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I.  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pemerintah telah berupaya untuk mengembangkan serta menyempurnakan kuriku-

lum dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional di Indonesia. Pe-

ngembangan dan penyempurnaan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah sa-

lah satunya adalah dengan cara mengganti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) menjadi Kurikulum 2013 yang nantinya diharapkan mampu menjawab 

berbagai tantangan yang ada.  

 

Hadirnya Kurikulum 2013 ini juga merupakan penyempurnaan pola pembelajaran 

yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik, pola 

pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi pembelajaran inter-

aktif,  pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring,  pola 

pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif,  pola belajar sendiri menjadi bela-

jar kelompok pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat 

multimedia serta pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis ( Tim 

Penyusun, 2013a).  Adanya penyempurnaan ini diharapkan mampu membentuk 

peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang 

baik (soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk 

hidup secara layak (hard skills) dari siswa yang meliputi aspek kompetensi sikap, 
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pengetahuan, dan keterampilan yang menjadi Standar Kompetensi Lulusan dalam 

kurikulum 2013 ( Permendikbud No 59 Tahun 2014). 

 

Pelaksanaan kurikulum 2013 dilakukan dengan melatih keterampilan proses yang 

dicerminkan dalam kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik.  Pende-

katan saintifik yang mampu mengajak siswa untuk bisa mengkaitkan fenomena 

dan fakta yang ada dilingkungan sekitar sebagai bahan proses pembelajaran yang 

didalamnya juga terintegrasi ketiga dimensi utama dalam SKL.  Pendekatan sain-

tifik yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud meli-

puti mengamati, menanya, menggali informasi, menalar dan membentuk jejaring 

untuk semua mata pelajaran dalam kurikulum (Permendikbud No 59 Tahun 2014). 

 

Mata pelajaran kimia merupakan salah satu mata pelajaran wajib peminatan IPA 

pada kurikulum 2013 ( Permendikbud No 59 Tahun 2014).  Sebagian besar siswa 

menganggap kimia sebagai mata pelajaran yang sulit.  Konsep ilmu kimia yang 

umumnya bersifat abstrak dan kompleks membutuhkan penalaran serta pemikiran 

tingkat tinggi.  Konsep yang bersifat abstrak cenderung berpotensi menyebabkan 

kesulitan belajar siswa dan pemahaman konsep yang salah pada siswa (Umaida, 

2009).  Salah satu materi pelajaran kimia yang bersifat abstrak adalah teori atom 

mekanika kuantum.  

 

Teori atom mekanika kuantum merupakan konsep yang sukar karena mengandung 

konsep konsep yang abstrak yang sulit dipahami siswa.  Terlebih lagi, pada kuri-

kulum 2013 ini, materi teori atom mekanika kuantum dipelajari di kelas X pada 

semester pertama. Hal ini tentu menjadi tantangan baru bagi siswa yang baru saja 

menyelesaikan pendidikannya di jenjang SMP yang umumnya masih berpikir pa-
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da ranah konkret.  Selain itu, materi teori atom mekanika kuantum juga merupa-

kan materi dasar yang harus dipahami siswa untuk menuju ke materi berikutnya.  

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ke guru mata pelajaran kimia pada 6 

sekolah di Kabupaten Lampung Selatan mengenai metode pembelajaran yang di-

gunakan, hampir semua guru menyatakan bahwa pembelajaran teori atom mekani-

ka kuantum yang dilaksanakan di sekolah adalah teacher centered learning 

dengan metode ceramah.  Pada metode ini guru mendominasi proses transfer 

pengetahuan dengan berperan sebagai sumber informasi dan siswa hanya sebagai 

penerima informasi dan siswa diarahkan kepada kemampuan untuk menghafal 

informasi.  Hal ini justru bertolak belakang dengan kurikulum 2013 yang pada 

proses pembelajarannya berpusat kepada siswa dengan menggunakan pendekatan 

saintifik meskipun semua guru tersebut sudah mengetahuinya.  Pembelajaran yang 

baik adalah bagaimana melibatkan siswa dalam berpikir mengenai konsep atom.   

