalam Siti, J (2000) ada enarn kriteria yang dapat digunakan 

untuk menilai efektivitas suatu bahan ajar. Keenarn kriteria tersebut adalah kriteria 

hasil, validasi, efektivitas biaya, isi materi, strategi penyajian, dan pemakai. Dan 

keenam kriteria tersebut yang berkaitan langsung dengan kualitas pembelajaran 

menurut prinsip belajar tuntas adalah kriteria isi materi dan strategi penyajian. 

Penggunaan suatu bahan ajar dalam pembelajaran dikatakan efektif apabila 

memenuhi dua indikator. Pertama, ketercapaian hasil belajar siswa yaitu minimal 85% 

siswa mencapai penguasaan bahan ajar minimal 76%. Hal ini sesuai dapat disesuaikan 

dengan standar ketuntasan minimal sekolah yang bersangkutan. Kedua, tanggapan 

siswa terhadap penggunaan bahan ajar adalah positif, jika persentasi banyak siswa yang 

menyatakan positip pada setiap aspek minimal 70% (Sulasih: 2010). Disisi lain 

Sugiyono (2006) mengatakan bahwa keefektifan suatu produk dapat dilihat dari adanya 

perbedaan hasil belajar siswa yang berarti antara sesudah dan sebelum perlakuan. 

5. Hasil Belajar Siswa 

Proses pembelajaran merupakan sebuah aktivitas sadar untuk membuat siswa 

belajar. Proses sadar mengandung implikasi bahwa pembelajaran merupakan sebuah 

proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 



Dalam konteks ini, hasil belajar merupakan perolehan dari proses belajar siswa sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menjadi hasil belajar potensial yang 

akan dicapai oleh siswa melalui kegiatan belajarnya. Hasil belajar yang diukur 

merefleksi kan tujuan pembelaj aran yang dilakukan (Rini, S : 2008). 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemarnpuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. Untuk mengevaluasi hasil belajar siswa yang 

diharapkan, diperlukan tujuan yang bersifat operasional yaitu tujuan berupa tingkah 

laku yang dapat dikerjakan dan diukur. Tujuan berkaitan dengan sifat secara 

operasional dan tujuan pembelajaran khusus (Ika, M.S : 2007). 

Dalam sistem pendidikan nasional perurnusan hasil belajar banyak menggunakan 

klasifikasi hasil belajar dari Benyarnin Bloom yang secara garis besar membaginya 

menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, clan ranah psikomotor. Ranah 

kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek yakni 

pengetahuan, pemaharnan, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah afektif 

berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lirna aspek, yakni penerimaan, jawaban atau 

reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Ranah psikomotor berkenaan dengan 

hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak, yakni: gerakan refleks, 

keterampi lan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketetapan, 

gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. Ketiga ranah 

tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar (Surya, D : 2008). 



B. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan penelitian yang 

dibangun dari kajian teoritis. Berdasarkan kajian teoritis yang telah dilakukan dapat 

dirumuskan hipotesis ke j a  dalam penelitian ini. Sebagai hipotesis kerja penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Modul berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter memiliki 

validitas dan deskripsi yang baik. 

2. Buku ajar berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter 

memiliki validitas dan deskripsi yang baik. 

3. Penggunaan modul berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan 

karakter adalah praktis dan efektif dalarn pembelajaran menurut standar proses 

pada siswa R-SMA-BI kelas X Semester 1. 

4. Penggunaan buku ajar berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan 

karakter adalah praktis dan efektifi dalam pembelajaran menurut standar proses 

pada siswa R-SMA-BI kelas X Semester 1. 
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METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Research and Development 

(R&D). Sugiyono (2006) mengemukakan pengertian R&D adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk 

tersebut. Disisi lain menurut Nana, S.S (2006) R&D adalah suatu proses atau langkah- 

langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempunakan produk yang 

telah ada, yang dapat dipertanggung jawabkan. Produk tersebut tidak selalu berbentuk 

perangkat keras (hardware) seperti buku, alat bantu pembelajaran di kelas maupun di 

laboratorium, tetapi juga bisa berupa perangkat lunak (software) seperti program 

komputer untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, laboratoriurn, model 

pendidikan dan pembelajaran, dan evaluasi. Berarti produk merupakan bagian yang 

penting pada pada penelitian ini. 

Pada R& D, kegiatan uji coba produk digunakan desain eksperimen semu dengan 

cara membandingkan keadaan sebelum dan keadaan sesudah (before-after) diberi 

perlakuan. Model eksperimen ini diperlihatkan seperti pada Garnbar 1 : 

Gambar 1. Desain Eksperimen Sebelum-Sesudah 

Disini 01 adalah nilai sebelum perlakuan, sedangkan O2 adalah nilai sesudah 

perlakuan. Eksperimen dilakukan dengan membandingkan hasil observasi 01 dan 0 2 .  

Efektivitas pemberian perlakuan dapat diukur dengan cara membandingkan nilai 0 2  



dengan 0,. Bila nilai O2 lebih besar dari pada 01, maka dapat dikatakan perlakuan 

tersebut efektif. 

B. Objek Penelitian 

Sebagai objek penelitian ini adalah siswa kelas X SMAN 1 Padang. Perlakuan 

dalam bentuk penerapan bahan ajar berbasis ICT diberikan kepada siswa dalam 

pembelajaran menurut standar proses. Jumlah siswa dalam 1 kelas adalah 32 orang. 

Sebelum siswa diberi perlakuan terlebih dahulu di tes untuk mendapatkan data keadaan 

awal. Kemudian siswa diberikan perlakuan untuk 3 kali pertemuan. Selanjutkan 

diberikan tes akhir untuk mendapatkan data akhir setelah perlakuan. 

C. Langkah-Langkah Penelitian 

Secara urnum langkah penelitian dan pengembangan ada sepuluh yaitu: mengenal 

potensi dan masalah, mengurnpulkan informasi, mendesain produk, memvalidasi 

produk, merevisi desain produk, menguji coba produk, merevisi produk, menguji coba 

pemakaian, merevisi produk, dan membuat produk masal. Pada penelitian ini 

dilakukan enarn langkah yaitu mengenal potensi dan masalah, mengumpulkan 

inforrnasi, mendesain produk, memvalidasi produk, merevisi produk, menguji coba 

produk, dan merevisi produk. 

1. Mengenal Potensi dan Masalah 

Penelitian berangkat dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah segala 

sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah. Disisi lain masalah 

adalah adanya penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Potensi dan 

masalah yang dikemukakan dalam penelitian menjadi dasar dalam pengembangan 

produk bahan ajar Fisika. Beberapa potensi yang ada untuk pelaksanaan penelitian di 



R-SMA-BI antara lain: memiliki kualitas input yang baik, memiliki laboratorium 

komputer, dan dapat mengakses sumber informasi melalui internet. Ketiga potensi ini 

seharusnya mendukung pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Disisi lain, beberapa 

kendala yang ditemukan di R-SMA-BI adalah keterbatasan guru menerapkan 

pembelajaran berbahasa Inggris secara efektif, kurangnya buku teks berbahasa Inggris 

yang dimiliki siswa, keterbatasan pemanfaatan sumber belajar menggunakan ICT, dan 

belum adanya bahan ajar yang mengintegrasikan nilai pendidikan karakter. 

2. Mengumpulkan Informasi 

Pengumpulan berbagai informasi dapat digunakan sebagai bahan untuk 

merencanakan produk tertentu yang dapat diharapkan dapat mengatasi masalah. 

Surnber informasi yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan penelitian ini 

berasal dari studi literatur, diskusi dengan guru pada waktu kegiatan in house training, 

pengamatan pada waktu kegiatan bimbingan guru, dan observasi kelas dalam kegiatan 

bimbingan teknis bidang MIPA. 

3. Mendesain Produk 

Dalam bidang pendidikan, produk yang dihasilkan melalui R&D diharapkan 

dapat meningkatkan produktivitas pendidikan, yaitu produk yang jumlahnya banyak, 

berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan. Dalam penelitian ini produk yang 

dikembangkan berupa bahan ajar Fisika berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai 

pendidikan karakter dalam bentuk format modul dan buku ajar yang diperkirakan dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran fisika dan relevan dengan kebutuhan pada siswa 

R-SMA-BI. Produk ini dapat dimanfaatkan baik untuk pembelajaran di kelas maupun 

di luar kelas sehingga pembelajaran lebih optimal. 



Desain modul berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter 

dimulai dengan melalukan analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar, 

mengembangkan indikator pencapaian kompetensi, mengembangkan materi 

pembelajaran, dan mengembangkan bahan ajar dalam bentuk modul dan buku ajar. 

Produk bahan ajar yang dihasilkan berupa modul dalam bentuk CD pembelajaran yang 

dikembangkan dengan s o f ~ a r e  joomla 1.5. Struktur menu dari modul berbasis ICT 

dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter meliputi: 

a. Pendahuluan, berisi standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai, 

perkenalan singkat tentang modul elektronik dan petunjuk penggunaan modul 

pembelajaran ini agar siswa dapat menggunakannya dengan mudah. 

b. Pembelajaran, berisi halaman materi yang di dalarnnya diselipkan beberapa video, 

animasi clan gambar yang diintegrasikan dengan nilai-nilai karakter dalam 

kehidupan sehari-hari. Siswa diharapkan dapat menimbulkan pemahaman mereka 

dan menggali lebih dalam terhadap konsep fisikanya serta hubungannya dengan 

lingkungan. Pada suatu pembelajaran dalam modul terdiri dari dua atau tiga 

kegiatan pembelajaran. 

c. Evaluasi, berisi soal-soal yang bertujuan untuk melatih siswa memecahkan 

pennasalahan dan menguji kemarnpuan mereka dalam memahami materi 

sebelumnya serta pemahaman tentang sikap sebagai manusia berilmu. 

d. Download, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendownload materi 

serta soal yang terdapat dalam modul. 

Disisi lain desain produk buku ajar dibuat berdasarkan stuktur dari suatu buku 

ajar. Menu utama dari buku ajar berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai 

pendidikan karakter adalah sebagai berikut: 



a. Halaman depan, berisi perkenalan singkat tentang media dan petunjuk penggunaan 

media ini agar siswa dapat menggunakan dengan mudah. 

b. Pendahuluan, menu ini berisikan prakata dari penulis tentang buku ajar ini. 

c. Daftar Isi, menu ini berisi daftar-dak isi dari buku ini. 

d. Batang Tubuh berisi bab, menu ini terdiri dari lirna bab, yakni: Besaran dan 

Pengukuran, Penjumlahan Vektor, Gerak Lurus, Gerak Melingkar dan Hukum 

Newton dan aplikasinya. Masing-masing bab, terdiri dari: 

1) Tujuan Pembelajaran, menu ini berisikan tujuan dari pembelajaran yang akan 

dicapai setiap pertemuan. 

2) Materi, menu ini diharapkan dapat menimbulkan pemahaman siswa terhadap 

konsep fisika yang ada di dalarnnya. 

3) Latihan Soal, berisi soal-soal yang bertujuan untuk melatih siswa memecahkan 

permasalahan dan menguji kemampuan mereka dalam memahami materi. 

4) Evaluasi Akhir, berisi kuis-kuis yang membuat siswa lebih tertarik dan 

menumbuhkan motivasi. 

e. Daftar Pustaka, menu ini berisi sumber-surnber yang digunakan dalam membuat 

buku ajar. 

f. D a k  Kata, menu ini berisikan daftar kata fisika 

g. Tambahan, menu ini berisikan pedoman bahasa teknik fisika dalam bahasa 

Indonesia 

h. Identitas Pembuat, menu ini berisikan identitas pembuat buku ajar 



4. Memvalidasi Desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan 

produk lebih efektif atau tidak. Validasi produk dilakukan melalui beberapa pakar atau 

tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang sudah 

dirancang untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Pada penelitian ini 

digunakan tenaga ahli yang berasal dari dosen Fisika. Dosen yang digunakan memiliki 

salah satu kriteria berikut: mengajar mata kuliah Fisika Dasar, mengajar media 

pembelajaran, mengajar pada program pendidikan guru MIPA bertaraf internasional. 

