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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Modul 

1. Pengertian dan karakteristik modul 

 

Bahan ajar adalah merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis 

sehingga tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan peserta didik untuk 

belajar.  Bahan ajar berkualitas tinggi dapat berkontribusi secara substansial ter-

hadap kualitas pengalaman belajar siswa dan outcome siswa (Horsley et al, 2010).  

Senada dengan pernyataan di atas, Majid (2007) menyatakan bahan ajar segala 

bentuk bahan, informasi, alat dan teks yang digunakan untuk membantu guru atau 

instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.  Bahan yang dimaksud 

bisa berupa tertulis maupun bahan yang yang tidak tertulis.  Bahan ajar atau 

materi kurikulum(curriculum material) adalah isi atau muatan kurikulum yang 

harus dipahami oleh siswa dalam upaya mencapai tujuan kurikulum.  Menurut 

Bret dalam Sukmadinata (1996) salah satu bentuk bahan ajar ialah modul. 

 

Winkel dalam Dewi (2010) menjelaskan bahwa modul adalah merupakan suatu 

program belajar mengajar terkecil yang dipelajari oleh siswa sendiri kepada diri-

nya sendiri (self instructional) setelah siswa menyelesaikan yang satu dan melang-

kah maju dan mempelajari satuan berikutnya.  Prastowo (2013) menyebutkan bah-

wa modul merupakan sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan 

menggunakan bahasa yang dapat dengan mudah dipahamioleh siswa serta dapat 
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dipelajari secara mandiri tanpa membutuhkan fasilitator dan modul juga dapat di-

gunakan sesuai dengan kecepatan belajar siswa. 

 

Russell (1997) menyebutkan bahwa modul adalah suatu paket yang memuat satu 

unit konsep dari bahan pelajaran yang biasanya disajikan dalam bentuk pembel-

ajaran mandiri (self instructional).  Siswa dapat mengatur kecepatan dan intensitas 

belajarnya secara mandiri.  Waktu belajar untuk menyelesaikan satu modul tidak 

harus sama, berbeda beberapa menit sampai beberapa jam.  Modul dapat diguna-

kan secara individual atau gabungan dalam suatu variasi urutan yang berbeda. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Vembriarto (1995), modul adalah satu unit pro-

gram belajar-mengajar yang terkecil yang secara terperinci menegaskan tujuan, 

topik, pokok-pokok materi, peranan guru, alat-alat dan sumber belajar, kegiatan 

belajar, lembar kerja, dan program evaluasi. 

 

Sering kali kita sulit membedakan antara modul dengan buku teks.  Menurut 

Munadi (2013), ada beberapa perbedaan antara buku teks dengan modul, yaitu : 

 

Tabel 2.1  Perbedaan antara buku teks dan modul 

No Buku Teks Biasa Modul 

1. Untuk Keperluan Umum Dirancang untuk sistem pembelajaran 

mandiri 

2. Bukan merupakan bahan 

belajar yang terprogram 

Program pembelajaran yang utuh dan 

sistematis 

3. Lebih menekankan sajian 

materi ajar 

Mengandung tujuan, bahan/kegiatan dan 

evaluasi 

4. Cenderung informatif dan 

searah 

Disajikan secara komunikatif, dua arah 

5. Menekankan fungsi penyajian 

materi/informasi 

Dapat menggantikan beberapa peran 

pengajar 

6. Cakupan materi lebih /umum Cakupan bahasan terukur dan terfokus 

7. Pembaca cendeung pasif Mementingkan aktivitas belajar pemakai 
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Keuntungan yang diperoleh dari pembelajaran dengan penerapan modul menurut 

Santyasa (2009) adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan motivasi siswa, karena setiap kali mengerjakan tugas pelajaran 

yang dibatasi dengan jelas dan sesuai dengan kemampuan. 

2) Setelah dilakukan evaluasi, guru dan siswa mengetahui benar, pada modul 

yang mana siswa telah berhasil dan pada bagian modul yang mana mereka 

belum berhasil. 

3) Siswa mencapai hasil sesuai dengan kemampuannya. 

4) Bahan pelajaran terbagi lebih merata dalam satu semester. 

5) Pendidikan lebih berdaya guna, karena bahan pelajaran disusun menurut 

jenjang akademik.  

 

Sebuah modul bisa dikatakan baik dan menarik apabila terdapat karakteristik self 

instructional, self contained, stand alone (berdiri sendiri),  adaptive, dan user 

friendly (Tim Penyusun, 2008).  

 

Self  instructional merupakan karakteristik yang terpenting dalam sebuah modul. 

Modul dapat dikatakan memenuhi karakteristik tersebut apabila modul mampu 

membelajarkan siswa secara mandiri tanpa memerlukan pihak lain secara utuh.  