 

Penggunaan bahan ajar akan sangat membantu dalam proses pembelajaran yang 

berpusat pada siswa.  Melalui bahan ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari 

suatu kompetensi dasar secara urut dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu 

menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu (Sudjana, 2010).  Pemilihan 

penggunaan bahan ajar yang tepat akan membuat siswa dapat belajar dengan mu-

dah dan merasa senang dalam mengikuti pelajaran.  Jika pembelajaran yang dise-

lenggarakan tersebut membuat siswa merasa senang, maka siswa dapat dengan 

mudah menangkap dan mencerna materi pelajaran tersebut.  Dengan demikian, tu-

juan pembelajaran pun akan tercapai dengan efektif dan efisien.  Salah satu bahan 

ajar yang dapat digunakan adalah modul. 
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Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, ba-

tasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan mena-

rik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat komplek-

sitasnya yang memenuhi karakteristik self intructional, self contained, stand 

alone, adaptive, dan user friendly ( Tim Penyusun, 2008: 4-5).  Umumnya banyak 

guru yang masih belum terampil dalam membuat bahan ajar untuk siswa termasuk 

modul, bahkan merekapun terkadang merekomendasikan modul dari penerbit ter-

tentu untuk digunakan oleh siswa seperti yang terjadi di beberapa sekolah di kabu-

paten Lampung Selatan.  Meskipun mereka mengetahui bahwa modul yang digu-

nakan belum  sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan 

serta penyajian konten yang belum didesain menggunakan pendekatan saintifik. 

 

Bahan ajar siswa yang sesuai dengan kurikulum 2013 untuk SMA yang diterbit-

kan oleh Kemendibud saat ini adalah buku untuk mata pelajaran wajib kurikulum 

non-peminatan baik untuk kelas X maupun kelas XI.  Buku mata pelajaran pemi-

natan seperti mata pelajaran kimia yang sesuai dengan kurikulum 2013 sebenar-

nya sudah diterbitkan oleh penerbit lain selain kemendikbud, namun ketika pene-

liti observasi ke toko-toko buku yang menjual bahan ajar kimia baik buku teks 

mata pelajaran ataupun modul kimia dengan brand Kurikulum 2013, ternyata 

penyajiannya masih sama dengan yang KTSP, hanya berbeda dalam transformasi 

penyusunan materinya.  Misalnya materi yang semula ada di kelas X pada kuri-

kulum KTSP sekarang ada pada kelas XI pada kurikulum 2013.  Jadi hanya seba-

tas penyesuaian materi sesuai dengan KI dan KD yang ada pada masing-masing 

jenjang.  Proses penyajian konten yang menggunakan pendekatan saintifik belum 
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nampak dalam bahan ajar tersebut sehingga terkesan hanya menggunakan label 

kurikulum 2013 saja tanpa memperhatikan esensinya berupa pendekatan saintifik.  

Padahal, menurut Nasution (2003) bahan ajar merupakan salah satu masukan 

(input) dalam proses pembelajaran yang merupakan implementasi pendekatan 

kurikulum yang berlaku.  Oleh karena itu, ketika kurikulum suatu negara berubah, 

maka secara otomatis bahan ajar yang digunakannya pun berubah. 

 

Perkembangan teknologi yang berkembang pesat saat ini telah mempengaruhi se-

gala bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan.  Kita dapat memanfaatkan 

perkembangan teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan me-

nyediakan bahan ajar yang mudah diperoleh, mudah dimengerti dan menarik mi-

nat pembaca seperti modul elektronik.  Berbagai alternatif sumber belajar bagi pe-

serta didik kini banyak yang disajikan dalam berbagai bentuk media. Seperti hal-

nya media audisovisual, maupun media berbasis multimedia  telah dikembangkan 

terutama media yang berbasis multimedia melalui penggunaan program-program 

tertentu seperti macromedia flash, java, web, dan sebagainya yang dapat menun-

jang siswa belajar secara mandiri ( Sari, 2014).  Konsep yang kemudian terkenal 

dengan sebutan electronic learning ( e-learning ) ini membawa pengaruh terja-

dinya proses transformasi pendidikan konvensional ke dalam bentuk digital, baik 

secara isi (contents) dan sistemnya sehingga proses pembelajaran berbasis IT 

menjadi tidak terelakkan lagi ( Wahono, 2005).   