5. Memperbaiki Desain 

Bahan ajar fisika berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan 

karakter yang telah divalidasi oleh tenaga ahli dan ditanggapi oleh guru Fisika di 

R-SMA-BI direvisi. Peneliti merevisi bahan ajar berbasis ICT berdasarkan masukan 

dari tenaga ahli dan guru Fisika tentang kelemahan, kekurangan, dan kesalahan yang 

.&:. %=; - Pa- *!* 
terdapat dalam bahan ajar. Tujuan dari revisi adalah untuk meningkatkan kualitas 

bahan ajar berbasis ICT dengan cara memperkecil kelemahan, kekurangan, dan 

kesalahan pada bahan ajar tersebut. 

6. Menguji Coba Produk 

Bahan ajar Fisika berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan 

karakter yang sudah dihasilkan sebagai produk diujicobakan setelah dilakukan validasi 

dan revisi. Uji coba tahap awal dilakukan dengan simulasi penggunaan bahan ajar 

berbasis ICT dalam pembelajaran menurut standar proses pada siswa kelas X R-SMA- 

BI. Setelah disimulasikan, bahan ajar berbasis ICT dapat diujicobakan pada kelompok 

siswa yang terbatas. Uji coba produk dilakukan pada siswa pada salah satu kelas di 



SMAN 10 Padang. Pengujian dilakukan dengan dengan tujuan untuk mendapatkan 

infonnasi apakah penggunaan bahan ajar berbasis ICT dengan mengintegrasi kan ni lai 

pendidikan karakter pada pembelajaran menurut standar proses efektif dan efisien. 

Langkah-langkah pembelajaran disesuaikan disesuaikan dengan standar proses. 

Secara urnurn pelaksanaan pembelajaran terdiri dari tiga bagian yaitu: kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan inti terdiri dari tiga fase 

yaitu: eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Metoda yang digunakan dalam 

pelaksanaan pembelajaran meliputi: pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan tugas. 

Secara lebih rinci langkah-langkah pembelajaran menggunakan bahan ajar berbasis 

ICT dapat diperhatikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Langkah- Langkah Pelaksanaan Pembelajaran 

No Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan 

a 

b 

c 

d 

e 

Guru mempersiapkan siswa untuk belajar dengan mencek 
pengetahuan awal siswa terhadap kompetensi dan yang akan 
dipelajari. 
Guru mendorong motivasi siswa untuk belajar dengan 
menanyakan fenomena fisika yang terdapat dalam bahan ajar 
dan meminta siswa untuk memikirk'an tentang fenomena 
fisika tersebut. 
Guru mereview peIajaran yang IaIu yang berhubungan 
dengan materi pelajaran sekarang untuk mendorong siswa 
membangun pengetahun menggunakan tanya jawab. 
Guru meminta menjelaskan kompetensi dan dan tujuan 
pembelajaran berdasarkan bahan ajar yang telah dipelajari 
sebelum proses pem belajaran di kelas 

Guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran 

2 menit 

3 menit 

3 menit 

2 menit 

2 menit 

2. Kegiatan Inti 

a 

b 

Guru meminta siswa untuk mengamati dan memikirkan 
tentang beberapa gejala Fisika pada pada video dan animasi 
yang ada pada bahan ajar yang berhubungan dengan 
kompetensi dan tujuan pembelajaran. 
Guru meminta siswa menjelaskan tentang fenomena yang 
diamati dan menghubungkan hasil pengamatan dengan 

10 menit 

5 menit 



7. Merevisi Produk 

Implementasi bahan ajar berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan 

karakter dalam pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan skenario yang 

ditetapkan. Pengamatan terhadap langkah-langkah pembelajaran menggunakan bahan 

ajar berbasis ICT dilakukan untuk mengetahui keterlaksanaan penggunaan bahan ajar 

berbasis ICT dalarn standar proses. Namurn, dalam implementasi bahan ajar berbasis 

ICT dalarn pembelajaran menurut standar proses masih ditemukan kelemahan. 

Berdasarkan kelemahan-kelemahan impelementasi produk dalam bentuk bahan ajar 

berbasis ICT yang ditemukan pada waktu uji coba dilakukan revisi. Revisi dilakukan 

c 

d 

e 

f 

g 

3 

a 

b 

c 

d 

materi yang akan dibahas 
Guru mempresentasikan materi pelajaran secara singkat 
dengan ceramah dan tanya jawab menggunakan media 
presentasi yang terdapat dalarn bahan ajar 
Guru mengarahkan siswa untuk bekerja dalam kelompok 
meliputi: materi, cara kerja, aturan diskusi, dan sebagainya 
Guru membimbing siswa bekerja dalarn kelompok untuk 
mendiskusikan lembaran kerja siswa yang terdapat pada 
bahan ajar 
Guru meminta salah satu kelompok mempresentasikan hasil 
diskusi kelompoknya 
Guru memberikan balikan dalam bentuk koreksi, masukan, 
dan inforrnasi tambahan terhadap pelaksanaan kegiatan 
diskusi dan presentasi 

Kegiatan Penutup 

Guru mengarahkan siswa untuk menyimpulkan materi 
pelajaran yang telah dipelajari 
Guru melakukan evaluasi secara lisan atau tulisan untuk 
mencek penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran 
Guru meminta siswa untuk mengerjakan pekerjaan rumah 
yang terdapat dalarn bahan ajar 
Guru meminta siswa untuk mempelajari materi dalam bahan 
ajar untuk pertemuan berikutnya 

8 menit 

3 menit 

25menit 

10 menit 

5 menit 

5 menit 

5 menit 

3 menit 

2 menit 



untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang masih terdapat pada produk sehingga 

diharapkan produk yang dihasilkan lebih sempurna. 

D. Instrumen Pengumpul Data 

Instnunen pengumpul data penelitian ada tiga macam yaitu: lembar uji validitas, 

lembar uji kepraktisan, dan lembar tes hasil belajar. Lembar uji validitas digunakan 

untuk mengetahui tingkat validitas bahan ajar menurut pemikiran rasional dari tenaga 

ahli. Lembar uji kepraktisan digunakan untuk menentukan keterlaksanaan penggunaan 

bahan ajar fisika berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter 

dalam pembelajaran menurut standar proses. Lembar tes hasil belajar digunakan untuk 

menentukan efektivitas penggunaan bahan ajar fisika berbasis ICT dengan 

mengintegrasikan nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran menurut standar 

proses. 

E. Teknis Analisis Data 

Berdasarkan data lembar validitas bahan ajar berbasis ICT dengan 

mengintegrasikan nilai pendidikan karakter dilakukan analisis terhadap validitas bahan 

ajar menurut pemikiran rasional. Disisi lain dari data uji coba terbatas dilakukan dua 

analisis terhadap penggunaan bahan ajar berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai 

pendidikan karakter yaitu analisis kepraktisan dan analisis keefektifan penggunaan 

bahan ajar dalam pembelajaran. Analisis kepraktisan dilakukan untuk mengetahui 

apakah produk seperti bahan ajar yang dibuat memenuhi kriteria kepraktisan 

ditentukan berdasarkan keterlaksanaan bahan ajar dalam proses pembelajaran. Analisis 

keefektifan dilakukan untuk mengetahui apakah bahan ajar berbasis ICT yang dibuat 

memenuhi komponen kriteria keefektifan yakni tes hasil belajar. 



Untuk menganalisis validitas, kepraktisan, dan keefektifan bahan ajar berbasis 

ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter digunakan teknik analisis data 

yang sesuai. Ada empat macarn teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis 

statistik deskriptif, metoda grafik, analisis regresi linear dan korelasi, dan analisis 

perbandingan berkorelasi. 

Analisis deksriptif digunakan untuk mengetahui informasi lebih rinci dari satu 

kelompok data hasil belajar siswa meliputi: nilai rata-rata, median, modus, simpangan 

deviasi, varians dan sebagainya. Metoda grafik digunakan untuk memberikan kesan 

visual tentang kepraktisan penggunaan bahan ajar dalam pembelajaran. Analisis regresi 

dan korelasi masing-masing digunakan untuk menentukan hubungan hasil belajar 

sesudah dengan sebelum perlakuan dan menentukan nilai koefisien regresi. Analisis 

perbandingan berkorelasi digunakan untuk menentukan keefektifan penggunaan bahan 

ajar Fisika berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter dalarn 

pembelajaran menurut standar proses. 

Untuk menyelidiki hubungan fungsional antara hasil belajar fisika sesudah dan 

sebelum perlakuan digunakan analisis regresi linear. Model regresi linear sederhana 

untuk variabel bebas x akan ditaksir oleh persamaan matematika seperti : 

Y = a X + b  

Disini: Y = Nilai variabel terikat 

X = Nilai variabel bebas 

Apabila garis regresi yang terbaik untuk sekumpulan data berbentuk linear maka 

derajad hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas dapat ditentukan dari 

koefisien korelasi yang dilarnbangkan dengan r. Nilai koefisien korelasi untuk 

sekumpulan data (Xi, Yi) berukuran n dapat dirumuskan dalam bentuk: 



Harga koefisien korelasi berada antara - 1 dan +l. Harga r = -1 menyatakan adanya 

hubungan linear sempurna tidak langsung antara X dan Y. Harga r = +1 menyatakan 

adanya hubungan linear sempurna langsung antara X dan Y. Harga r = 0 dapat 

ditafsirkan tidak terdapat hubungan linear antara variabel X dan Y. 

Untuk menentukan keefektifan penggunaan bahan ajar Fisika berbasis ICT 

dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran menurut 

standar proses digunakan uji t-tes berkorelasi yang dapat dirumuskan dalam bentuk: 

Dimana 

- 
X, = Rata-rata hasil belajar sampel sebelum perlakuan 

X2 = Rata-rata hasil belajar sarnpel setelah perlakuan 

S, = Standar deviasi hasil belajar sarnpel sebelum perlakuan 

S, = Standar deviasi hasil belajar sampel setelah perlakuan 

S: = Varians hasil belajar sampel sebelum perlakuan 

S: = Varians hasil belajar sampel setelah perlakuan 

r = Korelasi antara data kedua hasil belajar sampel 



BAB IV 

HASlL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, secara umurn ada empat 

hasil utama dari penelitian ini. Keempat hasil fersebut meliputi: hasil uji validitas dan 

deskripsi modul berbasis ICT, hasil uji validitas dan deskripsi buku ajar berbasis ICT 

hasil uji kepraktisan dan keefektifan modul berbasis ICT, dan hasil uji kepraktisan dan 

keefektifan buku ajar berbasis ICT. 

1. Validitas dan Deskripsi Modul Berbasis ICT 

a. Validitas Modul Berbasis ICT 

Validitas modul ini dilihat dari instrumen validitas tenaga ahli. Hasil validitas 

oleh tenaga ahli digunakan untuk menentukan kelayakan modul dan pedoman dalam 

merevisi desain. Berdasarkan instrumen penilaian validitas tenaga ahli terhadap modul 

dianalisis empat komponen penilaian. Komponen penilaian yang digunakan adalah 

substansi rnateri, tampilan komunikasi visual, kebahasaan, dan nilai karakter. 

Jumlah tenaga ahli yang memvalidasi modul adalah 4 dosen fisika dan 1 guru , 

bahasa Inggris. Lima orang dosen fisika memvalidasi tentang substansi materi, 

tampilan komunikasi visual, kesesuaian bahasa yang digunakan dengan bidang 

keilmuan fisika, dan nilai karakter. Sementara itu, guru bahasa Inggris memvalidasi 

penggunaan bahasa pada modul. Skor terendah untuk setiap pemyataan adalah 5, 

sedangkan skor tertinggi adalah 25. Skor setiap pernyataan yang diperoleh dapat 

dikonversi ke dalam bentuk nilai sehingga nilai terendah adalah 20 dan nilai tertinggi 



adalah 100. Skor dan nilai rata-rata untuk satu komponen penilaian ditentukan dari 

skor dan nilai rata-rata semua indikator yang terdapat dalam suatu komponen penilaian. 

Sesuai dengan instrumen yang digunakan, komponen penilaian substansi materi 

terdiri atas tujuh indikator. Indikator tersebut meliputi: 1. Kesesuaian materi yang 

disusun dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, 2. Kesesuaian materi yang 

dikembangkan untuk siswa kelas X, 3. Kesesuaian materi dengan kebutuhan bahan 

ajar, 4. Kebenaran substansi materi pada materi pembelajaran, 5. Manfaat materi untuk 

menambah wawasan siswa, 6. Keinovatifan materi untuk digunakan dalam 

pembelajaran, 7. Aktualitas materi pada modul. Nilai rata-rata substansi materi 88 dan 

berada pada kategori baik sekali. 

Pada indikator tarnpilan komunikasi visual terdapat sembilan indikator, yaitu: 1. 

