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ABSTRAK  

 

PENGEMBANGAN E-MODUL  BERBASIS PROJECT TERINTEGRASI 
STEM BERBANTUAN LMS UNTUK MELATIHKAN 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 
 

Oleh   

Retno Widiyanto 

Penelitian ini bertujuan mengembangkan E-Modul berbasis project terintegrasi 
STEM berbantuan LMS untuk melatihkan kemampuan pemecahan masalah siswa 
pada materi pembiasan cahaya. Metode penelitian menggunakan desain recearch 
and development (R&D) model pengembangan media instruksional Borg & Gall 
mengacu pada model Dick & Carey. Metode penelitian (R &D) yang 
dikembangkan oleh Borg and Gall terdiri dari 10 tahapan yang kemudian 
diadaptasi menjadi 3 tahapan  yaitu : 1) Studi Pendahuluan, 2) Pengembangan 
Model, 3) Pengujian dan Implementasi Model. Penelitian ini adalah penelitian 
pengembangan untuk mengambangkan E-Modul berbasis project terintegrasi 
STEM berbantuan LMS untuk melatihkan kemampuan pemecahan masalah pada 
materi pembiasan cahaya yang valid, praktis, dan efektif. Instrumen non tes yang 
digunakan berupa lembar validasi ahli untuk mengetahui kevalidan E-Modul yang 
dikembangkan, lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran, angket respon 
peserta didik untuk mengetahui kepraktisan E-Modul yang dikembangkan dan 
instrument tes berupa soal kemampuan pemecahan masalah untuk mengatahui 
keefektifan E-Modul yang dikembangkan. Hasil validasi menunjukan  E-Modul 
berbasis project terintegrasi STEM berbantuan LMS  pada materi pembiasan 
cahaya dinyatakan valid dengan persentase validasi isi sebesar 83,5%, persentase 
validasi desain sebesar 80%, dan persentase validasi konstruk sebesar 80,7 %. E-
Modul berbasis project terintegrasi STEM pada materi pembiasan cahaya 
dinyatakan praktis ditinjau dari keterlaksanaan pembelajaran menggunakan E-
Modul berbasis project terintegrasi STEM dengan persentase sebesar 88%, respon 
peserta didik setelah menggunakan E-Modul dalam pembelajaran dengan 
persentase sebesar 86%. Hasil uji rata-rata N-Gain kemampuan pemecahan 
masalah siswa setelah posttest sebesar 0,54 pada kategori sedang. Sehingga E-
Modul berbasis project terintegrasi STEM pada materi pembiasan cahaya yang 
dikembangkan dinyatakan valid, praktis, dan efektif untuk melatihkan 
kemampuan pemecahan masalah siswa. 
 

Kata Kunci : E-Modul, Kemampuan Pemecahan Masalah, Pembiasan Cahaya, 
Project, STEM. 
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ABSTRACT 

 

DEVELOPMENT OF E-MODULES BASED ON INTEGRATED STEM 
ASSISTED PROJECTS FOR TRAINING  

PROBLEM SOLVING SKILL 
 

Retno Widiyanto 

This study aims to develop an E-Module based on an integrated STEM-assisted 
LMS project to train students' problem solving skills on light refraction material. 
The research method uses the research and development (R&D) design of the 
Borg & Gall instructional media development model referring to the Dick & 
Carey model. The research method (R & D) developed by Borg and Gall consisted 
of 10 stages which were then adapted into 3 stages, namely: 1) Preliminary Study, 
2) Model Development, 3) Model Testing and Implementation. This research is a 
development research to develop an E-Module based on an integrated STEM-
assisted LMS project to practice problem solving skills on valid, practical, and 
effective light refraction material. The instruments used are non-test instruments 
in the form of expert validation sheets to determine the validity of the developed 
E-Module, learning implementation observation sheets, student response 
questionnaires to determine the practicality of the E-Modules developed and tests 
in the form of problem-solving ability questions to determine the effectiveness of 
the E-Modules. developed. The validation results show that the E-Module based 
on an integrated STEM-assisted LMS project on light refraction material is 
declared valid with a content validation percentage of 83.5%, a design validation 
percentage of 80%, and a construct validation percentage of 80.7%. Project-based 
STEM-integrated E-Modules on light refraction material are stated to be practical 
in terms of the implementation of learning using STEM-integrated project-based 
E-Modules with a percentage of 88%, student responses after using E-Modules in 
learning with a percentage of 86%. The results of the average N-Gain test of 
students' problem solving abilities after the posttest were 0.54 in the medium 
category. So that the E-Module based on the STEM integrated project on the light 
refraction material developed is declared valid, practical, and effective to train 
students' problem solving skills. 

Keywords: E-Module, Problem Solving Ability, Project, Refraction of Light , 
STEM. 
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MOTTO 

ا فَان َمَع  ُۡرسً ا  ٥لُۡعۡرسِ  ُۡرسٗ لُۡعۡرسِ  نَصۡب    ٦ان َمَع     ٧فَاَذا فََرۡغَت فَ

ۡرغَب   َِّك فَ    ٨َواَىلٰ َرب

Artinya: “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 

yang lain. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan kompleksnya permasalahan pada kegiatan pembelajaran di 

kelas, kompetensi yang dimiliki siswa tidak terbatas pada kemampuan proses, 

tetapi perlu memiliki keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 dikenal 

dengan 4C Ability, yang meliputi kemampuan berpikir kritis dan pemecahan 

masalah, kreativitas dan inovasi, komunikasi, dan kolaborasi.  Kemampuan 

pemecahan masalah adalah salah satu kompetensi yang harus diajarkan 

kepada peserta didik. Dalam mata pelajaran fisika, peserta didik dikatakan 

memiliki kemampuan pemecahan masalah apabila dapat menyelesaikan 

masalah melalui langkah-langkah pemecahan masalah yang meliputi 

merumuskan masalah, menggambarkan permasalahan, merencanakan solusi, 

melaksanakan rencana solusi, mengevaluasi jawaban. Berdasarkan penjelasan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah adalah 

salah satu kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik dalam memahami 

suatu masalah kemudian siswa menemukan solusi untuk menyelesaikan suatu 

masalah fisika dan menafsirkan solusi. 

 

Kemampuan pemecahan masalah dapat distimulus dengan menghadirkan 

proses pembelajaran yang menarik dan dapat meningkatkan minat peserta 

didik. Dengan melatihkan kemampuan pemecehan masalah dapat 

meningkatkan aktivitas dan motivasi belajar peserta didik. Berdasarkan 

survey penelitian pendahuluan yang dilakukan terhadap 76 peserta didik di 

beberapa sekolah di Provinsi Lampung, bahan ajar yang digunakan saat ini 

belum menarik motivasi dan minat belajar peserta didik. Sebanyak 62 atau 

82% peserta didik menyatakan bahwa bahan ajar yang digunakan guru masih 

berupa buku paket, dan metode pembelajaran yang digunakan masih 

menggunakan metode ceramah, pemberian latihan dan eksperimen dalam 
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waktu bersamaan yang belum melatihakan kemampuan pemecahan masalah. 

Penelitian pendahuluan juga ditujukan kepada guru fisika yang ada di 

Kabupaten Pringsewu, sebanyak 5 guru memberikan respon bahwa selama ini 

guru hanya menggunakan buku paket yang disediakan oleh pemerintah 

sebagai bahan ajar dan belum memenuhi komponen-komponen pemecahan 

masalah. Hasil analisis studi pendahuluan yang dilakukan dapat dikatakan 

bahwa bahan ajar yang digunakan oleh guru dan peserta didik belum inovatif 

dan belum terintegrasi dengan teknologi, dan peserta didik kesulitan 

memahami materi yang konsepnya masih bersifat abstrak, sehingga 

penggunaan bahan ajar yang menarik, praktis, dan dapat meningkatkan minat 

belajar peserta didik masih menjadi peluang untuk dikembangkan. 

 

Hasil studi pendahuluan juga mengungkapkan optika merupakan mata 

pelajaran fisika yang berisi materi dan fenomena yang bersifat abstrak. 

Pemahaman terhadap fenomena yang lebih kompleks dan abstrak tidak dapat 

dicapai oleh peserta didik tanpa melibatkan submikroskopik dan representasi 

simbolik dalam pembelajarannya. Pada materi optika, pengetahuan yang 

dimiliki oleh peserta didik berbeda dengan konsep yang sebenarnya, hal ini 

relevan dengan pendapat bahwa pembelajaran sangat dipengaruhi oleh 

pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Jika informasi baru sepenuhnya 

konsisten dengan pengetahuan yang dimiliki maka pengetahuan baru dapat 

dipelajari dengan relatif mudah.  Salah satu materi dalam pembelajaran optika 

adalah pembiasan cahaya. Peserta didik kesulitam menerapkan prinsip-prinsip 

pembiasan untuk menjelaskan situasi dunia nyata. Mereka memiliki 

kesalahpahaman dalam melukis jalannya sinar sesuai dengan prinsip refraksi. 

Kamampuan menyelesaikan masalah pada materi pembiasan cahaya dalam 

kehidupan sehari-hari seperti peristiwa terjadinya pelangi, posisi bintang yang 

terlihat lebih dekat dari posisi aslinya, atau dasar kolam yang jernih akan 

tampak terlihat dangkal. Berbagai kesulitan tersebut menimbulkan masalah 

dalam pencapaian kompetensi pembelajaran, sebagai alternatif bahan ajar 

guru harus menyediakan suplemen yang dapat menumbuhkan ketertarikan 

belajar peserta didik serta dapat memudahkan peserta didik menguasai konsep 

yang ada dengan benar yaitu menghadirkan bahan ajar berupa E-Modul yang 
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didalamnya memuat teks, gambar, video, dan animasi yang disajikan dalam 

bentuk tiga dimensi. 

 

Pelajaran fisika tidak sekedar memahami konsep tetapi juga kemampuan 

merancang sebuah project, dan analisis matematika sehingga diperlukan suatu 

pendekatan yang mampu mengkombinasikan kemampuan tersebut. 

Pendekatan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) 

adalah salah satu pendekatan pada abad-21 yang dapat mengintegrasikan 

pengetahuan, konsep, dan keterampilan secara sistematis. Pendekatan STEM 

membuat peserta didik mampu memecahkan masalah, menjadi lebih baik, 

menjadi inovator dan penemu, mandiri, pemikir logis, dan memiliki literasi 

teknologi. Penggunaan E-Modul yang diintegrasikan dengan STEM dapat 

membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan dan konsep 

yang mereka pelajari dengan menyajikan materi tidak hanya berupa teks 

tetapi di dalamnya terdapat gambar, video dan animasi sehingga 

pembelajaran lebih efektif dan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik 

akan teknologi.  

 

Pembelajaran dimasa Covid-19 mengharuskan kegiatan belajar mengajar 

dilakukan di rumah. Penggunaan E-Modul berbantuan Learning Management 

System (LMS) sudah banyak dilakukan terutama dalam penerapan sistem 

pembelajaran jarak jauh dimasa COVID-19, salah satunya menggunakan 

google classroom. Google classroom membantu guru dalam membuka 

kesempatan komunikasi yang luas kepada siswa agar siswa dapat lebih 

mudah untuk mengambil peran/bagian dalam diskusi dan kerja sama dalam 

tim. Selain itu google classroom juga didukung oleh berbagai bentuk media 

seperti video, audio, dan gambar yang dapat menarik minat siswa. Dengan 

mengandalkan inovasi teknologi, platform google classroom dapat digunakan 

pada perangkat selular maupun laptop. Meskipun sudah banyak penelitian 

menggunakan E-Modul untuk melatihkan kemampuan berpikir kritis, tetapi 

belum dilakukan penelitian pengembangan E-Modul terintegrasi STEM 

berbantuan LMS untuk melatihkan kemampuan pemecahan masalah pada 
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materi pembiasan cahaya. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian 

dengan menghasilkan produk akhir berupa E-Modul terintegrasi STEM 

berbantuan LMS untuk melatihkan kemampuan pemecahan masalah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dijabarkan perumusan masalah 

menjadi beberapa pertanyaan berikut : 

1. Bagaimana E-Modul  berbasis project terintegrasi  STEM yang valid untuk    

melatihkan kemampuan pemecahan masalah? 

2. Bagaimana E-Modul  sebagai media pembelajaran berbasis project 

terintegrasi  STEM yang praktis untuk melatihkan kemampuan pemecahan 

masalah? 

3. Bagimana E-Modul  sebagai media pembelajaran berbasis project 

terintegrasi  STEM yang efektif untuk melatihkan kemampuan pemecahan 

masalah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai secara umum adalah untuk menghasilkan 

media alternatif pada pembelajaran fisika berupa E-Modul   berbasis project 

terintegrasi STEM berbantuan LMS yang berorientasi pada peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah.  

Tujuan operasional dari penelitian ini adalah:  

1. Mendeskripsikan kevalidan E-Modul  berbasis project terintegrasi STEM 

untuk melatihkan kemampuan pemecahan masalah. 

2. Mendeskripsikan kepraktisan E-Modul  berbasis project terintegrasi STEM 

untuk melatihkan kemampuan pemecahan masalah. 

3. Mendeskripsikan keefektifan E-Modul  berbasis project terintegrasi STEM 

untuk melatihkan kemampuan pemecahan masalah. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian diharapkan dapat memperbaiki proses pembelajaran pada 

pembelajaran di SMA sebagai upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil 
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belajar peserta didik. Secara rinci manfaat yang dapat diambil dari hasil 

penelitian ini antara lain dikemukakan sebagai berikut: 

1. Perbaikan kualitas kegiatan belajar mengajar fisika menggunakan E-Modul  

berbasis project terintegrasi  STEM berbantuan LMS, diharapkan dapat 

menjadi alternatif cara mengajar guru untuk melatihkan kemampuan 

pemecahan masalah. 