Untuk memenuhi karakter self instructional, maka dalam modul harus: 

a. berisi tujuan yang dirumuskan dengan jelas; 

b. berisi materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit kecil/ 

spesifik sehingga memudahkan belajar secara tuntas; 

c. menyediakan contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan pema- 

paran materi pembelajaran; 

d. menampilkan soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya yang memung- 

kinkan pengguna memberikan respon dan mengukur tingkat penguasa- 

annya; 

e. kontekstual yaitu materi-materi yang disajikan terkait dengan suasana 

atau konteks tugas dan lingkungan penggunanya; 
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f. menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif; 

g. terdapat rangkuman materi pembelajaran; 

h. terdapat instrumen penilaian/assessment, yang memungkinkan peng- 

gunaan diklat melakukan „self assessment’; 

i. terdapat instrumen yang dapat digunakan penggunanya mengukur atau 

mengevaluasi tingkat penguasaan materi; 

j. terdapat umpan balik atas penilaian, sehingga penggunanya menge- tahui 

tingkat penguasaan materi; dan 

k. tersedia informasi tentang rujukan/pengayaan/referensi yang mendu- 

kung materi pembelajaran dimaksud ( Tim Penyusun, 2008 ). 

 

Modul dapat dikatakan self contained apabila dalam modul tersebut berisi satu 

unit atau sub unit pembelajaran yang keseluruhan materinya termuat dalam modul 

tersebut secara utuh.  Tujuannya adalah agar siswa dapat mempelajari materi seca-

ra tuntas.  Jika dilakukan pembagian atau pemisahan materi dari satu unit kompe-

tensi harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan keluasan kompetensi 

yang harus dikuasai.  

 

Modul yang memiliki katakteristik stand alone adalah modul yang dikembangkan 

tidak bergantung pada bahan ajar atau media lainnya.  Siswa tidak perlu menggu-

nakan bahan ajar lain ketika menggunakan modul tersebut.  Jika siswa masih ber-

gantung dengan bahan ajar, atau media lainnya, maka modul tersebut tidak ter-

masuk sebagai bahan ajar yang berdiri sendiri. 

 

Perkembangan IPTEK selalu berpengaruh terhadap media pembelajaran.  Seperti 

halnya sebuah modul.  Modul hendaknya memiliki daya adaptif dengan perkem-

bangan ilmu dan teknologi.  Pemberian konten yang mendukung pembelajaran da-

lam sebuah modul seperti audio, visual atau audio visual merupakan contoh dari 

karakteristik adaptif modul.  Melalui karakteristik ini,  mendukung modul untuk 
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bisa berdiri sendiri karena konten tersebut disajikan di dalam sebuah modul, tidak 

dengan media lainnya. 

 

Karakteristik modul yang terakhir adalah user friendly.  Modul dikatakan memi-

liki karakteristik seperti ini apabila modul bersahabat dengan pemakainya. Setiap 

instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat 

dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon, mengakses 

sesuai dengan keinginan.  Penggunaan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti 

serta menggunakan istilah yang umum digunakan merupakan salah satu bentuk 

user friendly ( Tim Penyusun, 2008 ). 

 

2. Tujuan dan fungsi modul 

 

1) Tujuan modul  

Modul mempunyai banyak arti berkenaan dengan kegiatan belajar mandiri.  Orang 

bisa belajar kapan saja dan di mana saja secara mandiri.  Konsep belajar yang ber-

cirikan demikian memungkinkan kegiatan belajar juga tidak terbatas pada masalah 

tempat, dan bahkan orang yang berdiam di tempat yang jauh dari pusat penyeleng-

garapun bisa mengikuti pola belajar seperti ini.  Terkait dengan hal tersebut, penu-

lisan modul memiliki tujuan sebagai berikut: 

a. Memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat 

verbal. 

b. Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera, baik peserta belajar 

maupun guru/ instruktur. 

c. Dapat digunakan secara tepat dan bervariasi, seperti untuk meningkatkan 

motivasi dan gairah belajar; mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi 



16 

 

langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya yang memungkinkan 

siswa atau pebelajar belajar mandiri sesuai kemampuan dan minatnya. 

d. Memungkinkan siswa dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil 

belajarnya. 

 

2) Fungsi modul  

Menurut panduan pengembangan bahan ajar Depdiknas (2007), fungsi bahan ajar 

dijabarkan sebagai berikut : 

1) Pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam pro-

ses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi yang seharusnya diajarkan 

kepada siswa; 2) pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivi-

tasnya dalam proses pembelajaran sekaligus substansi kompetensi yang seha-

rusnya dikuasai; 3) alat evaluasi pencapaian dan penguasaaan hasil pembel-

ajaran yang telah dilakukan. 

 

3. Pembelajaran menggunakan modul 

 

Pembelajaran dengan modul adalah pendekatan pembelajaran mandiri yang ber-

fokuskan penguasaan kompetensi dari bahan kajian yang dipelajari peserta didik 

dengan waktu tertentu sesuai dengan potensi dan kondisinya.  Sistem belajar man-

diri adalah cara belajar yang lebih menitikberatkan pada peran otonomi belajar pe-

serta didik.  Belajar mandiri adalah suatu proses di mana individu mengambil ini-

siatif dengan atau tanpa bantuan orang lain untuk mendiagnosa kebutuhan belajar-

nya sendiri; merumuskan atau menentukan tujuan belajarnya sendiri; mengidenti-

fikasi sumber-sumber belajar; memilih dan melaksanakan strategi belajarnya; dan 

mengevaluasi hasil belajarnya sendiri (Tim Penyusun, 2008).  