Kesistematisan; 2. Kelengkapan navigasi; 3. Daya tarik; 4. Ukuran huruf; 5. 

Kesederhanaan huruf; 6. Penggunaan media audiovisual; 7. Kesesuaian animasi; 8. 

Komposisi warna; 9. Layout. Nilai rata-rata komunikasi visual 85 dan berada pada 

kategori baik sekali. Komponen penilaian penggunaan bahasa dalam tulisan modul 

terdapat empat indikator yaitu: 1. Penggunaan tanda baca, 2. Kepadatan ide pada 

tulisan, 3. Kesesuaian dengan kaidah bahasa Lnggris, 4. Kesesuaian bahasa Inggris yang 

digunakan untuk istilah fisika. Nilai rata-rata penggunaan bahasa dalam tulisan modul 

86 dan berada pada kategori baik sekali. 

Pada komponen penilaian pengintegrasian nilai pendidikan karakter terdapat enam 

indikator, yaitu: 1. Keefektifan modul untuk melatih siswa gemar membaca, 2. 

Pemberian motivasi dalam pembelajaran melalui instruksi, animasi, dan video, 3. 

Interaktivitas yang terdapat dalam modul, 4. Keefektifan modul dalam menumbuhkan 
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rasa ingin tahu siswa, 5. Keefektifan modul dalam menumbuhkan disiplin dan rasa 

tanggung jawab siswa melalui tugas yang diberikan, 6. Kelengkapan informasi pada 

modul dapat melatih nilai relijius siswa. Nilai rata-rata pengintegrasian nilai 

pendidikan karakter 87,5 dan berada pada kategori baik sekali. Berdasarkan nilai rata- 

rata setiap komponen penilaian pada modul dapat ditentukan dari nilai rata-rata semua 

komponen penilaian modul. Nilai rata-rata setiap komponen penilaian diperlihatkan 

pada Gambar 2. 

Komponen Penilaian Modul Berbasis ICT ! 
Gambar 2. Nilai Rata-Rata Komponen Penilaian Modul 

Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat nilai rata-rata setiap komponen pada modul. 

Nilai tertinggi pada komponen substansi materi yaitu 88. Nilai terendah adalah 

komponen tampilan komunikasi visual yaitu 85. Nilai setiap komponen modul 

bervariasi antara 85 sampai 88 dengan rata-rata 87. Berdasarkan nilai tersebut dapat 

dikemukakan bahwa semua komponen modul berada pada kategori baik sekali. 

Dengan demikian modul telah memiliki tingkat validitas yang tinggi. 



Kelemahan dari modul menurut tenaga ahli dan pembimbing dapat dikategorikan 

dalam penyajian modul yaitu penyampaian inforrnasi dalam kalimat yang terlalu 

panjang, dan tulisan yang digunakan kurang menarik dan pada bagian tertentu kurang 

jelas. Berdasarkan indikator nilai karakter, modul dinilai belurn maksimal dalam 

mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter. 

b. Deskripsi Modul Berbasis ICT 

Berdasarkan kelemahan yang ada, maka dilakukan revisi terhadap modul. 

Revisi meliputi kelemahan pada tulisan dan isi yang disampaikan oleh 4 orang dosen 

fisika dan 1 orang guru bahasa Inggris sebagai tenaga ahli. Setelah direvisi, maka 

didapatkan desain baru modul yang dapat digunakan dalam pembelajaran. 

Modul dibuat sesuai dengan desain yang telah disusun. Desain modul meliputi: 

home, pendahuluan, template, interaktivitas, video, animasi, jenis dan ukuran huruf, 

dan sebagainya. Modul dibuat menggunakan CMS dengan software Joomla 1.5. Semua 

halaman pada modul ini dibuat menggunakan Microsoft word dan Microsoft 

PowerPoint. Tampilan halarnan utama modul diperlihatkan pada Gambar 3. 

Gambar 3. Halaman Utarna Modul 



Halaman utarna memberikan gambaran umum pada user (pengguna) topik- 

topik yang ada pada modul. Pada halaman utama pengguna dapat mengetahui menu 

utama pada modul. Menu utama modul meliputi: home, pendahuluan, pembelajaran, 

evaluasi, dan download. Pada halaman utarna terdapat kalender, jam dan visitor 

counter (penghitung pengunjung). 

Pada semester 1, terdapat 5 pembelajaran. Pembelajaran yang pertama adalah 

besaran fisika dan pengukuran. Pembelajaran 1 terdiri dari dua kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran yang kedua adalah penjumlahan vektor yang terdiri dari dua kegiatan 

pembelajaran. Pembelajaran yang ketiga adalah gerak lurus dan aplikasi yang terdiri 

dari tiga kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang keempat adalah gerak melingkar 

yang terdiri dari dua kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang terakhir adalah hukum 

Newton dan aplikasi yang terdiri dari tiga kegiatan pembelajaran. 

Bagian pertama yang bisa diakses oleh pengguna pada menu utama adalah menu 

pendahuluan. Pendahuluan adalah menu yang menampilkan pengenalan modul secara 

singkat, SK dan KD, serta petunjuk penggunaan modul. Tarnpilan pada menu 

pendahuluan diperlihatkan oleh Garnbar 4. 
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Gambar 4. Tampilan Menu Pendahuluan 



Pada menu Pendahuluan juga terdapat panduan dan Kompetensi yang terdiri 

dari SK dan KD. Pengguna dapat membuka panduan dan dengan mengklik tulisan 

panduan dan kompetensi. Tulisan dibuat rapi dan menarik agar siswa tertarik untuk 

membaca modul ini. 

Bagian kedua yang bisa diakses pengguna adalah pembelajaran. Pembelajaran 

berisikan daftar isi dan pilihan kegiatan pembelajaran. Menu pembelajaran 

memperlihatkan bagian-bagian dari modul. Pada menu ini, setiap judul Modul dan 

kegiatan pembelajaran diberi link dan diberi warna berbeda. Tampilan menu Modul 

diperlihatkan oleh Garnbar 5. 

Garnbar 5. Tarnpilan Menu Pembelajaran 

Menu Pembelajaran terdiri dari lima submenu yaitu Pembelajaran 1, 

Pembelajaran 2, Pembelaiaran 3, Pembelajaran 4, dan Pembelajaran 5. Halaman setiap 

Pembelajaran berisi deskripsi tentang materi, link untuk dapat langsung membuka 

kegiatan pembelajaran yang diinginkan dan nilai karakter yang terdapat pada modul. 

Contoh tampilan halaman Modul 1 dapat dilihat pada Garnbar 6. 



Garnbar 6. Tampilan Menu Pembelajaran 1 

Menu kegiatan pembelajaran dapat dibuka melalui link yang tersedia pada 

halaman modul maupun pada menu utama. Kegiatan pembelajaran terdiri atas 5 

bagian, yakni tujuan pembelajaran, materi, kesirnpulan, latihan, dan tes formatif. 

Tampilan setiap menu kegiatan pembelajaran dibuat menarik, disusun rapi, serta 

dilengkapi dengan vidio dan animasi. Contoh tampilan tujuan pembelajaran pada 

modul 1 diperlihatkan pada Gambar 7. 
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Garnbar 7. Tampilan Bagian Tujuan Pembelajaran 



Pada bagian ini pengguna dapat mengetahui tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai untuk setiap kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran berguna untuk 

memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan pembelajaran kepada 

pengguna baik guru maupun siswa sehingga dapat belajar dan memahami isi modul 

secara mandiri, apabila telah mengetahui tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

Bagian yang kedua dari menu kegiatan pembelajaran adalah materi. Materi 

merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang hams dipelajari siswa dalam 

rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. 

Contoh tampilan material pada kegiatan pembelajaran 1 dalam modul 1 dapat dilihat 

pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Tarnpilan Menu Materi 

Bagian materi berguna untuk membantu siswa dapat mempelajari suatu 

kompetensi atau kompetensi dasar secara sistematis, sehingga siswa mampu 

memahami materi yang disampaikan d m  menguasai semua kompetensi serta 

menerapkan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran fisika secara utuh dan terpadu. 

Materi juga dilengkapi dengan animasi, dan video. Gambar pada tampilan setiap 

kegiatan pembelajaran dibuat berwarna yang menarik dan jelas sehimga siswa 



termotivasi untuk mengetahui lebih jauh tentang materi yang disajikan. Video dan 

animasi dilinkkan dan dapat langsung dibuka dengan mengklik tulisan berwarna biru. 

Bagian yang ketiga pada kegiatan pembelajaran adalah kesimpulan Kesimpulan 

pada setiap kegiatan pembelajaran berisi ringkasan dan kesimpulan dari penjelasan 

yang terdapat pada materi. Contoh tampilan menu kesimpulan terlihat pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Tampilan Kesimpulan 

Kesimpulan berguna untuk membantu siswa dalam membaca dan memahami 

modul dalam waktu yang relatif singkat sehingga dapat menghemat waktu. Pada 

bagian kesirnpulan juga terdapat kesimpulan tentang nilai karakter dan hubungan 

konsep fisika yang dipelajari dengan Al-Quran. Kalimat dibuat jelas dan ringkas. 

Bagian yang keempat dari modul adalah latihan. Latihan dirancang agar siswa 

dapat bekerja secara berkelompok. Contoh tampilan bagian latihan dapat dilihat pada 

Gambar 10 berikut ini . 
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Gambar 10. Tampilan Bagian Latihan 

Bagian latihan berguna untuk mengembangkan kemampuan bepikir kritis siswa 

dalam memecahkan masalah-masalah yang ada serta mengembangkan kemampuan 

bekerja dalam kelompok. Menu ini berguna juga untuk mendorong dan menurnbuhkan 

kemampuan siswa dalam menjelaskan hasil diskusi dalam kelompok dengan 

mempresentasikannya di depan kelas. Setelah siswa selesai menge rjakan latihan 

kemudian mereka dapat menguji tingkat pemahamannya pada bagian tes formatif. 

Bagian tes formatif dibuat dengan menggunakan aplikasi quiz creator 

kemudian dilinkan pada tulisan ataupun tulisan yang terdapat pada kotak Tes formatif 

dirancang agar siswa mengejakan latihan secara mandiri untuk mengetahui tingkat 

pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari. Disamping itu, tes formatif juga 

dapat melatih kejujuran siswa dalam evaluasi. Contoh tampilan bagian tes formatif 

dapat dilihat pada Gambar 1 1. 
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Gambar 1 1. Tarnpilan Bagian Tes Formatif 

Menu keempat yang terdapat pada modul adalah Evaluasi. Menu ini merupakm 

link yang memungkinkan siswa untuk dapat mendownload soal-soal pada tes formatif. 

Tampilan menu evaluasi dapat dilihat pada Gambar 12 berikut ini. 

Garnbar 12. Tampilan Menu Evaluasi 

Menu selanjutnya dari struktur modul adalah download. Download merupakan 

link yang memungkinkan siswa dapat mendownload semua topik ada pada modul ini. 

Tampilan menu download dapat dilihat pada Gambar 13. 



' vhaon WSltwP 
cant- 

Gambar 13. Tampilan Menu Download 

Melalui menu download siswa dapat mendownload modul yang diperlukan. 

Modul ini dibuat dalam format pdf. Siswa dapat mendownload setiap kegiatan 

pembelajaran dari suatu modul. 

2. Validitas dan Deskripsi Buku Ajar Berbasis ICT 

a. Validitas Buku Ajar Berbasis ICT 

Validitas bahan ajar ini dilihat dari instrumen validitas tenaga ahli. Hasil 

validitas oleh tenaga ahli digunakan untuk menentukan kelayakan buku ajar dan 

pedoman dalarn merevisi desain. Berdasarkan instrumen penilaian validitas tenaga ahli 

terhadap buku ajar dianalisis lima indikator. Kelima indikator yang digunakan adalah 

kelayakan isi buku ajar, penggunaan bahasa dalam tulisan, penyajian materi ajar Fisika 

pada buku ajar, kegrafisan, dan kelengkapan buku ajar. 

Jumlah tenaga ahli yang memvalidasi buku ajar adalah 4 orang dan 1 orang 

guru bahasa Inggris. Empat orang tenaga ahli memvalidasi tentang kelengkapan bahan 

ajar, kelayakan isi bahan ajar, penggunaan bahasa pada bahan ajar, penyajian bahan 



ajar, dan kegrafisan bahan ajar. Sementara itu, guru bahasa Inggris memvalidasi 

penggunaan bahasa pada bahan ajar. Skor terendah untuk setiap pernyataan adalah 5 

sedangkan skor tertinggi adalah 20. Skor setiap pernyataan yang diperoleh dapat 

dikonversi ke dalam bentuk nilai sehingga nilai terendah adalah 25 dan nilai tertinggi 

adalah 100. Skor dan nilai rata-rata untuk satu indikator ditentukan dari skor dan nilai 

rata-rata semua pemyataan yang terdapat dalam suatu indikator. 