2. Hasil pembelajaran dengan menggunakan E-Modul  berbasis project 

terintegrasi  STEM diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi sekolah 

dan lembaga pendidikan dalam upaya perbaikan proses pembelajaran 

secara menyeluruh, sehingga kemampuan siswa akan lebih meningkat.  

3. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan 

sebagai data awal dalam penelitian dengan menggunakan E-Modul  

berbasis project terintegrasi  STEM berbantuan LMS pada konsep lainnya.  

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut : 

1. E-Modul yang dikembangkan menggunakan bantuan aplikasi 3D PageFlip 

2. E-Modul yang dikembangkan digunakan untuk melatihkan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi peserta didik berupa kemampuan memecahkan 

masalah 

3. Materi pada E-Modul dibatasi pada materi pembiasan cahaya pada lensa, 

dengan kompetensi dasar (3.11) Menganalisis cara kerja alat optik 

menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan 

lensa serta (4.11) Membuat karya yang menerapkan prinsip pemantulan 

dan/atau pembiasan pada cermin dan lensa 

4. Project yang dilakukan yaitu dengan membuat karya berdasarkan hukum 

pembiasan cahaya berupa pembuatan kamera lubang jarum 

5. Indikator kemampuan pemecahan masalah yang akan dilatihkan yaitu 

kemampuan merumuskan masalah, menggambarkan permasalahan, 

merencanakan solusi, melaksanakan rencana solusi, dan mengevaluasi 

jawaban. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  E-Modul 

 Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan 

sistematis, didalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana 

dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang 

spesifik (Depdiknas: 2008) yang dikutip Sarwanto, dkk (2013).   

 Modul adalah bahan ajar yang relatif mudah dipelajari sendiri oleh peserta 

 didik secara mandiri dengan bantuan terbatas dari orang lain. Modul disiapkan 

 untuk memudahkan siswa belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuannya 

 sendiri. Menurut Majid (2007) mengatakan bahwa modul adalah sebuah 

 buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri 

tanpa atau dengan bimbingan guru. Selanjutnya, menurut Suprawoto (2009) 

mengatakan bahwa: Modul adalah sarana pembelajaran dalam bentuk tertulis 

atau cetak yang disusun secara sistematis, memuat materi pembelajaran, 

metode, tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar atau indikator 

pencapaian kompetensi, petunjuk kegiatan belajar mandiri (self instructional), 

dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menguji diri sendiri 

melalui latihan yang disajikan dalam modul tersebut. Sementara itu, menurut 

Sanjaya (2009) mengatakan bahwa dalam sebuah 

 modul minimal berisi tentang: 

 

1. Tujuan yang harus dicapai, yang biasanya dirumuskan dalam bentuk 

perilaku yang spesifik sehingga keberhasilannya dapat diukur. 

2. Petunjuk penggunaan, yakni petunjuk bagaimana siswa mempelajari modul. 

3. Kegiatan belajar, berisi tentang materi yang harus dipelajari oleh siswa. 

4. Rangkuman materi, yakni garis-garis besar materi pelajaran. 

5. Tugas dan latihan. 
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6. Sumber bacaan, yakni buku-buku bacaan yang harus dipelajari untuk 

mempelajari untuk memperdalam dan memperkaya wawasan. 

 

 Modul yang memanfaatkan media elektronik sering disebut sebagai modul 

 interaktif. Hal ini juga dikemukakan oleh Abdullah (2013) yang menyatakan 

 bahwa: Bahan ajar cetak dapat dikembangkan menjadi program interaktif 

 termasuk membuat modul interaktif berbasis komputer. Dikatakan 

 interaktif karena pengguna akan mengalami interaksi dan bersikap aktif 

 misal aktif memperhatikan gambar, memperhatikan tulisan yang bervariasi 

 warna atau bergerak, suara, animasi, bahkan video dan film. 

 Berdasarkan uraian mengenai modul interaktif, maka modul 

 interaktif dapat didefinisikan sebagai sebuah multimedia yang berupa 

 kombinasi dua atau lebih media (audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan 

 video) yang disajikan dalam bentuk Compact Disk (CD) dan terjadi interaksi 

 (hubungan timbal balik atau komunikasi dua arah atau lebih) antara media dan 

 penggunanya.  Seperti halnya modul dalam bentuk cetakan, modul non cetakan 

 ini bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya dalam 

 berinteraksi langsung  dengan lingkungan dan sumber belajar lain sesuai 

 dengan kemampuannya secara mandiri. 

 

 Terdapat tiga modul yang biasa dikembangkan di dalam pengembangan 

 pembelajaran berbasis komputer, yaitu Modul Pengukuhan (untuk 

pengukuhan pengajaran pengajar atau mengukuhkan pembelajaran 

(pembelajar), Modul Pengulangan (untuk pembelajar yang kurang paham 

 dan perlu mengulangi lagi), dan Modul Pengayaan (untuk pembelajar 

 yang cepat paham dan memerlukan bahan tambahan sebagai pengayaan). 

 Munir (2009). 

 Modul elektronik ini merupakan bahan pelajaran yang bersifat mandiri 

 sehingga perlu dikemas sedemikian rupa supaya melalui modul ini, peserta 

 didik dapat belajar secara mandiri.  
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan Made. S., & Gusti, A.M. (2013) yang 

menyatakan bahwa penggunaan E-Modul dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis dan mendapat respon positif dari siswa. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Fengky, A.P., Sukirman, Sarwanto., & Imam 

Sujadi (2017) penggunaan E-Modul dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis peserta didik sehingga dapat disimpulkan penggunaan E-Modul juga 

dapat melatihkan kemampuan berpikir tingkat tinggi lainnya dalam hal ini  

kemampuan pemecahan masalah. 

 

Beberapa uraian tersebut memunculkan ide penelitian bagaimana menjadikan 

E-Modul sebagai inovasi sumber belajar, dan penelitian ini bertujuan untuk 

menguraikan lebih dalam mengenai pengembangan E-Modul didasarkan dari 

referensi buku maupun hasil penelitian jurnal-jurnal mengenai pengembangan 

E-Modul. E-Modul yang dikembangkan berisi teks, gambar, video, latihan soal 

yang melatihan kemampuan pemecahan masalah siswa, serta project yang 

diintegrasikan dengan pendekatan STEM. 

 

B. Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan segala bahan yang disusun secara sistematis, yang 

menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan 

digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan 

penelaahan implementasi pembelajaran (Prastowo, 2011). Menurut Lestari 

(2013) bahan ajar adalah seperangkat materi pelajaran mengacu pada 

kurikulum yang digunakan dalam rangka mencapai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang telah ditentukan. Berdasarkan dua definisi bahan ajar 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan seperangkat materi 

pelajaran yang disusun secara sistematis sesuai dan mengacu kepada kurikulum 

yang berlaku dalam rangka untuk mencapai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang telah ditentukan.  

 

Prastowo (2011) menjelaskan bahwa terdapat unsur-unsur bahan ajar yang 

harus dipahami, antara lain: 
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1. Petunjuk belajar 

Petunjuk belajar meliputi petunjuk bagi guru maupun siswa. Di dalamnya 

dijelaskan tentang bagaimana guru sebaiknya mengajarkan materi kepada 

siswa dan bagaimana pula guru mempelajari materi yang ada di dalam 

bahan ajar tersebut. 

2. Kompetensi yang akan dicapai 

Bahan ajar diharuskan untuk menjelaskan dan mencantumkan standar 

kompetensi maupun kompetensi dasar sehingga tujuan yang harus dicapai 

oleh peserta didik menjadi jelas. 

3. Informasi pendukung 

Informasi pendukung merupakan berbagai informasi yang dapat 

mempermudah siswa dalam memahami materi yang disampaikan di dalam 

bahan ajar. 

4. Latihan-latihan  

Latihan-latihan merupakan suatu bentuk tugas yang diberikan kepada siswa 

untuk melatih kemampuan merekan setelah mempelajari bahan ajar. 

5. Petunjuk kerja atau lembar kerja 

Lembar kerja adalah salah satu atau lebih lembar kertas yang berisi 

sejumlah prosedur pelaksanaan aktifitas atau kegiatan tertentu yang harus 

dilakukan oleh siswa berkaitan dengan praktik dan lain sebagainya. 

6. Evaluasi  

Evaluasi merupakan salah satu bagian dari proses penilaian., di dalam 

evaluasi terdapat sejumlah pertanyaan yang ditunjukan kepada siswa untuk 

mengukur seberapa jauh penguasaan kompetensi yang berhasil mereka 

kuasai setelah melalui proses pembelajaran. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, bahan ajar yang dikembangkan dalam penelitian ini 

yaitu berupa E-Modul yang didalamnya memuat beberapa hal dan karakteristik 

yang harus termuat dalam bahan ajar. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

mempermudah dalam penyampaian materi pelajaran, sehingga siswa mudah 

dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru serta mampu memudahkan 

siswa dalam belajar secara mandiri. 
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C. STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) 

STEM dimulai dengan SMET singkatan dari sains, matematika, engineering, 

dan teknologi. Pada 1990an the National Science Foundation (NSF) 

menciptakan istilah untuk menekankan pentingnya ini empat disiplin ilmu yang 

berbeda (Sanders, 2009). Akronim diubah menjadi STEM untuk membantu 

mempromosikannya. STEM merujuk pada Science Technology Engineering 

Matemathic adalah salah satu pendekatan dalam  proses pembelajaran. 

Pendekatan STEM adalah  salah satu  pendekatan modern yang 

mengintegrasikan  beberapa aspek  untuk  menciptakan peserta didik untuk  

menyelesaikan masalah yang terjadi di kehidupan abad 21. Dengan  STEM  

peserta didik  dituntut berpikir kritis dan kreatif, sistematis dan logis sehingga 

mampu bersaing di abad 21 dan dapat menghadapi tantangan global yang 

semakin canggih (Anggraini, Huzaifah, 2017). Saat ini pengembangan STEM 

sebagai pendeketan pembelajaran sedang digenjarkan di dunia pendidikan, 

STEM digunakan untuk mengatasi situasi dunia nyata melalui sebuah desain 

berbasis proses pemecahan masalah seperti yang digunakan oleh insinyur dan 

ilmuwan (Williams, 2011). Beberapa manfaat STEM di dalam dunia 

pendidikan yaitu membuat peserta didik menjadi pemecah masalah, penemu, 

innovator, mampu mandiri, pemikir yang logis, melek teknologi, mampu 

menghubungkan budaya dan sejarahnya dengan pendidikan, serta dapat 

mengintegrasikan pendidikan STEM dengan dunia kerja (Morrison, 2006). 

Pembelajaran berbasis pemecahan masalah adalah salah satu ciri pendidikan 

STEM yang didalamnya menjadikan penyelidikan ilmiah dan penerapan 

matematika untuk merancang sebuah teknologi sebagai bentuk pemecahan 

masalah. Dalam kenyataanya penyelidikan ilmiah jarang terjadi dalam 

pendidikan berbasis teknologi dan kegiatan mendesain sebuah teknologi jarang 

terjadi dalam kelas sains. Padahal didalam kehidupan sehari-hari, desain dan 

penyelidikan ilmiah secara terus menerus digunakan secara bersamaan sebagai 

solusi untuk masalah dunia nyata (Sanders, 2009).  

 

Ketika telah memahami apa itu STEM, maka akan membantu untuk mengerti 

arti dan peran masing-masing dari STEM itu sendiri. NRC (2014) telah 
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menjabarkan masing-masing pengertian STEM beserta perannya sebagai 

berikut:  

1. Sains ialah bagian dari sebuah pengetahuan yang telah terkumpul dari 

waktu ke waktu dari sebuah pemeriksaan ilmiah yang menghasilkan 

pengetahuan baru. Sains berperan menginformasikan proses rancangan 

teknik.  

2. Teknologi adalah gabungan  manusia dan organisasi, pengetahuan, proses, 

perangkat-perangkat yang kemudian menciptakan benda dan 

mengoperasikannya sehingga membentuk suatu sistem. Teknologi 

berperan  untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan manuisa. Banyak 

produk sains dan teknik sekarang ini yang menggunakan pengembangan 

dari  teknologi modern.  

3. Teknik adalah pengetahuan tentang bagimana mendesain dan menciptakan 

sebuah benda buatan manusia dan proses untuk memecahkan masalah. 

Teknik berperan menyusun konsep sains, matematika dan alat-alat 

teknologi.  

4. Matematika adalah kajian tentang pola dan hubungan antara jumlah, 

angka, dan ruang. Matematika berperan untuk memecahkan persoalan 

sains, teknik dan teknologi.  

Pengertian STEM berbeda-beda tergantung dari berbagai sudut pandang 

masing- masing pihak yang berkepentingan. Menurut Brown, dkk (2011: 5-9) 

STEM adalah meta-disiplin di tingkat sekolah dimana guru sains, teknologi, 

teknik, dan matematika mengajar pendekatan terpadu dan masing-masing 

materi disiplin tidak dibagi-bagi tapi ditangani dan diperlakukan sebagai satu 

kesatuan yang dinamis. Sanders (2009: 20-26) menjelaskan bahwa pendidikan 

integrasi STEM sebagai pendekatan yang mengeksplorasi pembelajaran 

diantara dua atau lebih bidang subyek STEM dan atau antara subyek STEM 

dengan mata pelajaran sekolah lainnya, misalnya teknologi tidak dapat 

dipisahkan dengan pembelajaran sosial, seni dan humaniora. 
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Sejarah terbentuknya pendidikan STEM penggunaan konsep STEM telah 

sering diterapkan pada banyak aspek dari dunia bisnis misalnya revolusi 

industri, Thomas Edison dan penemu lainnya. Penggunaan STEM terutama 

digunakan di perusahaan-perusahaan rekayasa untuk menghasilkan teknologi 

revolusioner seperti bola lampu, mobil, alat-alat dan mesin. Orang-orang yang 

bertanggung jawab untuk inovasi ini hanya sedikit berpendidikan dan atau 

masih berada di masa belajar, misalnya Thomas Alfa Edison tidak mengenyam 

bangku kuliah (Beals, 2012), begitu juga dengan Henry Ford. 