 

Menurut Sugihartono, dkk. ( 2007: 65 ) mengemukakan pembelajaran dengan mo-

dul merupakan pembelajaran yang sebagian atau seluruhnya menggunakan modul.  
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Tujuan dari pembelajaran dengan modul adalah membuka kesempatan bagi siswa 

untuk belajar menurut kemampuan dan cara masing-masing.  Senada dengan hal 

tersebut, Suryosubroto ( 1983: 17 ) mengemukakan bahwa tujuan digunakan modul 

di dalam proses belajar mengajar menurut, ialah sebagai berikut:  

a) Tujuan pendidikan dapat dicapai secara efisien dan efektif; b) murid dapat me-

ngikuti program pendidikan sesuai dengan kecepatan dan kemampuannya sendiri; 

c) murid dapat sebanyak mungkin menghayati dan melakukan kegiatan belajar 

sendiri, baik dibawah bimbingan atau tanpa bimbingan guru; d) murid dapat me-

nilai dan mengetahui hasil belajarnya sendiri secara berkelanjutan; e) murid be-

nar-benar menjadi titik pusat kegiatan belajar mengajar; f) kemajuan siswa dapat 

diikuti dengan frekuensi yang lebih tinggi melalui evaluasi yang dilakukan pada 

setiap modul berakhir; g) modul disusun berdasarkan kepada konsep “mastery 

learning” suatu konsep yang menekankan bahwa murid harus secara optimal 

menguasai bahan pelajaran yang disajikan dalam modul itu.  

 

4. Struktur penulisan modul 

 

Penstrukturan modul bertujuan untuk memudahkan peserta belajar mempelajari 

materi.  Satu modul dibuat untuk mengajarkan suatu materi yang spesifik supaya 

peserta belajar mencapai kompetetensi tertentu.  Struktur penulisan suatu modul 

terdiri atas bagian pembuka (judul, daftar isi, peta informasi, daftar tujuan kompe-

tensi, tes awal), bagian inti (tinjauan umum materi, hubungan dengan materi lain, 

uraian materi, penugasan, rangkuman), dan bagian akhir (glosarium, tes akhir, 

indeks) ( Tim Penyusun, 2008). 

 

Pada bagian pembuka, terdapat judul, daftar isi, peta informasi, daftar tujuan awal, 

dan tes awal.  Judul perlu dibuat menarik dan memberi gambaran tentang materi 

yang dibahas.  Pada bagian daftar isi, menyajikan topik topik yang akan dibahas 

dan ditata sesuai dengan urutan kemunculan materi dalam modul.  Dengan demi-

kian, siswa dapat dengan mudah mengetahui isi materi secara keseluruhan yang 

terdapat dalam modul.  Peta informasi disajikan topik apa saja yang dipelajari dan 
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kaitan antar topik-topik dalam modul.  Pada bagian daftar tujuan kompetensi disa-

jikan agar siswa dapat mengetahui sikap, keterampilan dan pengetahuan apa saja 

yang dapat diketahui setelah menyelesaikan pembelajaran.  Pada bagian tes awal 

yang bisa berupa pretes perlu disajikan dalam modul untuk mengetahui kemam-

puan awal siswa. 

 

Pada bagian inti berisi tinjauan umum materi, hubungan dengan materi lain, urai-

an materi, penugasan, dan rangkuman. Pendahuluan atau tinjauan umum pada 

suatu modul berfungsi untuk: 

(1) memberikan gambaran umum mengenai isi materi modul; (2) meyakinkan 

pembelajar bahwa materi yang akan dipelajari dapat bermanfaat bagi mereka; 

(3) meluruskan harapan pembelajar mengenai materi yang akan dipelajari; (4) 

mengaitkan materi yang telah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari; 

(5) memberikan petunjuk bagaimana memelajari materi yang akan disajikan 

(Tim Penyusun, 2008).  

 

Uraian materi dalam sebuah modul berupa penjelasan secara terperinci tentang 

materi pembelajaran yang disampaikan.  Apabila materi yang akan dituangkan 

cukup luas, maka dapat dikembangkan ke dalam beberapa Kegiatan Belajar (KB). 

Setiap kegiatan belajar, baik susunan dan penempatan naskah, gambar, maupun 

ilustrasi diatur sedemikian rupa sehingga informasi mudah mengerti.  Organisasi-

kan antarbab, antarunit dan antarparagraf dengan susunan dan alur yang memu-

dahkan pembelajar memahaminya.  Organisasi antara judul, sub judul dan uraian 

yang mudah diikuti oleh siswa. Setiap KB memuat uraian materi, penugasan, dan 

rangkuman.  Adapun sistematikanya misalnya sebagai berikut ( Tim Penyusun, 

2008). 
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Kegiatan Belajar 1 : Pengertian, Tujuan, dan Jenis-jenis Rapat 

A. Tujuan Kompetensi  

B. Uraian Materi 

C. Tes Formatif 

D. Tugas 

E. Rangkuman 

 

Kegiatan Belajar 2 : Perencanaan Rapat yang Efektif 

A. Tujuan Kompetensi 

B. Uraian Materi 

C. Tes Formatif 

D. Tugas 

E. Rangkuman, dst. 

 

 

Bagian penugasan diperlukan untuk menegaskan kompetensi apa yang diharapkan 

setelah mempelajari modul.  Jika siswa untuk dapat menghafal sesuatu, dalam pe-

nugasan hal ini perlu dinyatakan secara tegas.  Jika pebelajar diharapkan menghu-

bungkan materi yang dipelajari pada modul dengan pekerjaan sehari-harinya, ma-

ka hal ini perlu ditugaskan kepada pembelajar secara eksplisit.  Penugasan juga 

menunjukkan kepada siswa bagian mana dalam modul yang merupakan bagian 

penting. 