Nilai setiap indikator bahan ajar dapat ditentukan dari nilai rata-rata semua 

pemyataan yang terdapat pada setiap indikator. Kelima indikator buku ajar meliputi: 1. 

Kelayakan isi, 2. Penggunaan bahasa, 3. Penyajian bahan ajar, 4. Kegrafisan bahan 

ajar, dan 5. Kelengkapan bahan ajar. Plot nilai rata-rata setiap indikator dengan 

indikator diperlihatkan pada Gambar 14. 

2 3 4 5 

lndikator 

Gambar 14. Nilai Rata-Rata Indikator Bahan Ajar 

Berdasarkan Gambar 14 dapat dijelaskan nilai rata-rata setiap indikator buku 

ajar. Nilai setiap indikator buku ajar bemariasi antara 80,00 sampai 86,OO dengan rata- 

rata 82,36. Berdasarkan nilai tersebut dapat dikemukakan bahwa semua indikator 

bahan ajar berada pada kategori sangat valid.. 



Dari validasi menurut tenaga ahli ditemukan beberapa kelemahan. 

Kelemahannya yaitu kelemahan dalam ketersediaan nilai karakter religius, animasi 

yang masih sedikit dan kesulitan dalam akses menu. Berdasarkan kelemahan yang 

ditemukan oleh tenaga ahli dilakukan revisi terhadap produk. 

b. Deskripsi Buku Ajar Berbasis ICT 

Berdasarkan kelemahan yang ada dilakukan revisi terhadap bahan ajar. Revisi 

salah satunya adalah akses menu yang sulit dan seharusnya di beri link. Setelah 

direvisi, maka didapatkan desain baru bahan ajar yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran. 

Buku ajar dibuat sesuai dengan desain yang telah disusun. Bahan ajar dibuat 

menggunakan CMS dengan software Joomla! versi 1.5. Tampilan halaman utarna 

bahan ajar diperlihatkan pada Gambar 1 5. 

Garnbar 15. Halaman Utama Bahan Ajar 

Halaman utama memberikan garnbaran umum pada pengguna tentang bahan 

ajar. Pada halaman utama pengguna dapat mengetahui menu utarna pada menu bar. 



Menu utama buku ajar meliputi: halaman depan, pengantar, daftar isi, bab, dafiar 

pustaka, daftar kata, dan lampiran. 

Produk yang dihasilkan adalah bahan ajar dalarn 1 semester. Dalam 1 semester 

terdapat 5 bab. Bab yang pertarna adalah besaran fisika dan pengukuran. Bab yang 

kedua adalah penjumlahan vektor. Bab yang ketiga adalah gerak lurus. Bab yang 

keempat adalah gerak melingkar. Terakhir adalah hukum newton dan aplikasinya. 

Bagian pertama yang bisa diakses oleh pengguna pada menu halaman utama 

adalah menu Pengantar. Pengantar adalah menu yang menampilkan pengenalan bahan 

ajar secara singkat. Tampilan pada menu Pengantar diperlihatkan pada Gambar 16. 
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Gambar 16. Tampilan Menu Pengantar 

Pengantar merupakan bagian pembuka dari buku ajar. Dalam bagian ini 

pengguna dapat mengetahui konten apa saja yang terdapat dalam buku ajar dan 

gambaran umum dari buku ajar. Gambaran umum disusun dalam kata-kata, kalimat- 

kalimat, dan akhirnya membentuk sebuah paragraf. 

Bagian yang kedua yang bisa diakses pengguna adalah d a h r  isi. Dafiar isi 

berisikan dafiar dari buku ajar. Dafiar isi memperlihatkan bagian-bagian dari buku ajar. 



Menu ini dilinkkan sehingga akses menjadi lebih mudah. Tampilan menu dafiar isi 

diperlihatkan oleh Gambar 17. 
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Gambar 17. Tampilan Menu Dafcar Isi 

Bagian yang ketiga adalah bab. Siswa dapat mengetahui materi yang akan 

dipelajarinya dalam satu semester. Produk bahan ajar ini terdiri dari 5 bab. Tampilan 

menu bab diperlihatkan oleh Garnbar 18. 

cimm 

Gambar 18. TarnpiIan Menu Bab 



Secara urnurn suatu bab terdiri atas 4 bagian yakni tujuan pembelajara, materi, 

latihan menyelesaikan soal, dan tes akhir. Tampilan menu bab dibuat menarik dan 

disusun rapi. Menu ini juga dilinkkan sehingga akses menjadi lebih mudah. 

U 
To make a great plane, lnd i isable  meaaning with m r a t i o n  and high pecision. A little mistake in 
process making, will caused a disaster. Have you hear news about accident plane because measuring 
mistake? 
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Gambar 19. Tampilan Bab Besaran Fisika dan Pengukuran 

Bagian pertama dari bab yang bisa diakses oleh pengguna adalah tujuan 

pembelajaran. Tampilan tujuan pembelajaran diperlihatkan pada Gambar 20. 

After learning this chapter, yw are able to : 

1. Undwstand about base quantities and derived quantities in Physia (critical minded character, love 
reading character) 

2. Write the unit, symbd, and dimension from every physical quantity (critical minded character) 
3. Undentand about instrument of length, mass, and time ~critfcal minded character, lwe reading 

character) 
4. Explain the examples d measurwrrent of I-, mass and time in daily life {critfcal minded character, 

lave rending cbarmter) 

Gambar 20. Tampilan Menu Tujuan Pembelajaran 



Dalam bagian ini pengguna dapat mengetahui tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai untuk setiap bab. Tujuan pembelajaran berguna untuk memudahkan dalarn 

mengkomunikasikan maksud kegiatan pembelajaran kepada siswa. Siswa dapat belajar 

secara mandiri jika telah mengetahui tujuan pembelajaran yang hendak dicapainya. 

Pada tujuan pembelajaran juga dituliskan nilai karakter yang muncul dalarn bab ini. 

Bagian yang kedua dari menu bab adalah materi. Materi merupakan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang hams dipelajari siswa dalam rangka 

mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Bila diklik 

menu materi maka pada layar komputer akan tampil seperti Garnbar 2 1. 
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Gambar 21. TarnpiIan Menu Materi 

Menu materi berguna untuk memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu 

kompetensi atau kompetensi dasar secara sistematis sehingga siswa mampu menguasai 

semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Materi dilengkapi dengan nilai- nilai 

karakter seperti yang ditunjukkan Garnbar 22. 



Gambar 22. Tarnpilan Nilai Karakter dalam Materi 

Bagian yang ketiga dari bab adalah latihan menyelesaikan soal. Latihan 

menyelesaikan soal merupakan suatu tindakan atau perbuatan pengulangan yang 

bertujuan untuk lebih memantapkan hasil belajar. Jika menu latihan menyelesaikan 

soal tersebut diklik oleh pengguna maka akan terlihat seperti Gambar 23. 

aaracter. critical minded cbzractcr) -- 

Gambar 23. Tampilan Menu Latihan Menyelesaikan Soal 

Menu latihan menyelesaikan soal berguna untuk mengembangkan kemampuan 

bepikir untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi baik secara individual 



maupun kelompok. Menu ini berguna untuk mendorong dan memperluas motivasi 

belajar para siswa. Menu ini terdiri dari dua bagian, yaitu soal pilihan ganda and esai. 

Bila diklik kotak pilihan ganda akan muncul menu seperti Garnbar 24. 
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Garnbar 24. Tampilan Menu Latihan Menyelesaikan Soal Pilihan Ganda 

Bagian terakhir dari menu bab adalah tes akhir. Tampilan menu tes akhir dapat 

dilihat pada Garnbar 25. 
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Gambar 25. Tampilan Menu Tes Akhir 



Menu tes akhir berguna untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai 

dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Menu ini juga berguna untuk 

menentukan angka kemajuan atau h a i l  belajar masing-masing siswa. Soal pada menu 

tes akhir berupa soal pilihan ganda yang berjumlah 20 soal dan esai lima soal. Pada 

bagian petunjuk kita juga bisa melihat nilai karakter yang muncul dalam kegiatan ini. 

Bagian selanjutnya dari struktur buku ajar adalah daftar kata. Daftar kata adalah 

sebuah dafiar kata khusus untuk mempermudah pengguna memahami istiiah-istilah 

yang mungkin asing didengar. Tampilan daftar kata diperlihatkan pada Gambar 26. 

Gambar 26. Tampilan Menu Daftar Kata 

Semua istilah lama maupun baru akan terus diperbaharui dan ditambahkan 

dalam dalam daftar kata. Di sisi kanan dan kiri juga disisipkan foto-foto ilmuwan fisika 

dan polling sehingga membuat pengguna untuk lebih tertarik dengan bahan ajar ini. 

Istilah yang ada pada buku ajar ditulis miring dan arti istilah pada buku ajar dibuat 

dengan tulisan tidak miring. 

Bagian selanjutnya dari buku ajar adalah daftar pustaka. Daftar pustaka 

merupakan daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit yang 



ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan. Tampilan dab pustaka diperlihatkan 

pada Gambar 27. 

Gambar 27. Tampilan Menu D a f h  Pustaka 

Dafiar pustaka didefinisikan sebagai catatan sejumlah nama atau ha1 yang 

disusun berderet dari atas ke bawah. Pada daftar pustaka ini, kita dapat mengetahui 

keterangan-keterangan yang lengkap mengenai buku atau majalah yang digunakan 

dalam menyusun buku ajar berbasis ICT. 

Bagian terakhir dari buku ajar adalah lampiran. Lampiran merupakan catatan 

tarnbahan atau lampiran dalam sebuah buku Tampilan lampiran diperlihatkan pada 

Gambar 28. 



Gambar 28. Tarnpilau .Menu Lampiran 

Pada buku ajar ini dilengkapi dengan lampiran berupa terjemahan bahasa 

Inggris ke bahasa Indonesia dari kata-kata yang sering digunakan dalam buku ajar ini. 

Warna latar dan jenis tulisan dibuat menarik. Istilah dari buku ajar dibuat dengan 

tulisan miring. 

3. Kepraktisan dan Keefektifan Penggunaan Modul Berbasis ICT 

a. Kepraktisan Modul Berbasis ICT 

Berdasarkan nilai setiap komponen pada lembaran penilaian guru fisika dapat 

ditentukan dari nilai rata-rata indikator yang terdapat pada setiap komponen penilaian. 

Komponen penilaian tersebut meliputi: 1. Isi modul, 2. Sajian dalam modul, 3. 

Manfaat modul bagi guru, dan 4. Peluang implementasi modul. Pada komponen 

penilaian isi modul terdapat enam indikator, yaitu: 1. Materi sudah sesuai dengan 

setiap standar kompetensi, 2. Materi sudah sesuai dengan setiap kompetensi dasar, 3. 

Materi yang disusun relevan untuk siswa kelas X semester 1,4. Secara substansi materi 

pada modul sudah benar, 5. Materi pada modul sudah mengandung nilai kontekstual, 



dan 6. Latihan dan evaluasi sesuai dengan kompetensi. Nilai rata-rata isi modul adalah 

88 dan berada pada kategori sangat baik. 

Pada komponen sajian dalam modul terdapat sembilan indikator, yaitu: 1. 

Tujuan pembelajaran sudah dinyatakan dengan jelas, 2. Urutan penyajian dalam modul 

sudah baik, 3. Pemberian motivasi pada modul sudah baik, 4. Informasi pada modul 

sudah lengkap, 5. Penyajian informasi pada modul dapat menumbuhkan rasa ingin 

tahu, 6. Pembiasaan siswa untuk bekerja sama, 7. Pembiasaan siswa gemar membaca, 

8. Interaktivitas dapat membuat siswa aktif dalam pembelaj arm, 9. Pengembangan 

nilai relijius dalam diri siswa . Nilai rata-rata sajian dalam modul adalah 83 dan berada 

pada kategori baik sekali. 