 

Peristiwa sejarah lainnya yang mendorong tumbuh dan berkembangnya 

pendidikan STEM yaitu perang dunia II, dan peluncuran sputnik Uni Soviet. 

Teknologi yang diciptakan dan dipakai selama Perang Dunia II hampir tak 

terukur banyaknya. Dari bom atom dan jenis- jenis persenjataan lainnya, serta 

karet sintetis untuk berbagai jenis kendaraan transportasi (darat dan air). Para 

ilmuwan, matematikawan, dan insinyur (banyak dari akademisi) bekerjasama 

dengan militer untuk menghasilkan produk inovatif yang membantu 

memenangkan perang. Pada tahun 1957, Uni Soviet kemudian berusaha dan 

berhasil meluncurkan Sputnik 1. Ini adalah satelit yang berukuran bola pantai 

dan mengorbit bumi sekitar satu jam setengah. Ini adalah tonggak teknologi 

dimulainya "kompetisi ruang angkasa" antara Amerika Serikat dan Uni Soviet 

(National Aeronautics and Space Administration, 2008). 

 

Penggunaan STEM sedang menjadi trend dalam dunia pendidikan di Indonesia 

saat ini, harapannya dengan menggunakan STEM sebagai pendekatan dalam 

pembelajaran peserta didik mampu menyelesaikan berbagai permasalahan 

pada abad 21. Agar dapat membelajarkan STEM, maka perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai pendekatan STEM yang efektif di sekolah 

menengah.  

 

Salah satu aktivitas siswa untuk melatihakan pembelajaran berbasis STEM 

dalam E-Modul yang dikembangkan yaitu peserta didik diminta untuk 

membuat sebuah karya dengan berdasarkan hukum pembiasan cahaya, 
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sebelum membuat sebuah produk yang berdasarkan hukum pembiasan cahaya 

peserta didik diminta untuk mengamati video yang terdapat dalam E-Modul.  

Berdasarkan video yang telah diamati siswa diminta untuk membuat sketsa 

representasi masalah, menggambarkannya ke dalam bentuk diagram, dan 

membuat representasi deskripsi fisika ke dalam persamaan matematika. Aktivitas 

STEM lain setelah membuat representasi masalah adalah merencanakan solusi, yaitu 

peserta didik diminta untuk menyusun alat dan bahan pada pembuatan project. 

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan melaksanakan rencana solusi, yaitu siswa 

mensubtitusikan nilai besaran yang diketahui kepersamaan fisika, melakukan 

perhitungan dengan menggunakan persamaan yang dipilih, melihat kualitas 

rancangan project, dan membuat laporan secara sistematis.  

 

D. Project - Based Learning 

Menurut Prince and Felder (2006), Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan 

model pembelajaran induktif yaitu sebuah model pembelajaran yang 

menekankan pada penyajian pengamatan, studi kasus atau masalah, dan siswa 

dibantu untuk menemukan sebuah masalah setelah siswa memiliki pengetahuan 

yang mapan. Pembelajaran berbasis proyek dimulai dengan memberikan tugas 

untuk melaksanakan satu atu lebih tugas untuk membuat sebuah produk akhir, 

desain, model, perangkat, atau simulasi komputer.  

Model Project Based Learning (PjBL) sebagai sebuah model pembelajaran 

yang menggunakan proyek (kegiatan) sebagai inti pembelajaran. Pembelajaran 

PjBL terbukti dapat meningkatkan kreativitas siswa (Afriana, dkk. 2016).  

Definisi secara lebih komperehensif tentang Project Based Learning menurut 

The George Lucas Educational Foundation (2005) adalah sebagai berikut :  

1. Project-based learning is curriculum fueled and standards based. Project 

Based Learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menghendaki 

adanya standar isi dalam kurikulumnya. Melalui Project Based Learning, 

proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun (a 

guiding question) dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek 

kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek (materi) dalam 
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kurikulum. Pada saat pertanyaan terjawab, secara langsung peserta didik 

dapat melihat berbagai elemen mayor sekaligus berbagai prinsip dalam 

sebuah displin yang sedang dikajinya (The George Lucas Educational 

Foundation: 2005).  

2. Project-based learning asks a question or poses a problem that each 

student can answer. Project Based Learning adalah model pembelajaran 

yang menuntut pengajar dan atau peserta didik mengembangkan 

pertanyaan penuntun (a guiding question). Mengingat bahwa masing-

masing peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, maka Project 

Based Learning memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk 

menggali konten (materi) dengan menggunakan berbagai cara yang 

bermakna bagi dirinya, dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Hal 

ini memungkinkan setiap peserta didik pada akhirnya mampu menjawab 

pertanyaan penuntun (The George Lucas Educational Foundation: 2005).  

3. Project-based learning asks students to investigate issues and topics 

addressing real-world problems while integrating subjects across the 

curriculum. Project Based Leraning merupakan model pembelajaran yang 

menuntut peserta didik membuat “jembatan” yang menghubungkan antar 

berbagai subjek materi. Melalui jalan ini, peserta didik dapat melihat 

pengetahuan secara holistik. Lebih daripada itu, Project Based Learning 

merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata, hal ini 

akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik (The George Lucas 

Educational Foundation: 2005).  

4. Project-based learning is a method that fosters abstract, intellectual tasks 

to explore complex issues. Project Based Learning merupakan model 

pembelajaran yang memperhatikan pemahaman. Peserta didik melakukan 

eksplorasi, penilaian, interpretasi dan mensintesis informasi melalui cara 

yang bermakna. (The George Lucas Educational Foundation: 2005). 

 

Global SchoolNet (2000) melaporkan hasil penelitian the Auto Desk 

Foundation tentang karakteristik Project Based Learning. Hasil penelitian 
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tersebut menyebutkan bahwa Project Based Learning adalah pendekatan 

pembelajaran yang memiliki karakteristik sebagai berikut:  

1. peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja,  

2. adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik,  

3. peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan 

atau tantangan yang diajukan,  

4. peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan 

mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan,  

5. proses evaluasi dijalankan secara kontinyu,  

6. peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah 

dijalankan,   

7. produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif, 

8. situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan 

(Global SchoolNet, 2000).  

 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa model 

Project Based Learning dikembangkan berdasarkan faham filsafat 

konstruktivisme dalam pembelajaran. Konstruktivisme mengembangkan 

atmosfer pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk menyusun sendiri 

pengetahuannya (Bell, 1995: 28). Project Based Learning merupakan 

pendekatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik 

untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, 

dan pada akhirnya menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan 

kepada orang lain. Perbedaan situasi kelas konvensioanal dan kelas Project 

Based Learning ditunjukan pada Gambar 1. Kelas ”Konvensional” Kelas 

”Project Based Learning”  
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Kelas ”Konvensional” Kelas ”Project Based Learning” 

 

 

 

 

                         

Gambar 2.1 Perbandingan kelas ”konvensional” dan Project Based 

Learning (Global SchoolNet, 2000). 

 

Pada model project based learning, guru berperan sebagai fasilitator bagi 

peserta didik untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan yang disediakan. 

Sedangkan pada kelas “konvensional” guru dianggap sebagai seseorang 

yang paling menguasai materi dan karenanya semua informasi diberikan 

secara langsung kepada peserta didik. Pada kelas Project Based Learning, 

peserta didik dibiasakan bekerja secara kolaboratif, penilaian dilakukan 

secara autentik, dan sumber belajar bisa sangat berkembang. Hal ini 

berbeda dengan kelas “konvensional” yang terbiasa dengan situasi kelas 

individual, penilaian lebih dominan pada aspek hasil daripada proses, dan 

sumber belajar cenderung stagnan. 

Project-Based Learning (PjBL) membutuhkan tenaga pengajar profesional 

yang diberdayakan dengan keterampilan yang diperlukan untuk merancang 

pengalaman belajar untuk memaksimalkan potensi siswa. Oleh karena itu, 

PjBL yang efektif mengharuskan guru untuk mengalami pengembangan 
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profesional berkualitas tinggi untuk belajar bagaimana merancang kegiatan 

pembelajaran pengalaman yang berkualitas tinggi. (Desimone, Porter, 

Garet, Yoon, & Birman, 2002).  

Terdapat 7 tahapan utama yang harus dilakukan dalam pembelajaran PjBL, 

seperti  gambar 2.2. 

 

 

Gambar 2.2 Langkah-Langkah PjBL 

 

Langkah-langkah penelitian yang digunakan mengadaptasi dari (Jalinus. N., 

Nabawi. R.A. 2017) yang dimulai; 1) guru memberikan informasi dan 

eksplorasi yang berkaitan dengan fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari 

dengan tujuan peserta didik termotivasi dan dapat menghubungkan 

pengetahuan dengan aplikasinya; 2) guru memberikan pemahaman konsep 

tentang materi yang akan diajarkan untuk tanya jawab  kepada peserta didik; 3) 

guru memberikan pelatihan keterampilan; 4) guru dan peserta didik 



 

18 
 

 
 

mendiskusikan rancangan tema proyek dengan mengidentifikasi masalah; 5) 

peserta didik membuat proposal proyek yang akan dibuat; 6) peserta didik 

membuat proyek yang telah dirancang ; 7) peserta didik mempresentasikan 

hasil proyek yang telah rancang berdasarkan persepsi sendiri yang dievaluasi 

satu sama lain, guru melakukan evaluasi. 

Berdasarkan uraian tersebut, memunculkan ide penelitian bagiamana 

penggunaan model PjBL yang didaptasi dari Jalinus. N., dan Nabawi. R.A. 

sebagai alternatif model pembelajaran yang dapat di gunankan untuk 

menjawab tuntutan guru dan peserta didik untuk menguasai keterampilan abad 

21. Penelitian ini lebih lanjut mengenai cocok tidaknya model PjBL diterapkan 

dalam pembelajaran sebagai upaya penerapan impelentasi kurikulum 2013 

didasarkan dari referensi buku atau penelitian dari jurnal-jurnal mengenai 

model PjBL yang relevan. Adapun kegiatan yang akan dikembangkan dalam 

penelitian ini yaitu guru membagi peserta didik kedalam beberapa kelompok 

untuk mengerjakan proyek yang telah ditentukan sebelumnya yaitu pembuatan 

kamera lubang jarum, kemudian guru meminta siswa untuk merumuskan 

strategi solusi dan terus melakukan evaluasi terhadap pekerjaan peserta didik. 

 

E. Blended learning  dan  E-Learning 

Blended learning adalah gabungan dari beberapa strategi dan metode 

pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman belajar bagi 

penggunannya (Heinze A dan Procter C, 2010). Sementara pendapat (Harding 

A., Engelbrecht, J., Lazenby, K. and le Roux, I, 2005), menyebutkan bahawa 

Blended learning  merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang 

mengintegrasikan pembelajaran yang dilakukan dengan tatap muka dan 

pembelajaran jarak jauh menggunakan sumber belajar on-line  dengan 

berbantuan web yang dapat diplih oleh pendidik maupun peserta didik.  

Ada empat konsep Blended learning yang dikemukakan oleh Driscoll (2002), 

yaitu:   
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1. Blended learning adalah gabungan mode-mode teknologi berbasis web 

(misalnya, kelas virtual langsung, instruksi mandiri, pembelajaran 

kolaboratif, streaming video, audio, dan teks) untuk mencapai tujuan 

pendidikan. 

2. Blended learning adalah gabungan berbagai pendekatan pedagogis 

(misalnya, konstruktivisme, behaviorisme, kognitifitivisme) untuk 

menghasilkan hasil belajar yang optimal dengan atau tanpa teknologi 

pembelajaran. 

3. Blended learning   adalah gabungan segala bentuk teknologi instruksional 

(misalnya, rekaman video, CD-ROM, pelatihan berbasis web, film) 

dengan pelatihan yang dipimpin instruktur tatap muka. 

4. Blended learning adalah gabungan atau menggabungkan teknologi 

pengajaran dengan tugas-tugas pekerjaan aktual untuk menciptakan efek 

harmonis belajar dan bekerja. 

 

Penggunaan Blended learning bermanfaat bagi pelajar, guru, dan sebuah 

institusi pendidikan. Gabungan belajar memungkinkan sebuah institusi 

pendidikan untuk secara bertahap memindahkan peserta didik dari ruang kelas 

tradisional ke e-learning dalam skala kecil.  

 

Salah satu penggunaan Blended learning dalam era informasi dimana 

teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi alat komunikasi instan, dan 

terobosan baru dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan jarak jauh, 

yaitu e-learning (Yefim Kats, 2010: 22). E-learning merupakan proses belajar 

yang memanfaatkan sumber belajar bersifat elektronik dan berbantuan 

komputer, namun tidak selalu terhubung dengan internet. Menurut Mayer. R., 

Clark Ruth.K., (2011) E-learning adalah instruksi yang disampaikan pada 

perangkat digital seperti komputer atau perangkat seluler yang dimaksudkan 

untuk mendukung pembelajaran. Melalui E-learning proses pembelajaran 

dapat berlangsung dimanapun. Guru dan peserta didik tidak perlu lagi bertemu 

tatap muka di dalam ruangan atau kelas (Tri Darmayanti,. dkk, 2007).  
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Menurut Mayer. R., Clark Ruth.K., (2011) sebuah E-learning dikatakan baik 

apabila memenuhi beberapa komponen, yaitu: 

1. Dapat menyimpan dan mentransmisikan pelajaran dalam CD-ROM, 

internal lokal atau eksternal 

2. Dapat diakses melalui baik secara off-line maupun on-line 

3. Memiliki konten yang relevan dengan tujuan pembelajaran 

4. Elemen media seperti kata dan gambar untuk mengirimkan materi 

pembelajaran 

5. Menggunakan metode pengajaran seperti contoh, latihan, dan umpan balik 

6. Dapat dipandu oleh guru atau  belajar mandiri 

7. Membantu peserta didik membangun pengetahuan dan keterampilan baru 

yang terkait dengan tujuan pembelajaran atau untuk meningkatkan kinerja 

institusi pendidikan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, E-learning dapat diartikan sebagai teknologi 

informasi dan komunikasi untuk mengaktifkan siswa untuk belajar kapanpun 

dan dimanapun (Dahiya,2012; 132-135). 