 

Istilah e-Learning mengandung pengertian yang sangat luas, sehingga banyak pa-

kar yang menguraikan tentang definisi e-learning dari berbagai sudut pandang. 

Hartley (2001) yang menyebutkan bahwa e-learning merupakan suatu jenis bela-
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jar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan 

menggunakan media internet, intranet atau media jaringan komputer lain. 

 

Pembelajaran dengan menggunakan sistem e-learning juga berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa, seperti yang dilakukan oleh Arifin (2010) dengan mengguna-

kan blogsupport dalam proses pembelajarannya. Hasil yang didapatkan bahwa 

blogsupport yang digunakan sebagai media dan sumber belajar telah memiliki 

efek potensial khususnya pada aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran.  

Media pembelajaran berbasis internet atau website juga dapat meningkatkan mo-

tivasi dan aktivitas belajar serta hasil belajar siswa (Afgani, 2009).  

 

Berkaitan dengan berbagai permasalahan tersebut, maka perlu dikembangkan sua-

tu bahan ajar dalam hal ini adalah berupa modul elektronik  berbasis pendekatan 

saintifik.  Adanya modul yang disajikan dalam bentuk digital ini diharapkan mam-

pu membantu proses berpikir siswa untuk memahami konsep teori atom mekanika 

kuantum secara menyeluruh melalui kegiatan mengamati fakta, menanya, meng-

gali informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan.  Beranjak dari uraian terse-

but, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Pengem-

bangan Modul Elektronik Berbasis Web Pada Pokok Bahasan Teori Atom Meka-

nika Kuantum Menggunakan Pendekatan Saintifik” 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana validitas modul elektronik berbasis web pada pokok bahasan teori 

atom mekanika kuantum menggunakan pendekatan saintifik dari hasil pe-

ngembangan yang dilakukan? 

2. Bagaimana penilaian guru terhadap modul elektronik berbasis web pada po-

kok bahasan teori atom mekanika kuantum menggunakan pendekatan saintifik 

dari hasil pengembangan yang dilakukan? 

3. Bagaimanakah respon siswa terhadap modul elektronik berbasis web pada po-

kok bahasan teori atom mekanika kuantum menggunakan pendekatan sain-

tifik? 

4. Bagaimana keterlaksanaan modul elektronik berbasis web pada pokok 

bahasan teori atom mekanika kuantum menggunakan pendekatan saintifik? 

5. Bagaimana keefektivan modul elektronik berbasis web pada pokok bahasan 

teori atom mekanika kuantum menggunakan pendekatan saintifik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian dan 

pengembangan ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui tingkat kevalidan dari modul elektronik berbasis web pada pokok 

bahasan teori atom mekanika kuantum menggunakan pendekatan saintifik 

yang telah dikembangkan. 
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2. Mendeskripsikan penilaian guru terhadap modul elektronik berbasis web pada 

pokok bahasan teori atom mekanika kuantum menggunakan pendekatan sain-

tifik. 

3. Mendeskripsikan  respon siswa terhadap modul elektronik berbasis web pada 

pokok bahasan teori atom mekanika kuantum menggunakan pendekatan sain-

tifik. 

4. Mendeskripsikan keterlaksanaan modul elektronik berbasis web pada pokok 

bahasan teori atom mekanika kuantum menggunakan pendekatan saintifik. 