Pada komponen penilaian manfaat modul bagi guru terdapat enam indikator 

yaitu: 1. Modul dapat mengefisienkan waktu dalarn mengajar, 2. Modul dapat 

mengaktifkan siswa dalam belajar, 3. Modul dapat digunakan untuk membuat 

pembelajaran interaktif, 4. Modul dapat digunakan untuk memotivasi siswa, 5. Modul 

dapat digunakan untuk membuat pembelajaran lebih menarik, dan 6. Modul dapat 

digunakan untuk meningkatkan penguasaan siswa terhadap fisika. Nilai rata-rata 

manfaat modul bagi guru adalah 87 dan berada pada kategori baik sekali. 

Pada komponen penilaian peluang irnplementasi modul terdapat enam 

indikator, yaitu: 1. Modul dapat digunakan untuk meningkatkan kemandirian siswa 

dalam belajar, 2. Modul dapat digunakan sebagai sumber belajar tambahan bagi guru 

dan siswa, 3. Evaluasi dapat digunakan siswa untuk mengukur penguasaannya terhadap 

materi pelajaran, 4. Modul dapat digunakan untuk kegiatan remedial dan pengayaan, 5. 

Modul dapat digunakan untuk meningkatkan penguasaan guru dan siswa terhadap 

bahasa Inggris untuk fisika, dan 6. Modul dapat digunakan untuk meningkatkan 



keterarnpilan guru dan siswa terhadap komputer. Nilai rata-rata peluang implementasi 

modul adalah 85,46 dan berada pada kategori baik sekali. Hasil plot nilai rata-rata 

setiap komponen penilaian dapat dilihat pada Garnbar 29. 

1 2 3 4 

Komponen Penilaian Praktiliias Modul 

Gambar 29. Nilai Rata-Rata Setiap Komponen Penilaian Guru 
Terhadap Modul 

Berdasarkan data yang terdapat dalam Garnbar 29 dapat dijelaskan bahwa nilai 

setiap komponen bervariasi antara 83 sampai 88. Nilai tertinggi terdapat pada 

komponen isi modul yaitu 88. Nilai terendah adalah komponen sajian dalarn modul 

sebesar 83. Nilai hasil uji kepraktisan menurut guru terhadap modul dapat ditentukan 

dengan mencari nilai rata-rata semua komponen penilaian. Nilai rata-rata yang 

didapatkan dari hasil uji kepraktisan menurut guru fisika sebesar 85,46. Semua nilai 

setiap indikator sudah berada pada kategori baik sekali. 

Hasil uji kepraktisan menurut guru fisika dapat menentukan kepraktisan produk 

modul yang dihasilkan. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh beberapa 

orang guru fisika sebagai praktisi fisika di sekolah dapat disimpulkan bahwa produk 



modul berbasis ICT untuk mengintegrasikan nilai pendidikan karakter telah praktis 

untuk digunakan dalam pembelajaran. 

Berdasarkan instnunen uji kepraktisan berupa angket oleh siswa terhadap 

penggunaan modul berbasis ICT yang terintegrasi nilai pendidikan karakter dalam 

pembelajaran dapat diketahui kepraktisan penggunaan modul bagi siswa. Pada 

instrumen uji kepraktisan oleh siswa dalam pembelajaran terdapat tiga komponen 

penilaian. Setiap komponen diberikan beberapa indikator d m  siswa mengisikan 

pendapatnya pada kolom yang telah disediakan. Setiap indikator diberi bobot dari 1-5 

kemudian dikonversi menjadi nilai. Angket diisi oleh tiga puluh satu orang siswa 

sehingga nilai terendah untuk setiap pernyataan adalah 3 1 dan nilai tertinggi 155. 

Pada indikator komponen penilaian pertarna terdapat enam indikator. Keenam 

indikator tersebut yaitu : 1. Kemudahan memahami materi menggunakan modul; 2. 

Keaktivan dalam pembelajaran dengan menggunakan modul; 3. Kesenangan belajar 

dengan menggunakan modul; 4. Kemudahan dalam memahami materi melalui video 

dan animasi; 5. Kemandirian dalam belajar dengan menggunakan modul; 6. Manfaat 

modul dalarn menambah wawasan. Nilai rata-rata komponen ini adalah 87 dan berada 

pada kategori baik sekali. 

Komponen penilaian kedua menyatakan tentang kemudahan dalarn penggunaan 

modul. Pada komponen penilaian ini terdapat empat indikator yaitu : 1. Kemudahan 

penggunaan dari segi waktu dan tempat; 2. Kemudahan dalma mengakses modul; 3. 

Kemudahan dalam memahami bahasa Inggris yang digunakan; 4. Kemudahan dalam 

memotivasi siswa dengan video dan animasi. Nilai rata-rata komponen kemudahan 

dalam penggunaan adalah 87 dan berada pada kategori baik sekali. 

Komponen penilaian ketiga menyatakan tentang manfaat modul dalam 

menurnbuhkan nilai karakter. Komponen penilaian ini terdiri dari tujuh indikator yaitu 



: 1. Manfaat dalarn menurnbuhkan rasa keimanan dengan ayat Al-Quran yang 

diberikan; 2. Manfaat dalam menumbuhkan rasa ingin tahu; 3. Manfaat dalam melatih 

siswa untuk jujur dalam evaluasi; 4. Manfaat dalam melatih siswa gemar membaca; 5. 

Manfaat dalam melatih siswa berpikir kritis dan logis; 6. Manfaat dalarn melatih siswa 

beke rja sama; 7. Manfaat dalam melatih siswa disiplin menyelesaikan tugas. Nilai rata- 

rata komponen manfaat modul dalam menurnbuhkan nilai karakter adalah 88 dan 

berada pada kategori baik sekali. Berdasarkan rata-rata setiap komponen dapat 

ditentukan rata-rata nilai kepraktisan penggunaan modul menumt siswa. Hasil plot data 

nilai setiap komponen penilaian dapat dilihat pada Gambar 30 berikut ini. 

Komponen Penilaian Praktilitas Modul 
! 

Gambar 30. Nilai Rata-Rata Kepraktisan Penggunaan Modul 
Menumt Siswa 

Gambar 30 menjelaskan nilai kepraktisan modul menurut siswa sebagai 

pengguna modul dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan gambar 30 dapat dilihat 

bahwa nilai semua komponen sudah berada pada kategori baik sekali. Komponen 

pertama dan kedua memiliki nilai sama yaitu 87 dan komponen ketiga memiliki nilai 

88. Nilai rata-rata semua komponen penilaian adalah 87,60 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa modul fisika berbasis ICT untuk mengintegrasikan nilai 

pendidikan karakter sudah praktis digunakan dalam pembelajaran. 



b. Efektivitas Penggunaan Modul Berbasis ICT 

Hasil belajar ditentukan dengan melakukan tes sebelurn dan sesudah 

menggunakan modul dalarn kegiatan pembelajaran. Sebelum menganalisis hasil belajar 

siswa, perlu ditentukan validitas dan reliabilitas tes yang diberikan kepada siswa. 

Validitas tes ditentukan untuk mengetahui tingkat kesahihan tes yang diberikan. 

Reliabilitas tes menyatakan keandalan sebuah tes mengukur tingkat pemahaman siswa. 

Narnu, pada penelitian ini tidak dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap soal tes 

terlebih dahulu. Soal tes yang digunakan adalah soal tes dari penelitian sebelumnya 

yang memiliki karakteristik mirip dengan penelitian ini yaitu berbahasa Inggris dan 

pelaksanaan pembelajaran menggunakan ICT. Soal tes yang digunakan adalah soal 

milik Dewi Juita yang melakukan penelitian mengenai penggunaan e-learning dalam 

bentuk buku ajar berbahasa Lnggris dalam pembelajaran kelas X semester 1. 

Hasil belajar siswa yang dianalisis adalah hasil belajar sebelum dan sesudah 

penggunaan modul. Data tes hasil belajar siswa sebelum penggunaan modul berbasis 

ICT untuk mengintegrasikan nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran fisika kelas 

X semester 1 dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif Hasil Belajar Siswa 



Berdasarkan data Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa nilai yang diperoleh siswa 

6 

7 

8 

9 

rata-rata pretes 62,79 dan nilai rata-rata postes 86,67. Berdasarkan data yang 

didapatkan, teIjadi peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa setelah penggunaan 

Varians 

Range 

Minimum 

Maksimurn 

modul. Nilai standar deviasi yang didapatkan dari kedua tes hasil belajar menunjukkan 

bahwa kemampuan siswa secara umum tidak jauh menyimpang dari nilai rata-rata. 

23,77 

20,OO 

53,33 

73,33 

Nilai standar deviasi pretes dan postes yang harnpir sarna menjelaskan bahwa kenaikan 

32,28 

2 1,67 

75,OO 

96,67 

nilai rata-rata kelas juga diikuti oleh kenaikan nilai siswa secara individu. 

Dengan analisis regresi linear menggunakan software minitab dapat ditentukan 

bentuk hubungan antara hasil postes dengan hasil pretes siswa. Bentuk persamaan 

linear dari hubungan nilai akhir dengan nilai awal dan nilai koefisien determinasi r2 

masing-masing didapatkan dalarn bentuk 

y=24+1,00x , r2 =73,7% 

Nilai koefisian korelasi dari hubungan nilai postes dan pretes siswa didapatkan 

r = 0,858. Untuk mengetahui perbedaan antara postes dengan pretes dilakukan uji 

perbedaan dua rata-rata dari desain eksperimen sebelum dan sesudah perlakuan. 

Dengan menggunakan uji perbandingan dua rata-rata berkorelasi didapatkan nilai t 

hasil perhitungan adalah 



Melalui uji t didapatkan nilai th = 45,77. Disisi lain untuk derajat kebebasan dk 

= 60 untuk uji satu pihak dengan taraf kepercayaan 95 % didapatkan nilai tt = 2,OO. 

Berarti nilai thitung lebih besar dari nilai t,hl. Analisis ini menjelaskan bahwa terdapat 

perbedaan yang berarti antara hasil belajar sesudah dan sebelum penggunaan modul 

fisika berbasis ICT untuk mengintegrasikan nilai pendidikan karakter dalam 

pembelajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa modul fisika berbasis ICT 

untuk mengintegrasikan nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran menurut standar 

proses adalah efektif digunakan dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas X semester 1. 

c. Hasil Uji Kefektifan Dari Nilai Karakter Siswa 

Pengamatan terhadap nilai karakter siswa dilakukan sebelum dan sesudah 

menggunakan modul berbasis ICT yang terintegrasi nilai pendidikan karakter. 

Pengamatan terhadap nilai karakter siswa dilakukan menggunakan angket tanggapan 

yang diisi oleh siswa. Signifikansi perbedaan nilai karakter siswa sebelum dan sesudah 

penggunaan modul fisika berbasis ICT untuk mengintegrasikan nilai pendidikan 

karakter dapat dilihat pada Garnbar 3 1. 
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Gambar 3 1. Nilai Rata-Rata Angket Nilai Karakter Siswa 

Berdasarkan Garnbar 3 1 dapat dilihat bahwa nilai karakter siswa mengalami 

peningkatan sesudah menggunakan modul berbasis ICT untuk mengintegrasikan nilai 

pendidikan karakter. Simbol R adalah karakter religius, sirnbol IT adalah karakter ingin 

tahu, simbol GM karakter gemar membaca, simbol M karakter mandiri, simbol T 

karakter toleransi, simbol K karakter komunikatif, dan simbol D karakter displin. 

Untuk mengetahui korelasi sebelum dan sesudah penggunaan modul fisika berbasis 

ICT dalam menumbuhkan nilai karakter siswa digunakan analisis statistik deskriptif. 

Perbedaan nilai karakter siswa sebelum dan sesudah penggunaan modul fisika berbasis 

ICT dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif Nilai Karakter Siswa Sebelum dan Sesudah 

No 

1 

2 

3 

Sesudah 

3 1 

8 1,22 

80,7 1 

Parameter Deskriptif 

N 

Rata-rata 

Median 

Sebelum 

3 1 

67,94 

68,33 



Berdasarkan data Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata karakter siswa 

sebelum menggunakan modul adalah 67,94 clan nilai rata-rata karakter siswa setelah 

menggunakan modul adalah 81,22. Berdasarkan data yang didapatkan, terjadi 

peningkatan nilai rata-rata karakter siswa setelah penggunaan modul. Dengan analisis 

regresi linear menggunakan software minitab dapat ditentukan bentuk hubungan antara 

nilai karakter sesudah dengan nilai karakter siswa sebelum menggunakan modul. 