Menurut Anderson, T.  (2009)  terdapat beberapa manfaat atau kelebihan 

penggunaan E-learning dalam pembelajaran, baik bagi peserta didik maupun 

bagi guru, kelebihan tersebut, yaitu : 

1. Kelebihan E-learning bagi peserta didik pembelajaran online tidak 

mengenal zona waktu, dan lokasi dan jarak bukanlah masalah. Dalam 

pembelajaran online asinkron, siswa dapat mengakses materi online kapan 

saja, sementara pembelajaran online yang sinkron memungkinkan 

interaksi langsung antara peserta didik dan guru. Peserta didik dapat 

menggunakan Internet untuk mengakses pembelajaran terkini dan relevan 

materi, dan dapat berkomunikasi dengan para ahli di bidangnya sedang 

belajar. Penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks tertentu, 

difasilitasi, karena peserta didik dapat menyelesaikan secara online 

sambil bekerja pada pekerjaan atau di ruang mereka sendiri. 
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2. Kelebihan e-learning bagi guru, proses mengajar dapat dilakukan kapan 

saja dan di mana saja.   Materi dapat diperbarui, dan peserta didik dapat 

melihat perubahan dengan cepat. Ketika peserta didik dapat mengakses 

materi di Internet, itu lebih mudah bagi guru untuk mengarahkan mereka 

ke informasi yang sesuai berdasarkan apa yang mereka butuhakan. Jika 

dirancang dengan benar, sistem pembelajaran online dapat digunakan 

untuk  menentukan kebutuhan peserta didik dan tingkat keahlian saat ini, 

dan untuk menetapkan bahan belajar  yang  tepat untuk dipilih peserta 

didik, untuk mencapai yang mereka inginkan dalam mencapai hasil 

belajar. 

 

Dalam implementasinya, E-learning memberikan beberapa manfaat baik bagi 

peserta didik dan guru. Namun di sisi lain, beberapa hambatan juga ditemu 

dalam implementasinya. Menurut Mayer, R., Clark Rush. K., (2011) ada empat  

keberhasilan yang dapat dilakukan dalam penggunaan E-Learning, yaitu: 

1. Melakukan pelatihan kepada guru dan peserta didik dengan menyesuaikan 

dengan konten dan metode belajar sesuai dengan kebutuhan, hal ini penting 

agar lebih menghemat waktu dalam pelaksanaan pembelajaran dan lebih 

adaptif bagi guru dan peserta didik. 

2. Adanya keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran yang 

mencakup dua jenis yaitu keterlibatan psikologis dan  keterlibatan perilaku. 

Beberapa Kegiatan perilaku dalam E-learning  misalnya menekan panah ke 

depan, mengetik jawaban di kotak respons, mengklik opsi dari pilihan 

ganda menu, merespons secara lisan pertanyaan guru, memilih tindakan 

dari menu pull-down, atau menggunakan obrolan teks selama 

webinar. Sedangkan keterlibatan psikologi  misalnya pemrosesan kognitif 

konten dengan cara yang mengarahkan peserta didik untuk memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan baru. Beberapa proses kognitif itu mengarah 

pada pembelajaran termasuk memperhatikan materi yang relevan, dan 

mengintegrasikannya dengan pengetahuan sebelumnya. Beberapa contoh 

kegiatan dalam E-learning dimaksudkan untuk mengajak peserta didik 

terlibat secara psikologis termasuk menjelaskan sendiri suatu gambar yang 
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kompleks, ringkasan materi pelajaran, menghasilkan garis besar atau 

menggambar berdasarkan pelajaran, atau mengikuti tes latihan. 

3. Dalam E-learning dapat menggunakan kombinasi teks dan audio, serta 

visual gerak untuk mengkomunikasikan E-learning yang dikembangkan. 

4. E-learning dapat digunakan oleh guru maupun peserta didik untuk 

menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi atau soal latihan dengan 

cepat. 

Terdapat tiga kesimpulan mengenai E-learning yaitu bersifat terbuka 

berdasarkan pada tampilan, perolehan informasi berdasarkan penguatan 

respon , dan penemuan terbimbing berdasarkan pada pandangan konstruksi 

pengetahuan. Secara lebih jelas ketiga gambaran tersebut dapat dilihat pada 

tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 Tiga gambaran mengenai E-learning (Mayer, R., Clark Rush. K., 

2011) 

 

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini akan menjadikan Blanded dan E-

learning sebagai strategi dan metode dalam pembelajaran yang akan dilakukan, 

dengan tujuan agar pembelajaran lebih meningkatkan pengalaman belajar bagi 

peserta didik. 

 

F. Teori Belajar  

Secara garis besar penelitian ini didukung oleh teori-teori belajar, seperti; teori 

kognitif pembelajaran multimedia, teori pemrosesan informasi, teori belajar 
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bermakna Ausubel, teori belajar konstruktivis, teori belajar kognitif, dan teori 

belajar sosial. Masing-masing teori tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

 

1.  Teori Pembelajaran Bermakna  

Pembelajaran bermakna menurut Rahman (2013) merupakan suatu proses  

mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat 

dalam struktur kognitif seseorang, meliputi fakta, konsep, dan generalisasi 

yang telah  dipelajari dan diingat peserta didik.  Menurut Ausubel 

(Burhanuddin dkk,  1996:116) faktor utama yang berpengaruh terhadap 

pembelajaran bermakna  adalah struktur kognitif yang telah ada, stabilitas 

dan kejelasan pengetahuan  dalam satu bidang studi dan pada waktu 

tertentu. Sifat dari struktur kognitif  menentukan validitas dan kejelasan 

yang timbul pada waktu informasi baru  diperoleh dan masuk ke dalam 

struktur kognitif, demikian pula dengan sifat  proses interaksi yang terjadi. 

Ausubel percaya bahwa belajar pengetahuan baru  bergantung pada apa 

yang sudah diketahui. Hal itu merupakan konstruksi  pengetahuan dimulai 

dengan pengamatan dan pengakuan kita atas peristiwa dan  objek melalui 

konsep yang sudah kita miliki.  Menurut Ausubel dan Novak ada tiga 

kebaikan belajar bermakna, yaitu: 1) Informasi yang dipelajari secara 

bermakna lebih lama diingat, 2) Informasi baru yang telah dikaitkan dengan 

konsep-konsep relevan sebelumnya dapat pemahaman konsep yang telah 

dikuasai sebelumnya sehingga memudahkan proses belajar mengajar 

berikutnya untuk memberi pelajaran yang mirip, 3) Informasi yang pernah 

dilupakan setelah pernah dikuasai sebelumnya masih meninggalkan bekas 

sehingga memudahkan proses belajar mengajar untuk materi pelajaran yang 

mirip walaupun telah lupa. Prasyarat agar belajar menerima menjadi 

bermakna menurut Ausubel, yaitu: 1) Belajar menerima yang bermakna 

hanya akan terjadi apabila peserta didik memiliki strategi belajar bermakna 

2) Tugas-tugas belajar yang diberikan kepada siswa harus sesuai dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki siswa. 3) Tugas-tugas belajar yang 

diberikan harus sesuai dengan tahap perkembangan intelektual peserta 

didik. 
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E-Modul yang dikembangkan memuat pembelajaran yang konstekstual dan 

contoh yang diberikan adalah fenomena dalam kehidupan sehari-sehari 

sehingga siswa mudah mengingat materi yang diberikan karena dikaitkan 

dalam kehidupan sehari-hari.  

 

2. Teori Belajar Kognitivisme Multimedia 

Pembelajaran multimedia terjadi ketika siswa menerima informasi yang 

disajikan dalam lebih dari satu mode, seperti dalam gambar dan kata-kata 

(Mayer, 1997). Definisi teori belajar multimedia sebagai belajar dari kata-

kata dan gambar, dan mendefinisikan instruksi multimedia seperti 

menghadirkan kata dan gambar itu dengan tujuan mempermudah proses 

pemahaman (Mayer & Moreno, 2003). Selanjutnya dikatakan, pembelajaran 

bermakna menggambarkan kemampuan peserta didik untuk menerapkan 

pengetahuan yang sudah diketahui pada situasi dan kondisi yang nyata, baru 

dan berbeda. Pembelajaran bermakna memerlukan peran serta siswa dalam 

proses kognitif selama pembelajaran berlangsung, tetapi kapasitas siswa 

dalam menggunakan proses kognitifnya memiliki keterbatasan. Tantangan 

utama yang dihadapi perancang pembelajaran multimedia adalah potensi 

kognitif yang berlebih, di mana pemrosesan kognitif yang dimaksudkan 

pembelajar melebihi kapasitas kognitif yang tersedia bagi siswa. 

 

Ada tiga asumsi yang menjadi teori kognitif multimedia pembelajaran, 

asumsi ini merupakan dasar pengembangan dan penggunaan multimedia 

dalam proses pembelajaran. Penjelasan (Mayer, 1997) asumsi ini menjadi 

acuan untuk mengembangkan dan menghasilkan multimedia pembelajaran 

yang baik berdasarkan pemahaman bagaimana pikiran memproses 

informasi. Penjelasan tiga asumsi tersebut adalah sebagai berikut:  

a.  Manusia memiliki sistem pemrosesan informasi yang terdiri dari dua 

saluran yang memiliki tugas yang berbeda yaitu saluran verbal dan 

saluran visual. Saluran audio/verbal merupakan saluran yang digunakan 

untuk memproses informasi dalam bentuk audio dan representasi verbal 
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seperti kata-kata atau teks yang terdapat pada multimedia. Sementara itu, 

saluran visual/piktorial merupakan saluran yang digunakan untuk 

memproses informasi dalam bentuk gambar dan representasi visual 

lainnya seperti gambar, grafik, charta dan ilustrasi. Asumsi dua saluran 

pemrosesan informasi ini didasarkan pada teori dual-coding dari Paivio 

dan teori kerja memori dari Baddeley (Mayer dan Moreno, 2003).  

b. Dua saluran sistem pemrosesan informasi pada manusia memiliki 

keterbatasan, proses kerja kognitif hanya menghasilkan informasi dalam 

jumlah terbatas pada satu waktu tertentu yang diperoleh dari saluran 

verbal dan saluran visual.  

c. Isi keterbatasan pada dua saluran tersebut menunjukkan perlunya 

kombinasi aspek verbal dan visual yang saling melengkapi pada 

multimedia pembelajaran yang bertujuan untuk memfasilitasi proses 

kognitif yang terjadi pada siswa.  

 

Pembelajaran bermakna memerlukan sejumlah besar proses kognitif yang 

berlangsung secara visual dan verbal. Asumsi ini didasarkan pada teori 

pembelajaran aktif (Mayer & Moreno, 2003) yang menyatakan bahwa dalam 

proses pembelajaran aktif terjadi beberapa tahapan yaitu pemilihan 

informasi, pengolahan informasi dan pengintegrasian informasi. E-Modul 

yang dikembangkan disajikan dalam bentuk gambar, video, dan audio 

sehingga memudahkan siswa untuk menginterprestasikan materi yang 

diberikan oleh guru. Pembelajaran menggunakan gambar dan video juga 

membuat siswa tidak mudah bosan.   

 

3. Online Collaborative Learning Theory 

Pembelajaran berbasis online menjadi aktivitas yang harus dibiasakan sebagai 

bentuk inovasi dalam dunia pendidikan untuk memenuhi tuntutan pendidikan 

abad-21 dimana teknologi informasi dan komunikasi berperan penting, selain 

itu keadaan pandemi yang melanda hampir seluruh belahan dunia memaksa 

kegiatan pembelajaran dilakukan dari rumah masing-masing secara daring 

atau online. Menurut (Harasim, 2012) Online collaborative learning atau 
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pembelajaran kolaboratif online merupakan teori yang berfokus pada 

pembelajaran yang difasilitasi internet pada lingkungan belajar yang diyakini 

dapat menumbuhkan keterampilan kolaborasi dan membangun pengetahuan. 

Terdapat tiga konstruksi pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran 

dengan online collaborative learning yaitu: 

a. menghasilkan ide, pada fase brainstorming pemikiran yang berbeda dari 

siswa dikumpulkan, 

b. pengorganisasian gagasan, pada fase ini ide atau gagasan dibandingkan, 

dianalisis melalui diskusi dan kegiatan argumentasi, 

c. konvergensi intelektual, fase dimana terjadinya sintesis intelektual 

biasanya melalui kegiatan penugasan, essay, atau karya.  

 

Hal tersebut sangat relevan dengan apa yang akan dikembangkan dan diukur 

oleh peneliti. Pengembangan bahan ajar berupa E-Modul digunakan pada 

pembelajaran online, sedangkan tiga konstruksi pengetahuan yang diperoleh 

dari pembelajaran online sesuai dengan karakteristik kemampuan pemecahan 

masalah yang sangat berkaitan dengan ide atau gagasan siswa untuk 

menyelesaikan masalah. E-modul yang dikembangkan diakses menggunakan 

internet, sehingga pembelajaran dapat dilakukan dimana saja. E-modul yang 

dikembangkan tidak memerlukan kuota internet yang besar dan tidak 

menggunakan aplikasi sehingga siswa dan guru mudah untuk berinteraksi.  