 

Bagian terakhir pada bagian inti adalah rangkuman.  Rangkuman merupakan ba-

gian dalam modul yang menelaah hal-hal pokok dalam modul yang telah dibahas.  

Rangkuman ini bertujuan untuk mem-flashback materi yang sudah dipelajari 

dalam modul. 

 

Bagian yang ketiga dalam sebuah modul adalah bagian penutup.  Bagian ini berisi 

Glossary atau daftar isitilah, tes akhir, dan indeks.  Glossary berisikan definisi-

definisi konsep yang dibahas dalam modul.  Definisi tersebut dibuat ringkas 

dengan tujuan untuk mengingat kembali konsep yang telah dipelajari.  Tes akhir 

itu sendiri merupakan latihan yang dapat siswa kerjakan setelah mempelajari 
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suatu bagian dalam modul.  Bagian terakhir berupa indeks yang memuat istilah-

istilah penting dalam modul serta halaman di mana istilah tersebut ditemukan. 

Indeks perlu diberikan dalam modul supaya siswa mudah menemukan topik yang 

ingin dipelajari.  Indeks perlu mengandung kata kunci yang kemungkinan siswa 

akan mencarinya.  

 

5. Metode analisis bahan ajar (Modul) 

 

Analisis bahan ajar diperlukan untuk memperoleh modul yang berkualitas.  Menu-

rut Supriadi (2000) penilaian modul meliputi aspek mutu isi buku, kesesuaian 

dengan kurikulum, bahasa yang digunakan, penyajian, keterbacaan, grafika, dan 

keamanan modul.  Senada dengan hal di atas,  Tim penyusun (2006) mengemuka-

kan bahwa untuk mengevaluasi buku meliputi aspek kesesuaian isi dengan kuriku-

lum, penyajian materi, keterbacaan, dan grafika.  

 

a. Aspek Kesesuaian Isi dengan Kurikulum 

 

Perkembangan kurikulum akan mempengaruhi kegiatan pembelajaran termasuk 

pola dan susunan materi pembelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik.  

Materi yang disusun dalam sebuah bahan ajar harus sesuai dengan kompetensi inti 

dan kompetensi dasar yang tertuang dalam kurikulum, sehingga indikator keber-

hasilan siswa dapat tercapai secara maksimal.  Sebelum menentukan materi pem-

belajaran terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek-aspek kebutuhan kompetensi 

yang harus dipelajari atau dikuasai siswa.  Aspek tersebut perlu ditentukan, karena 

setiap kompetensi inti dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbe-

da dalam kegiatan pembelajaran. 
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Pengembangan materi pembelajaran dalam sebuah modul harus relevan dengan 

kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan dalam sebuah kurikulum.  

Selain itu konsistensi dan kecakupan materi yang dikembangkan baik dalam se-

buah modul siswa maupun bahan ajar lainnya dapat memberikan dukungan ter-

hadap berhasilnya pencapaian kompetensi inti yang harus dicapai siswa. 

 

Prinsip dasar dalam menentukan materi pembelajaran dalam sebuah modul yaitu : 

1) Relevansi artinya kesesuaian. Materi pembelajaran hendaknya relevan 

dengan pencapaian kompetensi inti dan pencapaian kompetensi dasar. Ji-

ka kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa menghafal 

fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, bu-

kan konsep atau prinsip ataupun jenis materi yang lain. 

2) Konsistensi artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai 

peserta didik ada empat macam, maka materi yang harus diajarkan juga 

harus meliputi empat macam itu. 

3) Adequacy artinya kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup 

memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar 

yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu 

banyak. Jika terlalu sedikit maka kuarang membantu tercapainya kom-

petensi inti dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak maka 

akan mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian target kurikulum 

(pencapaian keseluruhan KI dan KD) ( Tim Penyusun, 2008 ). 

 

 

b. Aspek penyajian materi 

 

Penyajian materi merupakan cara atau sistem yang ditempuh agar buku yang disu-

sun menarik perhatian, mudah dipahami, sehingga dapat membangkitkan sema-

ngat siswa.  Aspek penyajian materi ini merupakan aspek tersendiri yang harus di-

perhatikan dalam buku pelajaran yang diantaranya berkenaan dengan tujuan pem-

belajaran, latihan, soal, dan materi pengayaan (Mudzakir, 2010). 

 

Bahan ajar yang baik menyajikan bahan secara lengkap, sistematis, sesuai dengan 

tuntutan pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan cara penyajian yang mem-
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buat enak dibaca dan dipelajari.  Berikut adalah point khusus dalam penyajian ma-

teri menurut Wibowo (2005) : 

a. Penyajian konsep disajikan secara runtun mulai dari yang mudah ke sukar, 

dari yang konkret ke abstrak dan dari yang sederhana ke kompleks, dari 

yang dikenal sampai yang belum dikenal. 

b. Terdapat uraian tentang apa yang akan dicapai peserta didik setelah mem-

pelajari bab tersebut dalam upaya membangkitkan motivasi belajar. 

c. Terdapat contoh-contoh soal yang dapat membantu menguatkan pemaha-

man konsep yang ada dalam materi. 

d. Soal-soal yang dapat melatih kemampuan memahami dan menerapkan kon-

sep yang berkaitan dengan materi dalam bab sebagai umpan balik disajikan 

pada setiap akhir bab. 

e. Penyampaian pesan antara subbab yang berdekatan mencerminkan keruntu-

tan dan keterkaitan isi. 

f. Pesan atau materi yang disajikan dalam satu bab/subbab/alinea harus men-

cerminkan kesatuan tema. 