Rnnfilt m n r o c l m ~ ~ n  1;neqr  rla4 h ~ ~ h ~ l n n a n  n;la; cp-..A-l. Aa-mn- -:In: nnhn11 .m rlnn nil-; 

Y - T T , W  T V , J T U A  , I - V I,& I U  

Nilai koefisian korelasi dari hubungan nilai sesudah dan sebelum didapatkan 

r = 0.782. Untuk mengetahui perbedaan antara nilai sesudah dengan nilai sebelum - ~ - w 

dilakukan uii perbedaan dua rata-rata dari desain eksperimen sebelum dan sesudah - - 

~erlakuan. Denean mengmnakan uii perbandingan dua rata-rata berkorelasi dida~atkan " ww " .  2--- - 

nilni  t hnnil nerhih~nvan adalah 



Melalui uji t didapatkan nilai th = 21,079. Disisi lain untuk derajat kebebasan 

dk = 60 untuk uji satu pihak dengan taraf kepercayaan 95 % didapatkan nilai tt = 2,OO. 

Berarti nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel. Berda~arkan hasil perbandingan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa modul fisika berbasis ICT untuk mengintegrasikan nilai 

pendidikan karakter efektif digunakan dalam pembelajaran untuk menumbuhkan nilai 

karakter siswa. 

4. Kepraktisan dan Keefektifan Buku Ajar Berbasis ICT 

a. Kepraktisan Penggunaan Buku Ajar Berbasis ICT 

Hasil uji kepraktisan menurut guru dianalisis berdasarkan instrumen lembaran 

uji kepraktisan menurut guru terhadap bahan ajar. Berdasarkan lembaran uji 

kepraktisan menunit guru tersebut dianalisis empat indikator. Keempat indikator 

tersebut adalah isi bahan ajar, sajian dalam bahan ajar, manfaat bahan ajar bagi guru, 

dan peluang implementasi bahan ajar. 

Pada setiap indikator terdapat pernyataan sehubungan dengan tanggapan guru 

terhadap bahan ajar. Pernyataan pada setiap indikator memperoleh skor dari 1 - 5. 

Jumlah guru yang memberi tanggapan terhadap buku ajar adalah dua orang, sehingga 

skor terendah untuk setiap pernyataan adalah 2 dan skor tertinggi adalah 10. Skor 

setiap pernyataan yang diperoleh dikonversi ke dalam bentuk nilai sehingga nilai 

terendah menjadi 20 dan nilai tertinggi menjadi 100. 

Nilai setiap indikator buku ajar pada lembaran penilaian guru Fisika dapat 

ditentukan dari nilai rata-rata pernyataan yang terdapat pada setiap indikator. Indikator- 



indikator tersebut meliputi: 1. Isi bahan ajar, 2. Sajian dalam bahan ajar, 3. Manfaat 

bahan ajar bagi guru, dan 4. Peluang implementasi bahan ajar. 

Sesuai dengan lembaran uji kepraktisan menurut guru, pada indikator isi bahan 

ajar terdapat enam pemyataan, yaitu: 1. Materi sudah sesuai dengan setiap standar 

kompetensi, 2. Materi sudah sesuai dengan setiap kompetensi dasar, 3. Materi yang 

disusun relevan untuk siswa kelas X semester 1,4. Secara substansi materi pada bahan 

ajar sudah benar, 5. Materi pada bahan ajar sudah mengandung nilai karakter, dan 6. 

Latihan dan evaluasi sesuai dengan kompetensi. Nilai rata-rata isi bahan ajar adalah 

76,66 dan berada pada kategori baik. 

Pada indikator sajian dalam bahan ajar terdapat 13 pernyataan, yaitu: 1. Tujuan 

pembelajaran sudah dinyatakan dengan jelas, 2. Urutan penyajian dalam bahan ajar 

sudah baik, 3. Pemberian motivasi pada bahan ajar sudah baik, 4. Dalam bahan ajar 

sudah terdapat interaktivitas, 5. lnformasi pada bahan ajar sudah lengkap , 6. 

Penyajian nilai karakter religius dalam bahan ajar sudah baik, 7. Penyajian nilai 

karakter rasa ingin tahu dalam bahan ajar sudah baik, 8. Penyajian nilai karakter jujur 

dalam bahan ajar sudah baik, 9. Penyajian nilai karakter gemar membaca dalam bahan 

ajar sudah baik, 10. Penyajian nilai karakter kerjasama dalam bahan ajar sudah baik, 

11. Penyajian nilai karakter berfikir logis dalam bahan ajar sudah baik, 12. Penyajian 

nilai karakter komunikatif dalam bahan ajar sudah baik, dan 13. Penyajian nilai 

karakter disiplin dalam bahan ajar sudah baik. Nilai rata-rata sajian dalam bahan ajar 

adalah 74,61 dan berada pada kategori baik. 

Pada indikator manfaat bahan ajar bagi guru terdapat enam pemyataan yaitu: 1. 

Bahan ajar dapat mengefisienkan waktu dalam mengajar, 2. Bahan ajar dapat 

mengaktifkan siswa dalam belajar, 3. Bahan ajar dapat digunakan untuk membuat 
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pembelajaran interaktif, 4. Bahan ajar dapat digunakan untuk memotivasi siswa, 5. 

Bahan ajar dapat digunakan untuk membuat pembelajaran lebih menarik, dan 6. Bahan 

ajar dapat digunakan untuk meningkatkan penguasaan siswa terhadap Fisika. Nilai 

rata-rata manfaat bahan ajar adalah 75,OO dan berada pada kategori baik. 

Pada indikator peluang implementasi bahan ajar terdapat lima pernyataan, 

yaitu: 1. Bahan ajar dapat digunakan untuk meningkatkan kemandirian siswa dalam 

belajar, 2. Bahan ajar dapat digunakan sebagai sumber belajar tambahan bagi guru dan 

siswa, 3. Evaluasi dalarn bahan ajar dapat digunakan siswa untuk mengukur 

penguasaannya terhadap materi pelajaran, 4. Bahan ajar dapat digunakan untuk 

kegiatan remedial dan pengayaan, dan 5. Bahan ajar dapat digunakan untuk 

meningkatkan penguasaan guru dan siswa terhadap wawasan tentang nilai-nilai 

karakter. Nilai rata-rata peluang implementasi bahan ajar adalah 82,OO dan berada pada 

kategori baik sekali. Hasil plot nilai rata-rata setiap indikator dengan indikator 

diperlihatkan pada Gambar 32. 
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Gambar 32. Nilai Rata-Rata Setiap Indikator Penilaian Guru 
Terhadap Bahan Ajar 



Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 

setiap indikator bervariasi antara 74,OO sampai 82,OO. Nilai tertinggi pada indikator 

sajian dalam bahan ajar yaitu 74 clan terendah pada indikator peluang implementasi 

bahan ajar yaitu 82. Nilai rata-rata yang didapatkan dari hasil uji kepraktisan menurut 

guru sebesar 77,07. Dari nilai tersebut dapat dikemukakan bahwa semua indikator 

bahan ajar berada pada kategori praktis. 

Hasil uji kepraktisan menurut siswa dianalisis berdasarkan instrumen lembaran 

uji kepraktisan menurut siswa terhadap bahan ajar. Berdasarkan lembaran uji 

kepraktisan menurut siswa tersebut dianalisis sembilan belas indikator. Indikator 

tersebut dibedakan menjadi dua, yakni mengenai bahan ajar dan mengenai penggunaan 

bahan ajar dalam pembelalajaran. Pertarna indikator mengenai bahan ajar adalah 1. 

Bahan ajar memiliki tampilan yang menarik; 2. Komposisi tulisan dan warna yang 

digunakan pada bahan ajar menarik; 3. Gambar, animasi, dan video dalam bahan ajar 

menarik; 4. Saya menjadi senang dan termotivasi mempelajari fisika dengan 

menggunakan bahan ajar multimedia interaktif ini; 5. Belajar dengan menggunakan 
, 

media ini menyenangkan dan mudah; 6. Bahan ajar yang dilengkapi dengan soal 

interaktif menarik minat saya untuk dapat menyelesaikannya dengan benar; 7. Bahan 

ajar ini dapat meningkatkan pemahaman saya terhadap materi Fisika yang sedang saya 

pelajari; 8. Gambar, animasi, dan video dalam bahan ajar membantu saya dalarn 

memahami materi fisika yang sedang saya pelajari; dan 9. Pembelajaran Fisika dengan 

menggunakan bahan ajar ini membuat saya cepat memahami materi fisika yang sedang 

dipelajari. 



Kedua, indikator mengenai penggunaan bahan ajar adalah 10. Penyajian materi 

dalam bahan ajar lebih praktis dan dapat dipelajari berulang-ulang; 1 1 .  Saya dapat 

belajar mandiri dengan menggunakan Bahan ajar ini; 12. Belajar menggunakan media 

ini membuat saya mampu menghubungkan materi yang saya pelajari dengan kehidupan 

sehari-hari; 13. Pembelajaran Fisika dengan menggunakan bahan ajar multimedia 

interaktif berwawasan nilai karakter ini menambah wawasan saya tentang nilai karakter 

rasa ingin tahu; 14. Pembelajaran Fisika dengan menggunakan bahan ajar multimedia 

interaktif benvawasan nilai karakter ini menambah wawasan saya tentang nilai karakter 

jujur; 15. Pembelajaran Fisika dengan menggunakan bahan ajar multimedia interaktif 

benvawasan nilai karakter ini rnenambah wawasan saya tentang nilai karakter rasa 

gemar membaca; 16. Pembelajaran Fisika dengan menggunakan bahan ajar 

multimedia interaktif berwawasan nilai karakter ini menambah wawasan saya tentang 

nilai karakter kerjasama; 17. Pembelajaran Fisika dengan menggunakan bahan ajar 

multimedia interaktif berwawasan nilai karakter ini menambah wawasan saya tentang 

nilai karakter berfikir logis dan kritis; 18. Pembelajaran Fisika dengan menggunakan 

bahan ajar multimedia interaktif berwawasan nilai karakter ini menambah wawasan 

saya tentang nilai karakter komunikatif; dan 19. Pembelajaran Fisika dengan 

menggunakan bahan ajar multimedia interaktif berwawasan nilai karakter ini 

menambah wawasan saya tentang nilai karakter kerjasama. 

Pernyataan pada setiap indikator memperoleh skor dari 1 - 5. Jumlah siswa yang 

memberi tanggapan terhadap buku ajar adalah 32 orang, sehingga skor terendah untuk 

setiap pernyataan adalah 32 dan skor tertinggi adalah 160. Skor setiap pernyataan yang 



diperoleh dikonversi ke dalam bentuk nilai sehingga nilai terendah menjadi 20 d m  

nilai tertinggi menjadi 100. 

Keefektifan buku ajar dapat dilihat dari hasil tes belajar siswa. Hasil belajar 

siswa yang dianalisis adalah hasil belajar sebelum dan sesudah penggunaan buku ajar. 

Hasil belajar yang diteliti adalah pada ranah kognitif. 

b. Efektivitas Penggunaan Buku Ajar Berbasis ICT 

Hasil belajar siswa yang dianalisis adalah hasil belajar sebelum dan sesudah 

penggunaan buku ajar. Data tes hasil belajar siswa sebelurn penggunaan buku ajar 

berbasis ICT untuk mengintegrasikan nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran 

fisika kelas X semester 1 dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Analisis Deskriptif Pretes dm Postes Desain Satu Kelompok 



Jumlah siswa yang mengikuti tes sebelum penggunaan bahan ajar adalah tiga 

puluh dua orang. Rentangan nilai siswa adalah 27 sampai 53, dan diperoleh rata-rata 

nilai sebesar 40,21. Selanjutnya tes hasil belajar siswa setelah penggunaan bahan ajar 

diperoleh nilai siswa bervariasi antara 57 sampai 87. Berdasarkan data yang didapatkan 

ternyata te rjadi peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa setelah penggunaan buku 

ajar berbasis ICT. 

Dengan analisis regresi linear menggunakan software minitab dapat ditentukan 

bentuk hubungan antara hasil postes dengan hasil pretes siswa. Bentuk persamaan 

linear dari hubungan nilai awal dengan nilai akhir dan nilai koefisien determinasi 4 

masing-masing didapatkan dalarn bentuk 

y=88,7-0,144~ , r2 =1,9% 

Nilai koefisian korelasi dari hubungan nilai pretes dan postes siswa didapatkan 

r = 0,137. Untuk mengetahui perbedaan antara postes dengan pretes dilakukan uji 

perbedaan dua rata-rata dari desain eksperimen sebelum dan sesudah perlakuan. 