 

4. Teori Belajar Konstruktivis 

Teori belajar sangat penting untuk suatu pengajaran yang efektif, karena teori 

belajar menjelaskan berbagai aspek dalam proses pembelajaran. Belajar 

didefinisikan sebagai perubahan representasi mental jangka panjang yang 

dihasilkan dari suatu pengalaman (Ormrod, 2006). Berdasarkan definisi ini, 

pembelajaran dibagi menjadi tiga bagian, yaitu; pembelajaran adalah 

perubahan jangka panjang, pembelajaran melibatkan representasi mental, dan 

pembelajaran adalah perubahan sebagai hasil dari suatu pengalaman. Secara 

umum, belajar didefinisikan sebagai suatu proses pada makhluk hidup yang 

mengarah pada perubahan kemampuan permanen yang tidak semata-mata 
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karena maturasi biologis ataupun karena usia (Illeris, 2007). Inti dari semua 

sistem pendidikan modern adalah bekerja bersama peserta didik untuk 

meningkatkan kemampuan belajar mereka, tapi bagaimana teori yang 

diterapkan dan bagaimana mereka berfungsi didasarkan pada banyak keadaan, 

seperti: sosial, budaya, dan ekonomi, di mana pembelajaran tersebut 

berlangsung (Gyn dan Grove-Withe, 2005). 

 

Salah satu teori belajar yang akan diterapkan dalam merancang model 

pembelajaran dalam penelitian ini adalah teori belajar konstruktivis, yaitu suatu 

teori belajar yang mengkonseptualisasikan belajar sebagai hasil dari 

membangun makna berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya 

(Lowenthal dan Muth, 2008). Pengetahuan dibangun secara internal, dan diuji 

melalui interaksi dengan dunia luar (Biggs, 1999). Sebagai teori pembelajaran, 

konstruktivis berfokus pada implikasi konstruksi pengetahuan untuk belajar. 

Menurut teori ini belajar adalah proses aktif mengkonstruksi mental dalam 

pikiran peserta didik dan peserta didik adalah konstruktor informasi (Wilson, 

1995). Prinsip pembelajaran konstruktif menekankan bahwa belajar adalah 

proses aktif di mana seseorang secara aktif membangun atau merekonstruksi 

jaringan pengetahuan.  

 

Belajar adalah proses menciptakan makna dan membangun interpretasi 

berdasarkan interaksi dan pengalaman pribadi. Kemampuan peserta didik 

dibangun melalui pembelajaran yang menstimulasi suatu jenis kegiatan 

kognitif tertentu, misalnya elaborasi yang dapat berupa kegiatan diskusi, 

mencatat, atau menjawab pertanyaan. Elaborasi memainkan peran penting 

dalam mengaktifkan struktur pengetahuan yang ada atau pengetahuan 

sebelumnya. Elaborasi membantu peserta didik untuk menghubungkan 

informasi baru dengan pengetahuan yang ada. Hal ini akan mengarah pada 

struktur pengetahuan yang kaya, karena meningkatkan jumlah hubungan antar 

konsep dan memfasilitasi aktivasi pengetahuan. Menurut konstruktivis, peserta 

didik secara aktif terlibat dalam proses membangun pemahaman, pengertian, 

asimilasi, dan mengintegrasikan informasi baru, berdasarkan pengetahuan 
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sebelumnya, untuk mensintesis model mental atau pemahaman baru tentang 

apa yang sedang dipelajari. Peserta didik bekerja dalam tim kolaboratif dan 

berinteraksi dengan sesama rekan tim serta tutor untuk membangun 

pengetahuan baru. Selain itu, peserta didik juga terlibat dalam kegiatan belajar 

mandiri. Lima prinsip yang mendasari pembelajaran konstruktivis adalah 

bahwa (1) pembelajaran melibatkan konstruksi pengetahuan, (2) dengan cara 

pembelajaran kolaboratif, (3) menggunakan tugas-tugas otentik, kompleks, dan 

ill-structured yang (4) memotivasi peserta didik untuk (5) terlibat dalam 

kegiatan mandiri (Savery dan Duffy, 1995). Fokus belajar di sini bukan hanya 

konten; tetapi adalah untuk mengembangkan pemahaman topik yang lebih 

mendalam agar dapat mentransfer pengetahuan pada situasi yang berbeda dan 

bervariasi (Mayer, 1999). 

 

Boethel dan Dimock (2000) menggarisbawahi bahwa teori konstruktivis 

menekankan enam asumsi sebagai berikut. 

a. Belajar adalah suatu kegiatan adaptif: belajar adalah proses pengembangan 

pemahaman yang kuat. Kegiatan ini bukan salah satu dari perolehan body of 

knowledge tetapi membangun konsep-konsep dan penjelasan yang 

memungkinkan seseorang untuk bekerja secara efektif dalam konteks 

tertentu dan secara memadai dapat menjelaskan situasi yang disajikan. 

b. Belajar berada dalam konteks di mana peristiwa itu terjadi: teori 

konstruktivis menggambarkan pengetahuan terkait erat dengan keadaan di 

mana ia dibangun dan digunakan. Jika pengetahuan didefinisikan sebagai 

pemahaman yang dapat digunakan, maka pengetahuan dapat dicirikan mirip 

dengan seperangkat alat, yang hanya dapat dipahami sepenuhnya melalui 

penggunaannya. Menurut pandangan ini, pengetahuan tidak pernah benar-

benar abstrak atau independen dari konteksnya. Konteks dapat meliputi 

alasan peserta didik untuk mencari pemahaman baru sekaligus hakikat 

masalah belajar, kompleksitas, dan keadaan fisik dan sosial di mana ia 

tertanam (Honebein, Duffy, dan Fishman, 1991).  

c. Pengetahuan dibangun oleh peserta didik: belajar sebagai sense-making 

adalah proses aktif; peserta didik adalah seorang aktor, bukan penerima 
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pasif suatu informasi. Membangun pengetahuan, tidak hanya proses 

mekanis pemilahan dan pemrosesan seperti yang dilakukan oleh komputer. 

Brooks dan Brooks (2010) menyatakan bahwa belajar bukanlah menemukan 

lebih banyak, tetapi menginterpretasikan melalui skema dan struktur yang 

berbeda. 

d. Pengalaman dan pemahaman sebelumnya berperan dalam belajar: proses 

membangun pemahaman baru berakar pada pengalaman yang dimiliki 

sebelumnya. Pengalaman baru secara internal dimediasi, dibandingkan, 

disaring, dan dikaji melalui pengalaman dan pemahaman sebelumnya 

sebagai upaya untuk menemukan konsistensi. 

e. Resisten terhadap perubahan: Suatu prinsip kunci teori pembelajaran 

konstruktivis adalah bahwa peserta didik berpegang pada pemahaman 

sebelumnya dan cenderung tidak mengubah pemahaman tersebut. Konsep 

yang berasal dari pengalaman sehari-hari umumnya dipahami mendalam, 

akibatnya peserta didik cenderung bertahan pada keyakinan mereka 

terhadap konsep tersebut.  Powell (1994) menyatakan bahwa peserta didik 

cenderung menemukan cara untuk mempertahankan keyakinan mereka saat 

mencoba memuaskan guru. Untuk mengatasi hal ini peserta didik perlu 

diberi lebih dari satu masalah atau diberi lebih dari satu percobaan sebagai 

upaya untuk menyelesaikan masalah, hal ini efektif menantang keyakinan 

peserta didik. 

f. Peran interaksi sosial dalam pembelajaran: Cambridge International 

Dictionary of English mendefinisikan kata kerja “to interact” (berinteraksi) 

as “to communicate with" (berinteraksi) or react to (bereaksi) satu sama 

lain. New Oxford Dictionary of English mendefinisikan kata benda 

“interaction” sebagai tindakan timbal balik atau pengaruh. Oleh karena itu, 

interaksi merupakan  tindakan yang diikuti oleh reaksi, di dalamnya 

termasuk bertindak secara timbal balik, dan bertindak atas satu sama lain.  

Salah satu bentuk interaksi adalah komunikasi. Komunikasi biasanya 

dilakukan untuk suatu tujuan, yaitu menyampaikan pesan kepada orang lain. 

Komunikasi dengan teman di kelas akan membentuk komunitas belajar. 

Bagian penting dari komunitas belajar adalah interaksi antar anggotanya 
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untuk berbagi informasi dan membuat suatu kesepakatan dalam 

pengambilan keputusan. Melalui interaksi dengan teman sebaya, peserta 

didik dapat mengembangkan ide-ide mereka tentang fenomena sains, 

merefleksikan kelayakan konsep, dan akhirnya menegosiasikan makna 

bersama untuk merumuskan ide-ide mereka.  

 

5. Teori Belajar Kognitif 

Teori belajar kognitif adalah perkembangan dari teori behavior karena 

behaviorist gagal menjelaskan mengapa dan bagaimana individu memahami 

dan memproses informasi. Perspektif teori belajar ini adalah bahwa peserta 

didik secara aktif memproses informasi dan pembelajaran terjadi saat mereka 

mengorganisir, menyimpan dan kemudian menemukan hubungan antara 

informasi, menghubungkan informasi baru ke dalam pengetahuan lama, 

skema dan skrip. Teori kognitif memandang bahwa pembelajaran melibatkan 

perolehan atau reorganisasi struktur kognitif melalui pengolahan dan 

menyimpan informasi. Teori ini menekankan bagaimana informasi diproses. 

Dua asumsi utama yang mendasari teori ini adalah; (1) bahwa sistem memori 

adalah prosesor aktif yang mengorganisir informasi dan (2) pengetahuan 

sebelumnya memainkan peran penting dalam pembelajaran. Teori kognitif 

melihat perilaku untuk menjelaskan pembelajaran berbasis otak dan meninjau 

bagaimana memori bekerja untuk mempromosikan pembelajaran. Teori ini 

menekankan proses mental yang mendasari pengolahan informasi baru, 

seperti memperhatikan penjelasan, menafsirkan grafik, atau menghubungkan 

konsep baru untuk pengetahuan sebelumnya. Karena penekanan ini, teori 

kognitif mendefinisikan belajar sebagai perubahan yang relatif bertahan 

dalam struktur mental yang terjadi sebagai akibat dari interaksi individu 

dengan lingkungan. Teori belajar kognitif juga berpotensi memberikan 

pembelajaran yang lebih bermakna bagi peserta didik dan berdampak lebih 

lama. Merriam and Caffarella (1999) menyimpulkan bahwa pembelajaran 

akan bermakna hanya jika dapat menghubungkan konsep-konsep yang sudah 

ada dalam struktur kognitif seseorang. 
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6. Teori Belajar Sosial 

Teori pembelajaran sosial memandang pembentukan kepribadian individu 

sebagai respons atas stimulus sosial. Teori ini menekankan bahwa identitas 

individu bukan hanya merupakan hasil alam bawah sadarnya (subconscious), 

melainkan juga karena respons individu tersebut atas ekspektasi-

ekspektasiorang lain. Perilaku dan sikap seseorang tumbuh karena dorongan 

atau peneguhan dari orang-orang di sekitarnya (Bandura, 1965). Hakikatnya 

teori pembelajaran sosial merupakan teori tentang pembelajaran dan 

pembentukan kepribadian secara behavioral menekankan pentingnya 

lingkungan sosial dalam membentuk perilaku dan sifat seseorang. yang 

berimbas pada pembentukan karakter generasi bangsa yang peka terhadap 

sosial (Ainiyah, 2017). 

 

Teori pembelajaran sosial memiliki tiga konsep inti: (1) belajar melalui 

observasi atau pengamatan, pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi 

melalui kondisi yang dialami orang lain atau melalui pengamatan dengan 

meniru perilaku suatu model; (2) keadaan mental batin merupakan bagian 

yang esensial dalam proses ini; (3) pembelajaran belaka belum tentu 

menghasilkan perubahan perilaku, banyak faktor yang harus diperhatikan 

dalam perubahan perilaku individu setelah melakukan pengamatan yakni 

perhatian, mengingat, reproduksi gerak, dan motivasi (Bandura, 1965). 

 

G. Google classroom 

Google classroom merupakan salah satu LMS (Learning Management System) 

berbentuk web sosial yang menawarkan pembelajaran sama seperti di dalam 

kelas secara gratis dan mudah digunakan seperti media sosial seperti facebook 

(Putri, 2014: 2). Dapat dikatakan bahwa google classroom sebuah sesi belajar 

secara online, pengelolaan kelas dan platform jejaring sosial yang 

meningkatkan belajar melalui komunikasi yang lebih baik, asosiasi, 

peningkatan akses kurikulum dan konten tambahan (Rahmawati dan Sugianto, 

2016: 26). 
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Google classroom adalah website yang memadu E-learning dan jejaring sosial. 

Konsepnya sama seperti edmodo, namun dalam hal E-learning google 

classroom mempunyai banyak kelebihan. Membangun E-learning dengan 

Google classroom  juga lebih menguntungkan bila dibanding menggunakan 

moodle yaitu karena tidak memerlukan hosting dan pengelolaan google 

classroom (lebih user friendly). Tentu fiturnya tidak selengkap moodle, namun 

untuk pembelajaran online di sekolah sudah sangat memadai. Adapun fitur-

fitur yang dimiliki oleh google classroom adalah sebagai berikut: courses, 

forum diskusi, tugas, anggota kelas, dan nilai (Aminoto dan Pathoni, 2014: 21). 

 

Menurut Haryanto (2018) terdapat beberapa kelamahan dan kelebihan 

penggunaan google classroom diantaranya, yaitu: 

1. Kelebihan 

a. Murah dan mudah didapat 

b. Efisien dan cepat update nya 

c. Menyenangkan 

d. Bisa long distance 

e. Fitur lengkap 

f. Hemat kertas 

g. Bisa diskusi 

h. Bisa kirim file, video, gambar, dll 

i. Bisa submit dari mana saja 

j. Kontrol tugas mudah 

k. Cetak hasil pekerjaan mudah 

2. Kekurangan  

a.  Tergantung internet 

b. Boros kuota  

c. Hp non android tidak dapat mengakses 

d. Plagiarsime mudah terjadi 

e. Dari rumah dapat submit 

f. Bisa submit berkali-kali 

g. Copy dan paste pekerjaan dengan mudah 
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h. Bisa kerjasama yang masuk kelas dan yang tidak masuk kelas. 