  

c. Aspek grafika 

 

Grafika merupakan bagian dari buku pelajaran yang berkenaan dengan fisik buku, 

meliputi ukuran buku, jenis kertas, cetakan, ukuran huruf, warna, dan ilustrasi, 

yang membuat siswa menyenangi buku yang dikemas dengan baik dan akhirnya 

juga meminati untuk membacanya (Wibowo, 2005). 

 

Komponen kegrafikan ini diuraikan menjadi beberapa subkomponen atau indika-

tor menurut Tim Penyusun (2006) adalah sebagai berikut : 

1. Ukuran/format buku; 

2. Desain bagian kulit atau luar buku; 

3. Desain bagian isi yang berhubungan dengan tipografi tulisan, seperti 

pemisahan antar paragraf, ukuran tulisan, penempatan unsur tata letak 

(judul, subjudul, teks, gambar, keterangan gambar, nomor halaman), 

warna yang digunakan, serta penggunaan variasi huruf (tebal, miring, 

kapital); 

4. Kualitas kertas; 

5. Kualitas cetakan; 

6. Dan kualitas jilidan. 
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d. Aspek keterbacaan 

 

Menurut Ambruster dan Anderson dalam Widodo (1993) bahwa keterbacaan buku 

pelajaran merupakan istilah yang digunakan untuk menyelidiki beberapa aspek 

bahan tertulis yang mengacu pada tingkat kesukaran pemahaman bahan bacaan 

tersebut.  Bahan  ajar tertulis yang sukar dipahami oleh pembaca (siswa) menye-

babkan rasa malas, tidak tertarik, atau bahkan terjadi frustasi.  Hal ini dikarenakan 

pembaca mengalami kesulitan dalam penelaahan kata dan kalimat untuk menda-

patkan kesamaan konsep yang paling benar (Harrison dalam Widodo, 1993). 

 

Auckerman dalam Widodo (1993) menyebutkaan bahwa faktor penyebab kesu-

karan bacaan yaitu kalimat (panjang pendek, sederhana kompleks) dan perbenda-

haraan kata (kata tunggal majemuk, bersuku kata banyak, kata-kata abstrak, dan 

tata konseptual).  Kata yang tepat serta dikenal oleh pembaca dapat membantu pe-

mahaman pembaca sedangkan kata kurang tepat akan menyebabkan pembaca 

menghentikan kegiatan membaca.  Faktor cetakan, garis bawah, cetak miring, ke-

padatan kata, tata letak, dan masalah kekompakan serta bahasa dapat mempenga-

ruhi pemahaman bacaan (Knutton dalam Widodo, 1993).  Hal tersebut dapat 

memperjelas dan menegaskan isi buku yang dianggap penting, karena dengan ada-

nya faktor tersebut menyebabkan timbulnya perbedaan penafsiran dan perbedaan 

persepsi dari masing-masing pembaca.  Widodo (1993) menyimpulkan bahwa ke-

terbacaan bahan ajar berkaitan dengan tiga hal, yaitu kemudahan, kemenarikan, 

dan keterpahaman. 
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1) Kemudahan membaca berhubungan dengan bentuk tulisan, yaitu tata huruf 

(tipografi) seperti besar huruf, lebar spasi, serta kejelasn tulisan (bentuk dan 

ukuran tulisan. 

2) Kemenarikan berhubungan dengan minat pembaca , kepadatan ide pada 

bacaan, dan keindahan gaya tulisan yang berkaitan dengan aspek penyajian 

materi. 

3) Keterpahaman berhubungan dengan karakteristik kata dan kalimat, seperti 

panjang-pendeknya, bangun kalimat dan susunan paragraf. (Suherli, el al 

2006). 

 

B. E-learning dan web 

 

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

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

Salah satu definisi yang cukup dapat diterima banyak pihak misalnya dari Hartley 

( 2001) yang menyatakan:  

e-Learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan 

tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media 

Internet, Intranet atau media jaringan komputer lain. 

 

E-learning merupakan sistem yang memanfaatkan beberapa teknologi, yang pada 

dasarnya memberikan seperangkat alat antu (tools) kepada pendidik untuk men-

ciptakan dan mengelola situs web (web site) pembelajaran yang diakses dari ber-

bagai tempat di seluruh dunia oleh peserta didik dengan koneksi internet.  Oleh 

karena itu e-learning sangat membantu pendidik untuk menciptakan mekanisme 

pembelajaran online yang efektif (Sukardi, 2007).  Salah satu pembelajaran 
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menggunakan sistem e-learing adalah pembelajaran menggunakan media internet 

berupa web.   

 

Menurut Rouf dan Sopyan (2007), web adalah suatu laman (situs) online yang 

berfungsi sebagai media jurnal/diari bagi seseorang. Jovan (2007) menambahkan 

bahwa web adalah :   

“a personal diary, a daily pulpit, a collaborative space, a political 

soapbox, a breaking-news outlet, a collection of links, one’s own private 

thoughts, and memos to the world.”  