Dengan menggunakan uji perbandingan dua rata-rata berkorelasi didapatkan nilai t 

hasil perhitungan adalah 

Melalui uji t didapatkan nilai th = 22,04. Disisi lain untuk derajat kebebasan dk 

= 64 untuk uji satu pihak dengan taraf kepercayaan 95 % didapatkan nilai tt = 2,OO. 

Berarti nilai thitung lebih besar dari nilai ftabel. Analisis ini menjelaskan bahwa terdapat 

perbedaan yang berarti antara hasil belajar sebelum dan sesudah penggunaan bahan 



ajar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa buku ajar berbasis ICT dengan 

mengintegrasikan nilai pendidikan karakter dalam bentuk buku ajar dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Hasil Uji Kefektifan Dari Nilai Karakter Siswa 

Penilaian karakter siswa berhubungan dengan nilai-nilai karakter yang muncul 

pada siswa. Nilai karakter yang diamati adalah religius, rasa ingin tahu, jujur, gemar 

membaca, ke jasama, berfikir logis dan kritis, komunikatif, dan disiplin. Jumlah siswa 

yang diamati adalah 32 orang yang dilakukan sebelurn dan sesudah diberi perlakuan. 

Peningkatan nilai karakter dapat terlihat pada gambar 33. 

R IT GM K J BLK D 

Karakter Siswa 

Gambar 33. Nilai Rata-rata Angket Nilai Karakter Siswa 

Dari Gambar 33 dapat dilihat perbedaan nilai karakter siswa sebelum 

penggunaan bahan ajar dan sesudah penggunaan bahan ajar. Nilai karakter dengan 

simbol R adalah religius, simbol IT adalah rasa ingin tahu, simbol J adalah jujur, 

simbol GM adalah gemar membaca, simbol K adalah kerjasama, simbol BLK adalah 

berfikir logis dan kritis, simbol K adalah komunikatif, dan simbol D adalah disiplin. 



Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan nilai karakter pada 

siswa sebelum dan sesudah penggunaan. Hal ini menjelaskan bahwa bahan ajar 

multimedia interaktif dalam bentuk buku ajar benvawasan nilai karakter efektif dalarn 

meningkatkan wawasan karakter siswa. 

Berdasarkan data angket dari sebelum dan sesudah perlakuan dapat dicari 

analisis perbandingan korelasi yang berguna untuk membuktikan signifikansi 

perbedaan antara hasil sebelum dan sesudah perlakuan. Signifikansi perbedaan dapat 

dilihat dari data yang terdapat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Analisis Statistik Deskriptif Nilai Karakter Siswa Sebelum dan Sesudah 

Berdasarkan data Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata karakter siswa 

sebelum menggunakan buku ajar adalah 43,85 dan nilai rata-rata karakter siswa setelah 

menggunakan buku ajar adalah 86,81. Berdasarkan data yang didapatkan, te rjadi 

peningkatan nilai rata-rata karakter siswa setelah penggunaan buku ajar. Dengan 



analisis regresi linear menggunakan software minitab dapat ditentukan bentuk 

hubungan antara nilai karakter sesudah dengan nilai karakter siswa sebelum 

menggunakan buku ajar. Bentuk persarnaan linear dari hubungan nilai sesudah dengan 

sebelum dan nilai koefisien determinasi masing-masing didapatkan dalam bentuk 

y=80,6+0,140x , r2=5,4% 

Nilai koefisian korelasi dari hubungan nilai sesudah dan sebelum didapatkan 

r = 0,232. Untuk mengetahui perbedaan antara nilai sesudah dengan nilai sebelum 

dilakukan uji perbedaan dua rata-rata dari desain eksperimen sebelum dan sesudah 

perlakuan. Dengan menggunakan uji perbandingan dua rata-rata berkorelasi didapatkan 

nilai t hasil perhitungan adalah 

Melalui uji t didapatkan nilai th = 35,88. Disisi lain untuk derajat kebebasan dk 

= 60 untuk uji satu pihak dengan taraf kepercayaan 95 % didapatkan nilai tt = 2,OO. 

Berarti nilai fhitung lebih besar dari nilai tuhl. Ini berarti terdapat perbedaan yang berarti 

antara sebelum dan sesudah penggunaan bahan ajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

bahan ajar multimdia interaktif dalam bentuk buku ajar dapat meningkatkan wawasan 

karakter siswa. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat dikemukakan hasil 

penelitian ini. Hasil penelitian pertarna adalah modul berbasis ICT dengan 

mengintegrasikan nilai pendidikan karakter memiliki validitas yang tinggi. Hal ini 



berarti produk modul berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter 

adalah valid menurut pemikiran rasional. Hal ini terjadi karena lembar uji validitas 

disusun berdasarkan kriteria bahan ajar berbasis ICT yang terdiri dari empat kaategori 

yaitu: kelayakan isi modul, penggunaan bahasa dalam tulisan, penyajian materi 

pembelajaran dalam modul, kegrafisan dalam modul, dan kelengkapan modul. 

Disamping itu, pengembangan modul dilakukan dengan memasukkan komponen 

multimedia interaktif seperti teks, gambar, animasi, dan video sehingga membuat 

modul lebih interaktif dan menarik. 

Hasil penelitian kedua adalah buku ajar berbasis ICT dengan mengintegrasikan 

nilai pendidikan karakter juga memiliki validitas yang tinggi. Hal ini terjadi karena 

lembar uji validitas untuk uji validitas buku ajar ini disusun berdasarkan kriteria bahan 

ajar berbasis ICT yang terdiri dari empat kategori yaitu: kelayakan isi buku ajar, 

penggunaan bahasa dalam tulisan, penyajian materi pembelajaran dalam buku ajar, 

kegrafisan dalam buku ajar, dan kelengkapan buku ajar. Pengembangan buku ajar 

berbasis ICT memasukkan komponen multimedia interaktif seperti teks, gambar, 

anirnasi, dan video. Dengan cara ini membuat buku ajar berbasis ICT lebih interaktif 

dan menarik untuk digunakan dalam pembelajaran. 

Hasil penelitian ketiga adalah penggunaan modul fisika berbasis ICT dengan 

mengintegrasikan nilai pendidikan karakter adalah praktis dan efektif dalam 

pembelajaran menurut standar proses pada siswa kelas X semester 2. Hal ini terjadi 

karena pada modul dilengkapi dengan panduan penggunaan modul sehingga pengguna 

dapat mengoperasikan CD pembelajaran dengan baik. Disarnping itu, pengguna juga 

dapat masuk kepada setiap bagian dari modul dengan mengklik tanda-tanda yang 

terdapat dalam modul. Pada modul terdapat latihan, tes formatif, dan jawaban tes 
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formatif sehingga siswa mendapatkan urnpan balik dari proses pembelajaran. Dengan 

cara ini penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran lebih meningkat. Disarnping 

itu penggunaan komponen multimedia pada modul membuat modul ini lebih menarik 

dan interaktif. Adanya keunggulan modul berbasis ICT ini menyebabkan perbadaan 

yang berarti antara hasil belajar siswa setelah dan sebelum mendapat perlakuan. 

Hai l  penelitian keempat adalah penggunaan buku ajar fisika berbasis ICT 

dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter adalah praktis dan efektif dalam 

pembelajaran menurut standar proses pada siswa kelas X semester 2. Hal ini terjadi 

karena pada buku ajar juga dilengkapi dengan panduan penggunaan buku ajar 

sehingga pengguna dapat mengoperasikan CD pembelajaran dengan baik. Disamping 

itu, pengguna juga dapat masuk kepada setiap bagian dari buku ajar dengan mengklik 

tanda-tanda yang terdapat dalam buku ajar. Buku ajar memberikan peluang kepada 

siswa untuk mempelari materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar, 

menerapkan penguasaan terhadap materi melalui latihan, dan menge rjakan evaluasi 

pembelajaran secara interaktif. Dengan cara ini memungkinkan siswa dapat mengukur 

kemampuannya dan mendapatkan umpan balik dalam belajar menggunakan buku ajar 

ini. Dengan cara ini penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran lebih meningkat. 

Disarnping itu penggunaan komponen multimedia daloam buku ajar berbasis ICT 

membuat buku ajar ini lebih menarik dan interaktif. Adanya keunggulan buku ajar 

berbasis ICT ini menyebabkan perbadaan yang berarti antara hasil belajar siswa setelah 

dan sebelum mendapat perlakuan. 

Dalam pengembangan bahan ajar berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai 

pendididikan karakter ini masih ada keterbatasan dan kelemahan. Secara umum ada 

empat keterbatasan dan kelemahan yaitu: materi pembelajaran fisika masih untuk satu 
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semester, nilai karakter yang diintegrasikan kedalam bahan ajar masih delapan, 

langkah penelitian dan pengembangan yang diterapkan baru delapan enam langkah, 

dan produk bahan ajar berbasis ICT masih dalam bentuk CD pembelajaran. 

Keterbatasan pertama adalah materi pada bahan ajar berbasis ICT yang 

dikembangkan masih terbatas. Dalam bahan ajar ini baik dalam bentuk modul maupun 

buku ajar berbasis ICT baru untuk kelas X semester 1. Alternatif pemecahan masalah 

adalah dengan mengembangkan materi pembelajaran untuk kelas X semester 2, kelas 

XI, dan kelas X I .  

Keterbatasan kedua yaitu nilai pendidikan karakter yang diintegrasikan ke dalam , 

bahan ajar masih delapan yaitu: religius, rasa ingin tahu, gemar membaca, komunikatif, 

kemandirian, kerjasama, dan disiplin. Hal ini disebabkan masih adanya kendala dalam 

mengintegrasikan indikator nilai pendidikan karakter yang sesuai dengan materi 

pembelajaran fisika. Menurut depdiknas ada delapan belas nilai pendidikan karakter 

yang perlu diintegrasikan ke dalam pembelajaran melalui mata pelajaran. Alternatif 

solusi yang dapat dilakukan adalah lebih memahami keterkaitan fisika dengan nilai- 

nilai agama, sosial, peduli lingkungan,kebangsaan, dan sebagainya. 

Keterbatasan ketiga adalah langkah penelitian dan pengembangan yang 

diterapkan masih enam langkah. Keenam langkah tersebut yaitu mengenal potensi dan 

masalah, mengumpulkan informasi, mendesain produk bahan ajar, memvalidasi hasil 

desain, merevisi hasil desain, melalukan uji coba terbatas, dan merevisi produk. 

Menurut Sugiyono ada sepuluh langkah yang perlu dilakukan dalam penelitian dan 

pengembangan. Sebagai alternatif pemecahan masalahnya adalah melanjutkan langkah- 

langkah penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan bahan ajar berbasis ICT 

yang lebih berkualitas dan terpakai dalam pembelajaran. 
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Keterbatasan keempat adalah produk bahan ajar berbasis ICT masih dalam 

bentuk CD pembelajaran. Hal ini berarti produk bahan ajar masih dalarn bentuk 

offline. Dengan adanya kemajuan dalarn bidang teknologi informasi pembelajaran 

elektronik dengan memanfaatkan internet memberikan peluang untuk membuat 

pembelajaran lebih menarik, fleksibel, dan sebagainya. Alternatif pemecahan masalah 

adalah mengembangkan produk bahan ajar ini menjadi bahan ajar berbasis web 

interaktif menggunakan salah satu dari sistem pengelolaan pembelajaran seperti 

software moodle. 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Modul fisika berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter 

untuk pembelajaran siswa Kelas X Semester 1 berada pada kategori sangat valid. 

Nilai rata-rata validasi modul dari tenaga ahli adalah 87. Berdasarkan hasil 

validasi deskripsi produk modul memiliki kriteria baik. Produk modul terdiri atas 

5 topik pembelajaran yang terdapat pada modul, yaitu besaran fisika dan 

pengukuran, penjumlahan vektor, gerak lurus dan aplikasi, gerak melingkar, dan 

hukum Newton dan aplikasinya. Setiap modul terdiri dari dua sampai tiga kegiatan 

pembelajaran. Masing-masing kegiatan pembelajaran terdiri atas tujuan 

pembelajaran, materi, kesimpulan, latihan, dan tes formatif. 

2. Buku ajar fisika berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter 

terrnasuk sangat valid. Nilai rata-rata validasi buku ajar dari tenaga ahli adalah 

82,52. Buku ajar dibuat sesuai dengan desain yang telah disusun yakni halarnan 

utama, pengantar, daftar isi, bab, daftar pustaka, daftar kata, larnpiran dan identitas 

pembuat. Menu bab terdiri dari lima bagian, yaitu besaran dan pengukuran, vektor, 

gerak lurus, gerak melingkan dan hukum Newton. Dalam setiap bab terdiri dari 

tujuan pembelajaran, materi, latihan penyelesaian soal dan tes akhir. 