5. Mengetahui tingkat keefektivan modul elektronik berbasis web pada pokok 

bahasan teori atom mekanika kuantum menggunakan pendekatan saintifik. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Pengembangan yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Guru   

Menambah bahan ajar baru, yang diharapkan dapat menunjang kegiatan pembela-

jaran sehingga menjadi lebih efektif dan konstruktif serta mampu mengimplemen-

tasikan esensi dari kurikulum 2013.  Selain itu juga, menjadi salah satu referensi 

dalam membelajarkan pokok bahasan teori atom mekanika kuantum 

menggunakan pendekatan saintifik. 

 

2. Siswa 

Penggunaan modul elektronik berbasis web pada pokok bahasan teori atom meka-

nika kuantum menggunakan pendekatan saintifik dalam pembelajaran diharapkan 

mampu mempermudah dalam mengkonstruksi konsep-konsep yang bersifat 
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abstrak.  Modul elektronik berbasis web menggunakan pendekatan saintifik di-

harapkan dapat menambah minat belajar siswa. 

 

3. Sekolah 

Mampu menjadi informasi dan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan 

mutu atau kualitas pendidikan terutama pada mata pelajaran kimia pada pembela-

jaran kimia di sekolah. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah  

1. Pengembangan adalah suatu proses (perbuatan) yang bertujuan untuk me-

ngembangkan sesuatu yang didasarkan kepada pengalaman, prinsip yang te-

lah teruji, pengamatan yang seksama dan percobaan yang terkendali, dimana 

dalam hal ini yang di kembangkan adalah bahan ajar untuk siswa berupa 

modul. 

2. Modul yang dikembangkan adalah modul elektronik berbasis web menggu-

nakan pendekatan saintifik pada pokok bahasan teori atom mekanika kuan-

tum.   

3. Cakupan materi yang dibahas meliputi:  (1) sifat dualisme elektron; (2) asas 

ketidakpastian heisenberg; (3) teori atom mekanika kuantum; (4) bilangan ku-

antum utama; (4) bilangan kuantum azimut (5)  bilangan kuantum magnetik; 

(6) bilangan kuantum spin; (7) bentuk orbital; (8) diagram tingkat energi 

orbital.   

4. Modul yang dikembangkan ini adalah salah satu bentuk bahan ajar yang dide-

sain berdasarkan rekomendasi pembelajaran pada kurikulum 2013 yaitu 
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menggunakan pendekatan saintifik.  Proses pembelajarannya ditekankan pada 

suatu pengalaman belajar berupa kegiatan mengamati, menanya, mengumpul-

kan data atau mencoba, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. 

5. Tahapan pada pengembangan modul ini hanya sampai pada tahap revisi 

produk dari hasil uji coba terbatas yaitu uji kelayakan modul, uji keterlak-

sanaan modul serta uji keefektivan modul. 

6. Uji kelayakan modul berupa penilaian guru terhadap aspek kesesuain isi de-

ngan kurikulum, kesesuaian dengan karakteristik modul, grafika, keterbacaan, 

dan penyajian materi serta penilaian siswa terhadap aspek grafika dan keter-

bacaan. 

7. Uji keterlaksanaan dilakukan dengan cara melaksanakan proses pembelajaran 

menggunakan modul hasil pengembangan di dalam kelas.  Penilaian keterlak-

sanaan dilakukan oleh  guru mata pelajaran kimia kelas X sebagai observer.  

Penilaian keterlaksanaan dilakukan degan cara mengisi lembar observasi 

yang telah disediakan meliputi penilaian keterlaksanaan modul hasil pengem-

bangan dan aktivitas siswa. 

8. Uji keefektivan dilakukan dengan cara memberikan post tes kepada siswa se-

telah pembelajaran menggunakan modul. Modul yang dikembangkan dinyat-

akan efektif jika hasil belajar siswa setelah mengikuti tes tuntas secara klasi-

kal atau lebih besar sama dengan 85% dari jumlah siswa yang ada di kelas 

tersebut (Mulyasa, 2007) 