 

Menurut Dewanto (2006) web adalah suatu program yang dapat memuat film, 

gambar, suara, serta musik yang ditampilkan dalam internet.  Suyanto (2007) juga 

menyebutkan bahwa web adalah suatu metode untuk menampilan informasi di in-

ternet, baik berupa teks, gambar, suara maupun video yang interaktif dan memiliki 

kelebihan untuk menghubungkan (link) satu dokumen dengan dokumen lainnya 

(hypertext) yang dapat diakses melalui sebuah browser.  Dengan demikian, web 

adalah sebuah laman yang berisi tampilan informasi dengan berbagai multimedia 

yang disajikan secara interaktif dan terhubung antara satu dengan yang lainnya 

melalui internet yang dapat diakses menggunakan perangkat oengelola internet. 

 

Graham (2005) menyatakan bahwa membuat web tidaklah sulit karena hanya 

memerlukan pemahaman sederhana mengakses internet, sama mudahnya untuk 

membuat dan mengirim email.  Membuat web tidaklah memerlukan pemahaman 

akan bahasa pemrograman atau sintaks-sintaks pemrograman yang rumit karena 

semua sudah dikerjakan oleh system yang harus dilakukan hanya menulis dan 

mempublikasikannya langsung 

. 
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Walaupun internet memiliki banyak manfaat untuk pembelajaran, akan tetapi juga 

tidak terlepas dari berbagai kekurangan antara lain : (1) Kurangnya interaksi anta-

ra guru dan murid atau bahkan antar siswa itu sendiri. (2) Berubahnya peran guru 

dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut 

mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT. (3) Tidak semua tempat 

tersedia fasilitas internet (Bullen, 2001). 

 

Kelebihan dan kemudahan dalam membuat web ini dapat dimanfaatkan oleh guru 

untuk menciptakan suatu media pembelajaran yang menarik dan inovatif sehingga 

siswa dapat dengan mudah menggunakan media ini sebagai media pembelajaran 

mandiri yang dapat digunakan sewaktu-waktu tanpa dibatasi ruang dan waktu. 

Guru dapat meng-upload semua informasi yang berkaitan dengan materi pembela-

jaran yang diajarkan dengan menambahkan multimedia (gambar, animasi, efek 

suara, dan sebagainya) agar siswa lebih tertarik mempelajarinya. Melalui web, 

siswa dapat dengan mudah men-download materi atau informasi yang sesuai 

dengan topik dan tujuan yang diinginkan. Hal ini dapat memberikan variasi dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan komputer dan inter-

net sebagai suplemen, major resources, ataupun total teaching, dimana guru 

hanya bertindak sebagai fasilitator dan murid dapat belajar dengan berbasis indivi-

dual learning (Sari, 2014). 

 

C. Pendekatan saintifik 

  

Pada hakikatnya, sebuah proses  pembelajaran yang dilakukan di kelas-kelas bisa 

kita dipadankan sebagai sebuah proses  ilmiah.  Oleh sebab itulah, dalam 

Kurikulum  2013 diamanatkan tentang apa sebenarnya esensi dari pendekatan 
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saintifik pada kegiatan pembelajaran.  Kurikulum 2013 mengajak kita semua un-

tuk semangat dan optimis akan meraih pendidikan yang lebih baik.  Kurikulum 

2013 yang menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran 

menggunakan pendekatan ilmiah sebagai katalisator utamanya atau perangkat atau 

apa pun itu namanya. 

 

Pada konsep pendekatan saintifik, ada 7 (tujuh) kriteria dalam pendekatan sainti-

fik. Ketujuh kriteria tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dije-

laskan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, kha-

yalan, legenda, atau dongeng semata. 

2. Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru-siswa terbebas 

dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang 

menyimpang dari alur berpikir logis. 

3. Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analistis, dan 

tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan 

mengaplikasikan materi pembelajaran. 

4. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam me-

lihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembel-

ajaran. 

5. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan 

mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon 

materi pembelajaran. 

6. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggung-

jawabkan. 

7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun me-

narik sistem penyajiannya (Tim Penyusun, 2013a). 

 

Metode  ilmiah  adalah sebuah metode yang merujuk  pada  teknik teknik penyeli-

dikan terhadap suatu  atau  beberapa fenomena atau gejala, memperoleh pengeta-

huan  baru, atau mengoreksi dan  memadukan  pengetahuan sebelumnya.  Agar 

dapat dikatakan sebagai metode yang bersifat ilmiah, maka sebuah metode penye-

lidikan/ inkuiri/ pencarian (method  of  inquiry)  haruslah  didasarkan pada bukti  

dari  objek  yang  dapat  diobservasi,  empiris,  dan  terukur  dengan  prinsip 
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prinsip penalaran  yang  spesifik.  Oleh sebab itulah metode ilmiah umumnya me-

muat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi atau ekperimen, 

mengolah informasi atau data, menganalisis data dan kemudian memformulasi, 

dan menguji hipotesis.  

 

Menurut Kemendikbud tahun 2013, ada beberapa contoh dari sikap ilmiah, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Mampu membedakan fakta dan opini  

- Fakta: informasi dari bukti-bukt data/kenyataan/sesuatu yang benar-

benar ada. 