3. Penggunaan modul fisika berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan 

karakter adalah praktis dalam pembelajaran menurut standar pada siswa kelas X 

semester 1 dengan nilai rata-rata oleh guru sebagai praktisi adalah 85,46 dan nilai 



rata-rata oleh siswa sebagai pengguna adalah 87,60. Penggunaan modul fisika 

berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter dinilai efektif 

untuk meningkatkan hasil belajar dan menurnbuhkan nilai karakter siswa dalam 

pembelajaran menurut standar proses. 

4. Penggunaan buku ajar berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan 

karakter adalah praktis dalarn pembelajaran menurut standar proses yang ditandai 

dengan nilai rata-rata oleh guru sebagai praktisi adalah 70,7; uji kepraktisan 

menurut siswa adalah 72,86; dan nilai rata-rata keterlaksanaan di kelas adalah 

82,05. Penggunaan buku ajar berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai 

pendidikan karakter adalah efektif untuk meningkatkan hasil belajar dan nilai 

karakter siswa dalam pembelajaran menurut standar proses. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil yang telah dicapai dan keterbatasan yang ditemukan dalam 

penelitian dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Guru fisika dapat menggunakan bahan ajar berbasis ICT dengan mengintegrasikan 

nilai pendidikan karakter sebagai bahan ajar pelengkap untuk meningkatkan 

keaktifan dan nilai karakter siswa dalarn pembelajaran. 

2. Siswa dapat menggunakan bahan ajar berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai 

pendidikan karakter untuk menambah sumber belajar, meningkatkan keaktifan dan 

kemandian dalam belajar, dan meningkatkan kompetensi terhadap materi 

pembelajaran fisi ka. 

3. Materi pembelajaran dalam bahan ajar berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai 

pendidikan karakter dibuat untuk untuk kelas X semester 1. Sebagai tindak lanjut 

penelitian adalah pengembangan bahan ajar berbasis ICT dengan mengintegrasikan 



nilai pendidikan karakter untuk materi pembelajaran fisika kelas X semester 2, kelas 

XI, dan kelas XI .  

4. Nilai pendidikan karakter yang diintegrasikan ke dalarn bahan ajar berbasis ICT 

masih delapan yaitu: religius, rasa ingin tahu, gemar membaca, komunikatif, 

kemandirian, kerjasarna, dan disiplin. Sebagai tindak lanjut penelitian adalah 

mengintegrasikan lebih banyak nilai pendidikan karakter ke dalam bahan ajar 

berbasis ICT. 

5. Langkah penelitian dan pengembangan yang diterapkan dalarn penelitian masih 

enam langkah. Pengembangan bahan ajar fisika berbasis ICT masih dapat 

dilanjutkan dengan menyempurnakan dan menggunakan produk bahan ajar melalui 

penerapan langkah penelitian dan pengembangan yang lainnya. 

6. Produk bahan ajar berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter 

masih dalam bentuk CD pembelajaran. Tindak lanjut penelitian dapat dilakukan 

dengan mengembangkan produk bahan ajar berbasis ICT dalam bentuk web 

interaktif sehingga penerapan pembelajaran elektronik dapat dilakukan melalui 

fasilitas internet. 
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Urutan penyajian dalarn bahan ajar sudah baik 
Pemberian motivasi pada bahan ajar sudah baik 
Dalam bahan ajar sudah terdapat interaktivitas 
Informasi pada bahan ajar sudah lengkap 
Penyajian nilai karakter religius dalam bahan ajar 
sudah baik 
Penyajian nilai karakter rasa ingin tahu dalam bahan 
ajar sudah baik 
Penyajian nilai karakter jujur dalam bahan ajar sudah 
baik 
Penyajian nilai karakter gemar membaca dalam 
bahan ajar sudah baik 

2 

2 

2 

2 

2 

0  

1 1  

1 1  

1 1  

1 1  0  4 

0 8 0 0  

0 4 3 0  

0 8 0 0  

0 4 3 0  

0 8 0 0  

0 4 3 0  

0 8 0 0  

0 8 0 0  

3 



10 

11 

12 

13 

C 
1 

2 
3 

4 1 
5 

6 

D 
1 

2 

3 

4 

Penyajian nilai karakter kerjasama dalam bahan ajar 
sudah baik 
Penyajian nilai karakter berfikir logis dan kritis 
dalam bahan ajar sudah baik 
Penyajian nilai karakter komunikatif dalam bahan 
ajar sudah baik 
Penyajian nilai karakter disiplin dalam bahan ajar 
sudah baik 

2 0 8 0 0  

0 4 3 0  

0 4 3 0  

0 4 3 0  

1 1  

1 1  

1 1  
Manfaat Bahan Ajar Bagi Guru 775 

0 
0  

0  

0  

0  

0  

892 

0  

0  

0 

0  

75 

8 

8  

8 

7 

7 

7 
82 

8 

8 

9 

8 

0  

0  

0  

0  

Bahan ajar dapat mengefisienkan waktu' dalam 
mengajar 
Bahan ajar dapat mengaktifkan siswa belajar 
Bahan ajar dapat digunakan untuk membuat 
pembelaj aran interaktif 
Bahan ajar dapat digunakan untuk memotivasi siswa 
Bahan ajar dapat digunakan untuk membuat 
pembelajaran lebih menarik 
Bahan ajar dapat digunakan untuk meningkatkan 
penguasaan siswa terhadap Fisika 

8 

7 

7 

7 

4  

4  

Peluang Implementasi Bahan Ajar 

0  

0  

0 8 0 0  

0 8 0 0  

0 8 0 0  

3  

0 4 3 0  

2 
2 

2 

, I  

0  

3 . 0  

1 1  

1 1  

1  

0 8 0 0  

0 8 0 0  

5 4 0 0  

0 8 0 0  

Bahan ajar dapat digunakan untuk meningkatkan 
kemandirian siswa dalam belajar 
Bahan ajar dapat digunakan sebagai sumber belajar 
tarnbahan bagi guru dan siswa 
Evaluasi dalam bahan ajar dapat digunakan siswa 
untuk mengukur penguasaannya terhadap materi 
pelajaran 
Bahan ajar dapat digunakan untuk kegiatan remedial 

2 

2 

1 1  
2 



5 
dan pengayaan 
Bahan ajar dapat digunakan untuk meningkatkan 
penguasaan guru dan siswa wawasan tentang nilai- 
nilai karakter 0 8 0 0  2 0 8 



Lampiran 5.a. Analisis Hasil Uji Kepraktisan Modul Oleh Siswa 

No 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Pernyataan 
Modul fisika berbasis ICT 
ini dapat membantu saya 
dalam memaharni materi 
fisika kelas X semester 1 
Saya berpartisipasi aktif 
dalam pembelajaran fisika 
dengan menggunakan 
Modul ini 
Saya merasa senang 
mempelajari fisika dengan 
menggunakan Modul ini 
Video dan animasi yang 
diberikan pada Modul fisika 
berbasis ICT ini dapat 
membantu saya dalam 
memaharni materi fisika 
yang bersifat abstrak 
Saya dapat mempelajari 
fisika dengan menggunakan 
Modul ini meskipun tidak 
ada guru atau teman 
Saya mendapat banyak 
pengetahuan dan informasi 
tentang materi yang 
dipelaj ari dengan 
menggunakan Modul ini 

STS TS BS 

3 

1 

6 

2 

S 
13 

18 

18 

13 

12 

20 

Nilai 
91.61 

84.52 

88.39 

90.32 

84.52 

84.52 

SS 

18 

10 

13 

17 

I 

13 

9 

Bobot 

142 

131 

137 

140 

131 

13 1 

90 

50 

65 

85 

65 

45 

Skor 

9 

3 

18 

6 

Bobot 
52 

72 

72 

52 

48 

80 
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111 0 

19 

benvawasan nilai karakter 
ini menambah wawasan 
saya tentang nilai karakter 
komunikatif 
Pembelajaran Fisika dengan 
menggunakan bahan ajar 
multimedia interaktif 
benvawasan nilai karakter 
ini menambah wawasan 
saya tentang nilai karakter 
kerj asama 17 15 0 60 51 0 



Lampiran 6.a. Analisis Uji Perbandingan Berkorelasi Hasil Belajar Siswa 
Menggunakan Modul Berbasis ICT 

No. 
Siswa 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Nilai Awal 

17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2 8 
29 
3 0 
3 1 

Jumlah 
Rata-Rata 

X 
60.00 
60.00 
60.00 
56.67 
60.00 
63.33 
60.00 

XY 

4999.80 
5200.20 
4999.80 
4344.89 
5200.20 
591 0.59 
4999.80 

X12 
3600.00 
3600.00 
3600.00 
32 1 1.49 
3600.00 
401 0.69 
3600.00 

Nilai Akhir 

73.33 
56.67 
63.33 
63.33 
60.00 
70.00 
56.67 
63.33 
63.33 
56.67 
66.67 
66.67 
70.00 
63.33 
60.00 

1946.66 
62.80 

Y 
83.33 
86.67 
83.33 
76.67 
86.67 
93.33 
83.33 

Y 
6943.89 
751 1.69 
6943.89 
5878.29 
75 1 1.69 
87 10.49 
6943.89 

5377.29 
321 1.49 
4010.69 
4010.69 
3600.00 
4900.00 
321 1.49 
40 10.69 
40 10.69 
321 1.49 
4444.89 
4444.89 
4900.00 
4010.69 
3600.00 

122954.58 
3966.28 

93.33 
83.33 
90.00 
86.67 
83.33 
96.67 
75.00 
83.33 
90.00 
76.67 
86.67 
90.00 
93.33 
86.67 
86.67 

2691.68 
86.83 

871 0.49 
6943.89 
8 100.00 
75 1 1.69 
6943.89 
9345.09 
5625.00 
6943.89 
8 100.00 
5878.29 
751 1.69 
8 I 00.00 
8710.49 
75 1 1.69 
75 1 1.69 

234682.71 
7570.41 

6843.89 
4722.3 1 
5699.70 
5488.81 
4999.80 
6766.90 
4250.25 
5277.29 
5699.70 
4344.89 
5778.29 
6000.30 
6533.10 
5488.81 
5200.20 

169738.96 
5475.45 



Keterangan: 

Perhitungan pretes dan postes desain satu kelompok menggunakan software minitab. 

Berdasarkan nilai koefisien korelasi yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa nilai t 

yang diperoleh adalah 



Lampiran 6.b. Analisis Uji Perbandingan Berkorelasi Hasil Belajar Siswa 
Menggunakan Buku Ajar Berbasis ICT 





Lampiran 7.a. Analisis Uji Perbandingan Berkorelasi Angket Tanggapan Siswa 
Menggunakan Modul Berbasis ICT 

16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
2 7 
28 
29 
30 
3 1 

Jumlah 
Rata-Rata 

SD 

58.83 
66.9 

68.09 
71.9 
71.67 
80.23 
68.34 
62.4 
59.53 
61.67 
70.47 
70.24 
64.77 
70.29 

75 
75.96 
21 06.28 

67.94 

3460.97 
4475.61 
4636.25 
5169.61 
5 136.59 
6436.85 
4670.36 
3893.76 
3543.82 
3803.19 
4966.02 
4933.66 
4195.15 
4940.68 
5625.00 
5769.92 

144032.63 
4646.21 

29.76 

78.1 
86.91 
76.43 
83.57 
83.34 
91.2 
82.13 
78.09 
75.73 
77.14 
82.14 
83.56 
80.01 
82.63 
80.7 1 
86.67 
251 8.12 

81.23 

6099.61 
7553.35 
5841.54 
6983.94 
6945.56 
83 17.44 
6745.34 
6098.05 
5735.03 
5950.58 
6746.98 
6982.27 
6401.60 
6827.72 
6514.10 
751 1.69 

204999.12 
6612.87 

14.61 

4594.62 
5814.28 
5204.12 
6008.68 
5972.98 
73 16.98 
5612.76 
4872.82 
4508.21 
4757.22 
5788.41 
5869.25 
5 182.25 
5808.06 
6053.25 
6583.45 

171598.00 
5535.42 



Lampiran 7.b. Analisis Uji Perbandingan Berkorelasi Angket Tanggapan Siswa 
Menggunakan Buku Ajar Berbasis ICT 



Berdasarkan nilai koefisien korelasi yang diperoleh dapat dihitung nilai t : 
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