 

Media google classroom adalah bagian dari kelas virtual atau lebih dikenal 

dengan e-learning. Dengan media ini diharapkan kecepatan dan kemudahan 

dalam kegiatan belajar mengajar terlaksana yang akhirnya adalah transfer of 

knowledge lebih cepat dan tepat sasaran. 

Media google classroom bukan pengganti peran kelas konvensional atau kelas 

tatap muka akan tetapi media ini memiliki peran melengkapi dan mempercepat 

tercapainya tujuan belajar (Shank, 2008). 

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dalam penelitian ini google classroom 

digunakan sebagai bantuan dalam memudahkan peneliti menyampaikan 

pembelajaran, terutama pada masa Covid-19 yang semua kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan di dalam rumah dengan sistem belajar online. 

Penggunaan google classroom ini dapat meningkatkan minat belajar peserta 

didik sehingga pembelajaran dengan menggunakan E-Modul menjadi lebih 

efektif dan efisien. 

 

H. Kemampuan Memecahkan Masalah 

Menurut Aunurrahman (2012) kemampuan pemecahan masalah adalah salah 

satu kompetensi yang harus diajarkan kepada peserta didik. Kemampuan 

memecahkan masalah termasuk suatu keterampilan, karena dalam pemecahan 

masalah melibatkan segala aspek pengetahuan (ingatan, pemahaman, 

penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi). 

 

Pemecahan masalah dapat dipandang sebagai proses peserta didik menemukan 

kombinasi aturan-aturan yang telah dipelajari lebih dahulu yang digunakannya 

untuk memecahkan masalah tidak sekedar menerapkan aturan-aturan yang 

diketahui, akan tetapi juga menghasilkan pengetahuan baru (Nasution, 2019). 

Dalam mata pelajaran fisika peserta didik dikatakan memiliki kemampuan 

pemecahan masalah apabila dapat menyelesaikan menyelesaikan masalah 

melalui langkah-langkah pemecahan masalah yaitu memahami masalah, 
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merencanakan cara penyelesaian, melaksanakan rencana dan menafsirkan 

solusi. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah adalah salah satu kompetensi yang dimiliki oleh peserta 

didik dalam memahami suatu masalah kemudian siswa menemukan solusi 

untuk menyelesaikan suatu masalah fisika dan menafsirkan solusi. 

Menurut Polya (1957) ada 4  indikator di dalam memecahkan masalah, seperti 

dilihat dalam gambar berikut : 

  

Gambar 2.5 Indikator Pemecahan Masalah menurut Polya (1957) 

1. Memahami masalah 

Didalam memahami masalah merujuk pada apa yang diketahui, apa yang 

ditanyakan, apakah informasi cukup, kondisi (syarat) apa yang harus 

dipenuhi, menyatakan kembali masalah asli dalam bentuk lebih operasional 

(dapat dipecahkan) 

2. Merencanakan penyelesaian 

Dalam merencanakan penyelesaian masalah peserta didik menghubungkan 

antara data yang diketahui dengan permasalahan yang ada. Lalu 

persamaan/teorema apa yang bisa digunakan, dan coba berfikir masalah 

yang hampir sama dengan permasalaan yang akan dicari. 

3. Melaksanakan perhitungan 

Menyelesaikan rencana merujuk pada penyelesaian permasalahan 

matematika menggunakan model matematik yang telah disusun. 
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4. Memerikasa kembali proses dan hasil 

Memeriksa kembali merujuk pada menganalisis dan mengevaluasi apakah 

prosedur lain lebih efektif, apakah prosedur  yang dibuat dapat digunakan 

untuk menyelesaikan masalah sejenis, atau apakah prosedur dapat dibuat 

generalisasinya. 

 

Berdasarkan langkah pemecahan masalah yang digunakan Polya bahwa 

tampak bahwa langkah tesebut identik dengan yang digunakan oleh Heller 

& Heller (2010) sebagai acuan dalam pembelajaran fisika. Langkah Heller 

& Heller meliput: 

a) Merumuskan masalah 

b) Menggambarkan permasalahan 

c) Merencanakan solusi 

d) Melaksanakan rencana solusi 

e) Mengevaluasi jawaban 

Penjelasan dari 5 langkah kemampuan pemecahan masalah menurut Heller & 

Heller tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut:  

Tabel 2.2 Indikator pemecahan masalah menurut Heller & Heller (2010) 

Indikator kemampuan pemecahan 

masalah  

Sub indikator kemampuan 

pemecahan masalah 

Merumuskan masalah a. Mengidentifikasi masalah 

berdasarkan konsep 

b. Membaca sumber bacaan ilmiah 

melalui buku teks, artikel atau 

laporan ilmiah 

Menggambarkan permasalahan fisika a. Mendata besaran-besaran yang 

diketahui sesuai konsep fisika 

b. Menjelaskan temuan dari 

permasalahan berdasarkan 

konsep fisika 

Merencanakan solusi a. Menentukan persamaan yang 

tepat untuk pemecahan masalah 

b. Membuat sketsa yang 

menggambarkan permasalahan 

c. Menyusun alat dan bahan pada 

pembuatan Project  
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Melaksanakan rencana solusi a. Mensubtitusikan nilai besaran 

yang diketahui kepersamaan 

fisika 

b. Melakukan perhitungan dengan 

menggunakan persamaan yang 

dipilih 

c. Melihat kualitas rancangan 

project 

d. Membuat laporan secara 

sistematis 

Mengevaluasi jawaban a. Mengevaluasi hasil pemecahan 

masalah dengan kesesuaian 

konsep yang ada 

b. Penugasan materi dilihat dari 

hasil pemecahan masalah 

 

Langkah pada merumuskan masalah berimplikasi pada aktivitas membuat 

representasi masalah dengan membuat visualisasi masalah atau sketsa. 

Langkah menggambarkan permasalahan berimplikasi pada aktivitas membuat 

representasi eksternal dalam bentuk digram. Langkah merencanakan solusi 

berimpikasi pada aktivitas menerjemahkan dari representasi fisika ke 

representasi matematis. Langkah melaksanakan rencana solusi berimplikasi 

pada aktivitas menerjemahkan dari representasi matematis  kesatu kesatuan 

tindakan matematika yang menghasilkan solusi dan langkah mengevaluasi 

jawaban berimpilikasi pada aktivitas menerjemahkan dari solusi matematika 

ke jawaban yang terhubung satu sama lain. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik pada penelitian ini akan difokuskan pada dua hal, yaitu kemampuan 

peserta didik dalam menyelasaikan masalah yang tidak distrukturkan dengan 

baik (ill - structured problems) dan kemampuan peserta didik dalam 

menyelasaikan masalah yang distrukturkan dengan baik (well - structured 

problems). Pada ill - structured problems indikator yang digunakan, yaitu; a) 

merumuskan masalah, b) menentukan variabel yang akan diteliti, c) 

merumuskan hipotesis, d) memilih alat dan bahan yang akan digunakan, dan 

e) membuat prosedur penyelidikan. Sedangkan kemampuan well - structured 

problems indicator yang digunakan, yaitu: a) representasi masalah, b) 
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kemampuan peserta didik memilih konsep dan prinsip yang tepat, c) 

kemampuan peserta didik menerapkan konsep fisika sesuai dengan masalah, 

d) kemampuan peserta didik mengesekusi solusi menggunakan prosedur 

matematika e) kemampuan peserta didik mengkomunikasikan penalaran dan 

melakukan evaluasi (Docktor, 2009).  

 

I. Materi  Pembiasan Cahaya di Sekolah 

Pembiasan cahaya merupakan salah satu bahasan dalam optika geometri. Pada 

umumnya guru mengajarkan fenomena pembiasan cahaya hanya sebatas 

menjauhi garis normal atau mendekati garis normal, meskipun fenomena ini 

mudah diamati dan diukur, peserta didik menghadapi kesulitan 

menerjemahkan makna dalam representasi geometris yang mereka buat. 

Meskipun peserta didik sudah akrab dengan istilah garis normal akan tetapi 

proses sketsa sinar yang arahnya mendekati atau menjahui garis normal 

merupakan sesuatu yang baru bagi peserta didik.  

Materi pembiasan cahaya biasanya disajikan setelah peserta didik membahas 

konsep cahaya merambat lurus dilanjutkan dengan hukum Snell tentang 

pembiasan.  

 

Salah satu kompetensi dasar dalam ranah kognitif dan psikomotorik yang 

hendak dicapai oleh peserta didik yaitu menganaisis cara kerja alat optik 

menggunakan sifat pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa, serta membuat 

karya yang menerapkan prinsip pembiasan pada cermin dan lensa. 

Kompetensi dasar ini menunjukkan pembelajaran materi pembiasan cahaya 

harus sampai pada tahap menganalisis prinsip pembiasan cahaya, 

menganalisis bentuk fenomena dalam kehidupan sehari-hari misalnya 

terjadinya pelangi, danau yang jerni tampak terlihat dangkal, atau pensil yag 

tampak patah ketika dimasukan kedalam gelas yang berisi air, serta 

menyajikan sebuah karya sederhana. Upaya untuk mencapai kompetensi dasar 

ini, maka sumber belajar (E-Modul) yang dikembangkan diharapkan mampu 

memfasilitasi peserta didik dalam belajar mengkonkritkan konsep fisika 

terutama pada materi pembiasan cahaya.  
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J. Penelitain Relevan 

Terdapat beberapa penelitian yang revelan dengan penelitian yang akan 

dilakukan, seperti terlihat dalam tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3 Penelitian Revelan 

Penulis Judul  Indikator Hasil Penelitian 

Jaka Afriana, 

Anna 

Permanasari,   

Any Fitriani 

(2016). 

Penerapan Project 

Based Learning 

Terintegrasi STEM 

untuk Meningkatkan 

Literasi Sains Siswa 

Ditinjau dari Gender 

Literasi 

sains di 

tinjau dari 

Gender 

Peningkatan literasi 

sains kelas laki-laki 

dan kelas perempuan 

berbeda tidak 

signifikan. 

Tanggapan siswa 

secara 

keseluruhan 

menunjukkan hampir 

seluruh siswa 

menyatakan senang 

dengan pembelajaran 

PjBL 

STEM dan 

memperoleh 

pengalaman yang 

sangat berkesan 

mengikuti tahapan 

pembelajaran 

sehingga 

menimbulkan 

motivasi dan minat 

dalam belajar. 

Ismail 

Rohman 

(2016) 

Pengembangan Peran 

gkat Pembelajaran 

Project Based 

Learning 

Pada Standar 

Kompetensi 

Mengoperasikan 

Power Supply 

Elektronika Industri di 

SMK Negeri 2 

Bojonegoro 

Hasil 

Belajar 

Perangkat 

pembelajaran yang 

dikembangkan  

memiliki persentase 

rata-rata sebesar 

82,16% dari hasil 

validasi oleh para 

ahli, kemampuan 

psikomotor siswa 

yang dilakukan 

selama proses 

pembelajaran 

memiliki rata-rata 

persentase 76,88%,  

respon siswa terhadap 
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model pembelajaran 

project based 

learning secara 

keseluruhan adalah 

positif dan termasuk 

dalam kriteria respon 

sangat baik dengan 

rata-rata persentase 

respon siswa sebesar 

88,75%. 

Rahmi 

Ramadhani, 

Rofiqul 

Umam, 

Abdurrahman

, 

Muhamad 

Syazali 

(2019). 

 

 

The Effect of Flipped-

Problem Based 

Learning Model 

Integrated With LMS-

Google Classroom for 

Senior High School 

Students 

 

Hasil 

Belajar 

Rata-rata  

hasil belajar siswa 

yang diajarkan 

menggunakan 

FPBLM berbasis 

LMS-Google 

Classroom 

mengalami 

peningkatan yang 

signifikan 

dibandingkan dengan 

kelas konvesional. 

 

Sandra Devi 

Sugianto, 

Mochammad 

Ahied 

Wiwin, 

Puspita Hadi,  

Ana Yunuasti 

(2018). 

Pengembangan Modul 

IPA Berbasis Proyek 

Terintegrasi STEM 

Pada Materi Tekanan 

Kelayakan 

Modul 

Modul IPA berbasis 

proyek terintegrasi 

STEM pada meteri 

tekanan yang 

dikembangkan layak 

digunakan sebagai 

sumber belajar untuk 

siswa SMP dengan 

rata-rata penilaian uji 

kelayakan aspek 

materi adalah 

validitas 87,7% 

dengan kategori 

sangat valid, 

reliabilitas 97,19% 

dengan kategori 

sangat baik dan aspek 

media adalah 

validitas 93,8% 

dengan kategori 

sangat valid, 

reliabilitas 95,5% 

dengan kategori 

sangat baik. Respon 

sangat baik dari siswa 
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dengan rata-rata skor 

keseluruhan adalah 

84,73%.  

Sudirman,  

Kistiono,  

Taufiq (2018) 

Pengembangan 

Modul Mata Kuliah 

Gelombang Berbasis 

STEM (Science 

Technology 

Engineering And 

Mathematics) Pada 

Program Studi 

Pendidikan Fisika 

 

Pengemba

ngan 

Modul 

yang valid 

dan 

praktis 

Validasi dari ahli 

diperoleh rata-rata 

87,5  dengan katogori 

valid. Untuk aspek 

kepraktisan modul 

diperoleh melalui 

angket pada one to 

one evalution dan 

small group evalution 

dengan nilai rata-rata 

86,75 dengan 

kategori praktis. 