- Opini : pendapatmengenai suatusubjek khusus/ peristiwa tertentu. 

2. Berani dan santun dalam bertanya dan berpendapat. 

3. Mengembangkan keingintahuan. 

4. Peduli terhadap lingkungan. 

5. Berpendapat secara ilmiah dan kritis. 

6. Berani mengusulkan perbaikandanbertanggung jawab terhadap usulan 

tersebut. 

7. Bekerja sama. 

8. Jujur terhadap fakta. 

9. Disiplin dan tekun (Tim Penyusun, 2013a). 

 

Permendikbud No. 59 Tahun 2014 Lampiran III 10.d tentang Pedoman Mata Pela-

jaran Kimia Minat SMA/MA memberikan konsepsi bahwa pendekatan ilmiah da-

lam pembelajaran didalamnya mencakup komponen: mengamati (observing), me-

nanya (questioning), menggali informasi (experimenting), mengasosiasi (associa-

ting), dan mengkomunikasikan (comunicating).  

 

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan kurikulum 2013, sasaran pembelajar-

an mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang di-

elaborasi untuk setiap satuan pendidikan.  Ketiga ranah kompetensi tersebut me-

miliki lintasan perolehan (proses psikologi) yang berbeda. Sikap diperoleh melalui 

aktivitas “menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan”.  
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Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas “ mengingat, memahami, menerapkan, 

menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta”.  Keterampilan diperoleh melalui 

aktivitas “mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta”.  

Integrasi dari ketiga ranah tersebut seperti terlihat pada Gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1  Hasil belajar melahirkan siswa yang produktif, kreatif, inovatif,  dan 

afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. 

(Sumber:  Permendikbud No. 59 Tahun 2014 Lampiran III ) 

 

Diagram pendekatan pembelajaran saintifik yang menyentuh ketiga ranah tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 Ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar 

peserta didik “tahu mengapa.” 

 Ranah keterampilan menggamit transformasi substansi atau materi ajar 

agar peserta didik “tahu bagaimana”. 

 Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar 

agar peserta didik “tahu apa.”. 

 

Hasil akhir yang diharapkan adalah 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 

Sikap 

(Tahu 

Bagaimana) 

Sikap 
(Tahu Apa) 

Sikap 

(Tahu 

Mengapa) 

 

 
Produkt

if 

Inovatif 

Kretif 

Afektif 
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siswa yang meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

(Permendikbud No. 59 Tahun 2014). 

 

Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan tahapan pada 

pendekatan saintifik. 

 

1. Mengamati (observing) 

 

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran (meaning-

full learning).  Mengamati adalah kegiatan mengidentifikasi ciri-ciri objek terten-

tu dengan alat inderanya secara teliti, menggunakan fakta yang relevan dan me-

madai dari hasil pengamatan, menggunakan alat atau bahan sebagai alat untuk 

mengamati objek dalam rangka pengumpulan data atau informasi yang dilakukan 

dengan cara menggunakan lima indera.   

 

Selama proses pembelajaran, siswa dapat melakukan pengamatan dengan dua cara 

pelibatan diri.  Kedua cara pelibatan diri yang dimaksud, yaitu observasi berstruk-

tur dan observasi tidak terstruktur.  Pada observasi berstruktur dalam rangka pro-

ses pembelajaran, fenomena subjek, objek atau situasi apa yang ingin diobservasi 

oleh siswa telah direncanakan secara sistematis dibawah bimbingan guru, sedang-

kan pada observasi yang tidak berstruktur dalam rangka proses pembelajaran, sub-

jek, objek atau situasi apa yang ingin diobservasi oleh siswa ditentukan secara ba-

ku atau rijid oleh guru (Sani, 2014).  

 

Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan berupa mengamati dengan 

indra (membaca, mendengar, menyimak, melihat, menonton, dan sebagainya) 

dengan atau tanpa alat sedangkan bentuk hasil belajarnya berupa perhatian pada 
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waktu mengamati suatu objek/membaca suatu tulisan/mendengar suatu penje-

lasan, catatan yang dibuat tentang yang diamati, kesabaran, waktu (on task) yang 

digunakan untuk mengamati (Permendikbud No. 59 Tahun 2014). 

 

2. Menanya (questioning) 

 

Kegiatan questioning atau menanya pada proses pembelajaran menggunakan pen-

dekatan saintifik berupa mengajukan pertanyaan mengenai informasi yang didapat 

dari fase mengamati.  Selain itu, pertanyaan juga diajukan guna mendapatkan in-

formasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sam-

pai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik).  Siswa perlu dilatih untuk merumuskan 

pertanyaan terkait dengan topik yang akan dipelajari.  Aktivitas belajar ini sangat 

penting untuk meningkatkan keingintahuan (curiosity) dalam diri siswa dan me-

ngembangkan kemampuan mereka untuk belajar sepanjang hayat (Sani, 2014).   