 

Beberapa penelitian relevan akan menambah masukan yang dapat menunjang 

penelitian pengembangan ini. Keterbaharuan atau inovasi penelitian ini 

dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 

2.4. 

 

Tabel 2.4 Kebaruan Penelitian 

Sudirman,  

Kistiono,  

Taufiq (2018) 

Peneliti 

Judul: Pengembangan Modul 

Mata Kuliah Gelombang 

Berbasis STEM (Science 

Technology Engineering And 

Mathematics) Pada Program 

Studi Pendidikan Fisika. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan modul mata 

kuliah Gelombang berbasis 

STEM yang valid dan praktis. 

Hasil validasi dari ahli diperoleh 

rata-rata 87,5  dengan katogori 

valid. Untuk aspek kepraktisan 

modul diperoleh melalui angket 

pada one to one evalution dan 

small group evalution dengan 

nilai rata-rata 86,75 dengan 

kategori praktis. 

Judul: Pengembangan E-Modul  Berbasis 

Project terintegrasi STEM Berbantu LMS 

Untuk melatihkan Kemampuan  

Pemecahan Masalah 

 

Kebaruan: 

Penelitian ini mengadaptasi dari penelitian 

Sudirman,  

Kistiono,  

Taufiq (2018), bentuk kebaruan terletak 

pada modul yang dikembangkan yaitu 

berbentuk E-Modul, serta berbasis project 

terintegrasi STEM untuk melatihkan 

kemampuan pemecahan masalah pada 

materi pembiasan cahaya. 
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K. Kualitas Model Pembelajaran 

Salah satu hasil yang diharapkan dalam suatu penelitian pengembangan adalah 

dihasilkannya produk yang berkualitas, yang dirancang untuk menyelesaikan 

masalah pendidikan yang kompleks dan untuk mengembangkan pengetahuan 

(Akker dan Nieveen, 1999).  

 

Suatu sumber  belajar dikatakan  memiliki validitas yang baik jika bagian-

bagian dari sebuah  sumber belajar  dalam hal ini E-Modul  yang 

dikembangkan dilandasi oleh rasional teoretik yang kuat. Hal ini dimaksudkan 

agar isi  E-Modul yang dikembangkan harus didukung oleh teori-teori yang 

cukup luas dan teori-teori yang digunakan itu saling mendukung satu dengan 

yang lainnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.  E-Modul yang 

dikembangkan harus memiliki konsistensi internal yang bertujuan agar 

bagian-bagian E-Modul (sintaks, teori pendukung, lingkungan belajar, dan 

tujuan yang ingin dicapai) memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. 

Kepraktisan suatu E-Modul pembelajaran didasarkan pada penilaian ahli dan 

hasil penilaian pengamat. Hasil penilaian ahli didasarkan pada penguasaan 

materi dan pengalamannya yang menyatakan bahwa E-Modul yang 

dikembangkan dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hasil penilaian 

dan pengamatan, selanjutnya pengamat menyatakan bahwa tingkat 

keterlaksanaan model pembelajaran yang dikembangkan memiliki kategori 

baik. 

 

Keefektifan E-Modul ditentukan dari keefektifan pelaksanaan E-Modul 

tersebut saat diterapkan di lapangan. Suatu pembelajaran dikatakan efektif 

apabila peserta didik dapat secara aktif dilibatkan dalam mengorganisasikan 

dan menemukan hubungan dari informasi yang diberikan. Peserta didik tidak 

menerima pengetahuan secara pasif, akan tetapi juga dapat memberikan 

respon secara aktif. Dampak dari aktivitas yang demikian ini tidak hanya pada 

peningkatan pemahaman peserta didik akan tetapi juga melibatkan 

kemampuan berpikir (Jacobsen et al., 2009). Pembelajaran efektif juga 
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dipengaruhi oleh respons peserta didik, yaitu memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk memberikan respon yang berhubungan dengan kegiatan 

pembelajaran. Menurut Trees dan Jackson (2007), unsur-unsur penting yang 

dapat ditanyakan dalam  menjaring respons peserta didik adalah menilai 

pemahaman peserta didik, memberikan umpan balik pada belajarnya, 

pelaksanaan diskusi kelas, dan respon pada aktivitas pesertadidik selama 

pembelajaran. 

 

Pengkondisian pembelajaran yang efektif, selain meningkat hasil belajar juga 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Motivasi ini berkaitan erat 

dengan minat seseorang. Menurut Schiefele (1991), minat merupakan suatu 

keadaan yang dirasakan oleh seseorang yang disebabkan oleh suatu 

rangsangan situasional yang dapat terjadi dalam suatu pembelajaran 

bermakna, selanjutnya rangsangan ini akan berdampak pada timbulnya 

motivasi untuk belajar lebih lanjut. Sejalan dengan pernyataan ini, 

Subramanian (2009) menyatakan bahwa minat merupakan salah satu faktor 

terbangunnya motivasi yang mempengaruhi keterlibatan dan hasil belajar 

peserta didik. Menurut Xiang et al. (2005) yang dikutip Subramanian (2009), 

minat menggambarkan motivasi intrinksik seseorang pada suatu objek. 

Seseorang yang memiliki minat pada suatu pembelajaran dapat dikatakan 

bahwa orang tersebut berada dalam keadaan tertarik pada objek tersebut, hal 

ini akan  membangkitkan keinginan untuk mempelajarinya lebih jauh. Dengan 

demikian, minat dalam belajar terjadi karena suatu pengalaman yang 

menyenangkan terjadi dalam belajar, minat ini dapat diekspresikan melalui 

respons peserta didik yang menunjukkan ketertarikannya pada suatu 

pembelajaran. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran ketertarikan 

peserta didik pada E-Modul yang akan dikembangkan minat tersebut perlu 

dijaring melalui beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran. 
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Berdasarkan beberapa uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka E-

Modul dikatakan berkualitas bila memenuhi kriteria sebagai berikut: menurut 

penilaian ahli, secara teoretis E-Modul valid secara konten dan konstruk; E-

Modul dapat dilaksanakan secara baik di lapangan (praktis) sesuai kriteria 

keterlaksanaan model menggunakan perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan; dan penerapan E-Modul memberikan dampak yang optimal 

(efektif) menggunakan indikator kemampuan pemecahan masalah. Aktivitas 

peserta didik selama proses pembelajaran, dan respon positif peserta didik 

pada keterlaksanaan E-Modul yang dikembangkan. Pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan E-Modul  ini akan memungkinkan peserta didik untuk 

mengeksplor kembali pengetahuannya bila dalam menyelesaikan masalah 

masih ada konsep yang belum dipahami dan dibutuhkan untuk menyelesaikan.  

 

L. Kerangka Pikir 

Pembelajaran memungkinkan seseorang berhasil beradaptasi dengan situasi 

baru untuk mengidentifikasi dan menghadapi masalah yang muncul dan 

penekanan yang lebih besar dititikberatkan pada pengembangan problem 

solving dan keterampilan berpikir kritis. Menurut Bascones et al. (1985) yang 

dikutip oleh Abdullah (2009), belajar fisika identik dengan pengembangan 

kemampuan pemecahan masalah dan merancang sebuah proyek. Berdasarkan 

pernyataan ini nampak bahwa salah yang perlu dikembangkan dalam 

pembelajaran fisika adalah  kemampuan memecahkan masalah. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah dapat 

dilatihkan menggunakan E-Modul berbasis project terintegrasi STEM.. 

Kenyataan yang ditemukan di lapangan, guru memberikan tugas-tugas dalam 

buku teks dan menganggap bahwa tugas tersebut merupakan problem solving. 

Peserta didik dilatihkan untuk memiliki kemampuan memahami masalah, 

keterampilan merencanakan, dan keterampilan menyelesaikan masalah 

numerik dengan melatihkan kemampuan menggunakan STEM selama proses 

pembelajaran. Oleh karena itu, dalam pengembangan E-Modul yang 



 

44 
 

 
 

dikembangkan terdiri atas empat tahap, yaitu; orientasi,  investigasi, evaluasi, 

dan generalisasi.  

 

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan E-Modul ini diawali dengan  

memotivasi peserta didik melalui penyajian fenomena yang berkaitan dengan 

fenomena pembiasan cahaya sebagai pemicu pembelajaran. Tahap orientasi, 

yang berisikan kegiatan untuk mengidentifikasi konsep-konsep, 

mengumpulkan berbagai informasi terkait konsep yang terdapat dalam 

fenomena yang sedang dibahas, dan membuat prediksi. Kegiatan ini dilakukan 

secara individu melalui E-Modul yang dikembangkan serta sumber lain yang 

relevan. Pada tahap ini peserta didik diharapkan mengumpulkan informasi 

sebanyak-banyaknya, untuk ditelaah dan dihubungkan dengan pengetahuan 

yang telah dimiliki. Untuk memperdalam pemahaman terhadap pengetahuan 

yang dibangun, maka dilakukan diskusi kelompok. Jika tahap ini dilakukan, 

maka diduga peserta didik akan terlibat langsung baik fisik maupun mental 

dalam memperoleh pengetahuan bagi dirinya, dengan demikian pemahaman 

konsep peserta didik akan semakin baik. Hal ini sejalan dengan apa yang 

menjadi inti teori behavioris, kognitif, dan konstruktivis. 

 

Setelah pesrta didik menyelesaikan masalah seperti yang diuraikan di atas, 

maka tahap berikutnya peserta didik  melakukan evaluasi melalui diskusi 

kelas. Pada bagian ini peserta didik diharapkan dapat menilai pengetahuannya 

ataupun menilai apa yang dilakukan teman. Kegiatan pembelajaran diakhiri 

dengan melakukan generalisasi dengan cara berlatih menemukan masalah 

sendiri dan menyelesaikan masalah tersebut. Pada langkah ini peserta didik 

juga berlatih menyelesaikan masalah secara numerik menggunakan indikator  

kemampuan pemecahan masalah dengan menggunakan E-Modul berbasis 

project terintegrasi STEM. Hal ini membiasakan peserta didik untuk 

mentransformasikan permasalahan ke dalam berbagai bentuk representasi, 

mengidentifikasi prinsip dan hukum, selanjutnya mengintegrasikannya 
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menuju penyelesaian dengan berbagai prosedur matematika, dan akhirnya 

diperoleh hasil yang logis. 

 

Kerangka pemikiran yang dikembangkan ini diverifikasi baik secara teoretik 

maupun secara empirik melalui tahapan uji coba dan tahap implementasi. 

Verifikasi teoretik dilakukan untuk menguji validitas model sedangkan 

verifikasi empirik dilakukan untuk menguji  kepraktisan dan keefektifan E-

Modul yang dikembangkan. E-Modul terverifikasi secara teoretik jika 

keseluruhan ahli  memiliki kesepahaman yang tinggi untuk menyatakan 

bahwa E-Modul yang dikembangkan telah memenuhi karakteristik yang 

diinginkan. Terverifikasi secara empirik jika E-Modul yang dikembangkan 

dinyatakan praktis, yaitu apabila dapat dilaksanakan di kelas dengan kategori 

tinggi dan dinyatakan efektif apabila mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu 

membangun kemampuan pemecahan masalah melalui E-Modul berbasis 

project terintegrasi STEM. Secara ringkas, kerangka pemikiran digambarkan 

dalam bentuk skema dalam Gambar 2.7. 
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Gambar 2.7 Kerangka Pikir Penelitian 

 

Kondisi yang di harapan  Kondisi nyata  

1. Abad 21 menuntut siswa mempunyai keterampilan pemecahan 

masalah  

2. Kreativitas sains berkaitan dengan keterampilan menemukan 

masalah, melakukan eksperimen, melakukan aktivitas sains, dan 

pemecahan masalah 

3. Sistem pembelajaran dimasa COVID-19 mengharuskan kegiatan 

pembelajaran dilakukan dirumah 

4. Pembelajaran berbasis proyek dapat melatihakan keterampilan abad 

21 

5. Penggunaan E-Modul menjadi salah satu sumber belajar yang dapat 

digunakan sebagai alternatif pembelajaran online dimasa COVID-19 

 

 

1. Pendidikan abad 21 membutuhkan kemampuan pemecahan masalah 

2. Sumber belajar yang digunakan belum mampu mestimulus 

kemampuan pemecahan masalah siswa 

3. Belum melaksanakan kegiatan belajar hands on atau eksperimen, 

sehingga belum mewujudkan kegiatan belajar penyelesaian masalah. 

4. Belum melaksanakan kegiatan belajar dengan berkelompok, 

sehingga siswa belum mampu untuk menemukan cara penyelesaian 

masalah yang efektif. 

5. Pandemi COVID-19 menyebabkan terhentinya kegaitan belajar 

mengajar tatap muka untuk melatihkan kemampuan pemecahan 

masalah. 

6. Belum tersedia E-Modul dengan model project based learning yang 

menstimulus kemampuan pemecahan masalah 

Berbantuan LMS 

Pengembangan E-modul berbasis Project 

terintegrasi STEM berbantuan LMS 

untuk melatihkan kemampuan pemecahan 

masalah 

 

Siswa melakukan penyelidikan mengenai 

fenomena pembiasan cahaya tentang 

pembentukan bayangan dalam pembuatan 

kamera lubang jarum  

Guru membentuk siswa dalam beberapa 

kelompok, untuk mendiskusiskan video yang telah 

diamati tentang pembuatan kamera lubang jarum.  

Guru Membimbing siswa membuat sebuah 

rancangan project  yang akan dibuat oleh masing-

masing kelompok 

 
Siswa membuat project berdasarkan 

rancangan yang telah dibuat sebelumnya 

Meminta salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerja mereka di 

depan kelas lalu mendiskukannya dengan 

kelompok yang  lain. 
 