 

Kegiatan menanya dalam pembelajaran dilakukan berupa membuat dan mengaju-

kan pertanyaan, tanya jawab, berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, 

informasi tambahan yang ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi sedangkan 

bentuk hasiil belajarnya berupa jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang diaju-

kan peserta didik (pertanyaan faktual, konseptual, prosedural, dan hipotetik) 

(Permendikbud No. 59 Tahun 2014) 

 

3. Mengumpulkan informasi (experimenting) 

 

Mencoba merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh data ataupun informasi 

mengenai materi pembelajaran yang sedang diajarkan.  Kegiatan mencoba dapat 

dilakukan dengan cara praktikum di laboratorium atau membaca buku.  Kegiatan 
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pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik akan melibatkan siswa 

dalam melakukan aktivitas menyelidiki fenomena dalam upaya menjawab suatu 

permasalahan.  Guru juga dapat menugaskan siswa untuk mengumpulkan data 

atau informasi dari berbagai sumber (Sani, 2014).     

 

Kegiatan mengumpulkan informasi dalam pembelajaran dapat berupa mengeks-

plorasi, mencoba, berdiskusi, mendemonstrasi-kan, meniru bentuk/gerak, melaku-

kan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengumpulkan data dari 

nara sumber melalui angket, wawancara, dan memodifikasi/menambahi/mengem-

bangkan sedangkan hasil belajarnya berupa umlah dan kualitas sumber yang dika-

ji/ digunakan, kelengkapan informasi, validitas informasi yang dikumpulkan, dan 

instrumen/alat yang digunakan untuk mengumpulkan data (Permendikbud No. 59 

Tahun 2014). 

 

4. Menalar atau mengasosiasi (associating) 

 

Kegiatan menalar atau mengasosiasi adalah memproses  informasi yang sudah di-

kumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun 

hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi.  Pengolah-

an informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan keda-

laman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari ber-

bagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang berten-

tangan.  Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan keterkaitan satu informasi 

dengan informasi lainya, menemukan pola dari keterkaitan  informasi tersebut 

(Tim Penyusun, 2013a).   
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Aktivitas menalar atau mengasosiasi dapat berupa mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan, menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi 

atau menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan 

suatu pola, dan menyimpulkan.  Hasil belajar dari aktivitas ini berupa mengem-

bangkan interpretasi, argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan informasi 

dari dua fakta/konsep, interpretasi argumentasi dan kesimpulan mengenai keter-

kaitan lebih dari dua fakta/konsep/teori, mensintesis dan argumentasi serta kesim-

pulan keterkaitan antar berbagai jenis faktafakta/konsep/teori/pendapat; mengem-

bangkan interpretasi, struktur baru,argumentasi, dan kesimpulan yang menunjuk-

kan hubungan fakta/konsep/teori dari dua sumber atau lebih yang tidak berten-

tangan; mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi dan kesimpulan 

dari konsep/teori/pendapat yang berbeda dari berbagai jenis sumber (Permendik-

bud No. 59 Tahun 2014). 

 

5. Mengkomunikasikan (communicating) 

 

Mengkomunikasikan merupakan salah satu kegiatan dalam membentuk jejaring 

serta lanjutan dari kegiatan mengasosiasi.  Setelah mengasosiasi, siswa akan me-

nemukan sendiri konsep tentang materi pembelajaran.  Kegiatan ini dapat dilaku-

kan melalui penyajian laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik; penyu-

sun laporan tertulis; dan penyajian laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan 

secara lisan sedangkan bentuk hasil belajarnya berupa menyajikan hasil kajian 

(dari mengamati sampai menalar) dalambentuk tulisan, grafis, media elektronik, 

multimedia dan lain-lain (Permendikbud No. 59 Tahun 2014). 
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Selain itu, kegiatan mengkomunikasikan dapat diarahkan sebagai kegiatan konfir-

masi.  Guru dapat memberikan klarifikasi agar peserta didik mengetahui dengan 

tepat apakah yang dikerjakan sudah benar atau ada yang harus diperbaiki.  Melalui 

hasil pembelajaran yang disampaikan oleh siswa, guru juga dapat melakukan pe-

nilaian kepada siswa sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta di-

dik tersebut.   

  

D. Analisis Konsep 

 

Herron dalam Fadiawati (2011) berpendapat bahwa belum ada definisi tentang 

konsep yang diterima atau disepakati oleh para ahli, biasanya konsep disamakan 

dengan ide.  Markle dan Tieman dalam Fadiawati (2011) mendefinisikan konsep 

sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh ada.  Mungkin tidak ada satupun definisi 

yang dapat mengungkapkan arti dari konsep.  Untuk itu diperlukan suatu analisis 

konsep yang memungkinkan kita dapat mendefinisikan konsep, sekaligus meng-

hubungkan dengan konsep-konsep lain yang berhubungan.   

 

Lebih lanjut lagi, Herron dalam Fadiawati (2011) mengemukakan bahwa analisis 

konsep merupakan suatu prosedur yang dikembangkan untuk menolong guru 

dalam merencanakan urutan-urutan pengajaran bagi pencapaian konsep.  Prosedur 

ini telah digunakan secara luas oleh Markle dan Tieman serta Klausemer dkk.  

Analisis konsep dilakukan melalui tujuh langkah, yaitu menentukan nama atau 

label konsep, definisi konsep, jenis konsep, atribut kritis, atribut variabel, posisi 

konsep, contoh, dan non contoh.  Analisis konsep dari materi teori atom mekanika 

kuantum dapat dilihat pada Lampiran 23.  Berikut adalah peta konsep dari materi 

teori atom mekanika kuantum dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2  Peta Konsep Teori Atom Mekanika Kuantum 