Rancangan tema proyek 

Presentasi laporan 

proyek dan evaluasi 

Membuat proyek 

yang telah dirancang 

Memberikan keterampilan 

Orientasi masalah 

Produk 

yang 

Valid 

Merumuskan masalah 

Menggambarkan permasalahan 

Merencanakan solusi 

Melaksanakan 

rencana solusi 

Mengevaluasi 

jawaban 

Indikator kemampuan 

pemecahan masalah 

Kegiatan 

Belajar 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Gadingrejo. Penelitian dilakukan 

pada kelas XI MIPA  semester II tahun ajaran 2020/2021. 

 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian dan pengembangan ini 

adalah metode Research and Development (R&D). Desain penelitian ini 

berpedoman pada model pengembangan media instruksional Borg, Gall, & 

Gall (2003) mengacu pada model Dick & Carey (2005). Metode penelitian (R 

&D) yang dikembangkan oleh Borg and Gall terdiri dari 10 tahapan yang 

kemudian diadaptasi menjadi 3 tahapan  yaitu : 1) Studi Pendahuluan, 2) 

Pengembangan Model, 3) Pengujian dan Implementasi Model (Herlina, K. 

2017). Pada tahap awal ini dimulai dengan melakukan penelitian pendahuluan 

yang merupakan persiapan tahap pengembangan.  
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Gambar 3.1 Tahapan Model Penelitian dan Pengembangan 

  

1. Tahap 1. Studi Pendahuluan 

Tahap ini terdiri atas beberapa kegiatan yaitu:  

a. Analisis Kebutuhan dan Potensi Masalah  

Analisis kebutuhan  dengan observasi awal dengan pemberian 

kuisioner kepada peserta didik dan mengidentifikasi masalah untuk 

mengatasi kemungkinan-kemungkinan pemberian solusi yang dapat 

digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Ditemukan beberapa 

masalah dalam pengumpulan data ketika observasi dilakukan, 

diantaranya pembelajaran masih berpusat pada guru, dan 

mengharapkan adanya sumber belajar interaktif yang dapat digunakan 

sebagai sumber belajar lainnya. Peneliti perlu mengembangkan bahan 

ajar yang interaktif yang menarik peserta didik, untuk itu peneliti 

mengambangkan E-Modul berbasis projcet terintegrasi  STEM 

berbantuan LMS untuk melatihkan kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik. 

b. Pengumpulan Data 

Tahap Pengembangan Model 

Tahap 1  

Studi Pendahuluan 
Tahap 2  

Pengembangan Model 

Tahap 3 
Pengujian dan 

Implementasi Model 

a. Analisis kebutuhan 

dan potensi 

masalah 

b. Pengumpulan data 

a. Validasi desain 

b. Perbaikan desain 

a. Pengujian desain 

b. Implementasi 

desain 
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Pengumpulan data dilakukan setelah ditemukan potensi dan masalah 

pada tahap sebelumnya. Pengumpulan data penting untuk mengetahui 

kebutuhan dari pemakai terhadap produk yang ingin dikembangkan 

melalui penelitian dan pengembangan (Emizar, 2013). Sehingga perlu 

dilakukan pengumpulan data dengan melakukan pengkajian terhadap 

materi. Pada pengkajian materi ditentukan materi yang akan 

disampaikan pada peserta didik, perangkat E-Modul dan 

penggunaannya. Materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah 

materi pembiasan cahaya kelas XI.  

c. Desain Produk 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, langkah selanjutnya adalah 

membuat desain dari produk yang akan dikembangkan. Produk yang 

akan dikembangkan yaitu E-Modul berbasis project terintegrasi 

STEM. Mendesain dilakukan dengan hati-hati dan fokus yang tinggi, 

sehingga produk yang dihasilkan dapat maksimal dan bermanfaat bagi 

pendidik dan peserta didik dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran.  

 

2. Tahap II Pengembangan Model  

Desain model yang dihasilkan pada tahap sebelumnya kemudian 

divalidasi. Validasi terdiri dari beberapa langkah yaitu:  

a. Validasi Desain 

Langkah selanjutnya setelah produk awal selesai adalah validasi desain. 

Validasi desain merupakan proses penilaian rancangan produk yang 

dilakukan dengan memberi penilaian berdasarkan pemikiran rasional, 

tanpa uji coba lapangan (Emizar, 2013). 

b. Perbaikan Desain 

Setelah validasi produk selesai dilakukan dapat diketahui kekurangan E-

Modul. Kekurangan E-Modul tersebut kemudian diperbaiki desain yang 

dianggap masih kurang oleh validator desain. 
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3. Tahap III Pengujian Model dan Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan Uji coba produk setelah revisi dari desain 

produk. Uji coba produk di maksudkan untuk mengumpulkan informasi 

apakah E-Modul  yang digunakan  dalam menyampaikan materi 

pembiasan cahaya ini lebih efektif, efisiensi dan  daya tarik dibandingkan 

dengan bahan pembelajaran yang digunakan oleh pendidik sebelumnya. 

Untuk uji produk pengembangan dilakukan dalam dua  tahap yaitu uji 

coba kelompok kecil dan uji coba lapangan. 

 

Pelaksanaan kegiatan penelitian digambarkan sebagai berikut: 

O 

Pretes 

X 

Trearment 

O 

Posttest 

(Fraenkel & Wallen, 2012 dalam Herlina, K. 2017) 

Gambar 3.2 Kegiatan Penelitian 

Secara skematis, prosedur penelitian dan pengembangan yang dilakukan 

disajikan dalam gambar 3.2. 
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Studi Lapangan: 

 

1. Data kemampuan peserta didik 

2. Data kemampuan peserta didik  dalam 

materi pembiasan cahaya 

3. Analisis kebutuhan sumber belajar 

alternatif (E-Modul) 

Deskripsi Analisis Pendahuluan 

Studi Kepustakaan: 

 

1. Teori-teori tentang belajar 

2. Topik yang sulit dipahami oleh peserta didik  

dalam materi pembiasan cahaya 

3. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan 

STEM, Project dan kemampuan pemecahan 

masalah 

 

E-Modul Pembelajaran 

Perangkat Pembelajaran Instrumen Pembelajaran 

Prototipe E-Modul dan instrumen 

penelitian 

Validasi Ahli Valid 

Tidak valid 

Uji Coba Terbatas 

revisi 

Evaluasi dan 

penyempurnaan 

 

E- Modul yang valid, 

praktis, dan efektif 

 

Implementasi E-Modul Berbasis 

Project terintegrasi STEM  

 

E-Modul sudah teruji 
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Gambar 3.3 Diagram alir penelitian dan pengembangan E-Modul 
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C. Populasi, Sampel dan Tekhnik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam kegiatan observasi ini adalah karakteristik seluruh siswa di 

SMA Negeri 1 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu tahun pelajaran 2020/2021 

yang berjumlah 1051 siswa. Sampel yang digunakan penelitian ini sebanyak 

satu kelas yaitu kelas XI MIPA 4 dengan jumlah siswa sebanyak 35 siswa. 

Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan cara purposive sampling. 

Teknik ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, 

pertimbangan yang dimaksud adalah nilai rata-rata kemampuan akademik 

sama. Sekolah tersebut tidak mengelompokkan kelasnya berdasarkan tingkat 

kemampuan (tidak ada kelas unggulan). Dengan kata lain penyebaran siswa di 

sekolah ini heterogen sehingga dapat mewakili siswa dari tingkat kemampuan 

tinggi, sedang, dan rendah. Sampel yang digunakan penelitian ini satu kelas 

eksperimen dengan menggunakan pembelajaran berbasis project terintegrasi 

STEM. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data  menggunakan instrumen lembar validasi berupa angket 

atau kuisioner menggunakan skala likert yang digunakan untuk mengetahui 

apakah instrumen yang telah dirancang valid atau tidak. 

 Lembar validasi pada penelitian ini terdiri atas 4 macam yaitu:  

1. Lembar validasi media   

Lembar validasi media kerja berisi tampilan E-Modul. Masing-masing 

aspek dikembangkan menjadi beberapa pernyataan. Lembar validasi ini 

diisi oleh ahli media. 

2. Lembar validasi materi 

Lembar validasi materi berisi tentang kelayakan E-Modul. Masing-masing 

aspek dikembangkan menjadi beberapa pernyataan dan lembar validasi ini 

diisi oleh ahli materi. 

3. Lembar angket respon guru 

Lembar angket guru digunakan untuk mengetahui tentang respon dan 
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kelayakan E-Modul sebagai salah satu sumber pembelajaran fisika 

4. Lembar angket respon peserta didik 

Berupa angket yang digunakan untuk mengetahui respon peserta didik 

terhadap E-Modul yang akan dikembangkan. 

5. Lembar tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

Data tes kemampuan pemecahan masalah diambil pada tahap 

implementasi uji coba secara luas produk E-Modul yang dikembangkan. 

Tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik dilakukan sebelum dan 

setelah pembelajaran dimulai (pretest dan posttest). Pretest dilakukan 

untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal yang dimiliki peserta didik 

sebelum pembelajaran. Sedangkan posttest dilakukan untuk mengetahui 

pengetahuan akhir setelah peserta didik memperoleh materi pembelajaran. 

Tes kemampuan pemecahan masalah terdiri dari soal bentuk uraian pada 

materi pembiasan cahaya yang disusun berdasarkan indikator kemampuan 

pemecahan masalah. 

 

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian dan pengembangan 

ini terdiri atas instrumen yang berkaitan dengan pengembangan E-Modul 

yang dikembangkan dan instrumen yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran menggunakan produk E-Modul yang telah dikembangkan. 

Instrumen yang berkaitan dengan pengembangan produk E-Modul yang 

dikembangkan berupa instrumen non tes yang terdiri dari lembar validasi 

isi materi dan media yang diisi oleh ahli yang memiliki bidang keilmuan 

yang relevan dalam bidang pendidikan fisika. Sedangkan instrumen yang 

berkaitan dengan proses pembelajaran menggunakan produk E-Modul 

yang telah dikembangkan terdiri atas instrumen non tes dan instrumen tes. 

Instrumen non tes berupa lembar observasi untuk mengamati 

keterlaksanaan E-Modul, lembar observasi kemampuan pendidik dalam 

mengelola pembelajaran dan angket respon peserta didik setelah 

penggunaan E-Modul di kelas. Sedangkan instrumen tes yang digunakan 
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pada penelitian berupa soal untuk mengukur kemampuan pemecahan 

masalah. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan terdiri dari tiga tahap yang dapat dilihat 

pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Prosedur Penelitian 

No Tahapan Kegiatan 

1 Persiapan 

1.1 Membuat googleform untuk mengetahui 

gambaran secara umum siswa SMA  

1.2 Membuat RPP, instrumen tes berupa soal 

pilihan ganda dan lembar observasi 

kemampuan pemecahan masalah 

1.3 Validasi instrumen tes berupa soal pilihan 

ganda 

1.4 Soal siap digunakan 

2 Pelaksanaan 

1.1 Memilih satu kelas pada kelas XI untuk 

penelitian 

1.2 Kelas eksperimen adalah kelas XI MIPA 4 

1.3 Kelas eksperimen dalam KBM    

menggunakan E-Modul berbasis project 

terintegrasi STEM berbantuan LMS 

1.4 Melakukan pretest diawal pembelajaran dan 

postest diakhir pembelajaran 

3 Analisis 

1.1 Memperoleh data dari hasil penelitian 

1.2 Mengolah data 

1.3 Menganalisis data 

1.4 Membahas hasil penelitian 

1.5 Memberikan kesimpulan 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini meliputi analisi kevalidan, kepraktisan, 

dan kefektifan E-Modul berbasis project terintegrasi STEM yang 

dikembangkan sesuai dengan tujuan pada penelitian dan pengembangan ini. 
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1. Analisis Kevalidan E-Modul berbasis Project terintegrasi STEM  

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik E-Modul berbasis 

project terintegrasi STEM yang valid yang telah dikembangkan. Langkah-

langkah yang dilakukan dalam analisis kevalidan adalah sebagai berikut: 

a.  Menghitung jumlah skor jawaban validator 

b.Menghitung persentase nilai dari skor yang diperoleh dengan 

menggunakan rumus: 

%Jin = 
∑𝐽𝑖

𝑁
 x 100 % 

Keterangan : 

%Jin  = Persentase pilihan jawaban i 

∑Ji  = Jumlah responden yang menjawab jawaban i 

N  = Jumlah seluruh responden (Sudjana, 2005). 

 

c. Nilai persentase yang diperoleh kemudian diinterprestasikan kedalam 

Tabel 3.2. 

 Tabel 3.2 Kriteria Kevalidan 

Persentase Kategori  

81-100 Sangat Baik 

61-80 Baik 

41-60 Cukup 

21-40 Kurang 

0-20 Sangat Kurang 

  Sumber: (Maradona,2013) 

Jika tingkat kevalidan E-Modul berbasis project terintegrasi STEM yang 

dikembangkan di bawah kategori baik, maka dilakukan revisi terhadap 

masukan dari validator sampai diperoleh tingkat kevalidan yang baik. Jika  

tingkat kevalidan telah memperoleh minimal nilai persentase 61% pada 

kategori baik, maka produk yang dikembangkan dinyatakan valid dan 

dapat dilakukan uji coba terbatas pada tahap selanjutnya. 
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2. Analisis Kepraktisan E-Modul Berbasis Project terintegrasi STEM  

1. Keterlaksanaan Produk 

Analisis kepraktisan E-Modul diukur menggunakan lembar observasi 

keterlaksnaan pembelajaran menggunakan E-Modul berbasis project 

terintegrasi STEM yang diisi oleh observer. Tahapan analisis 

keterlaksanaan hasil pembelajaran dilakukan sebagai berikut: 

a. Menghitung jumlah skor yang diberikan oleh observer 

b. Menghitung persentase nilai skor yang diperoleh menggunakan  

rumus: 

 %Jin = 
∑𝐽𝑖

𝑁
 x 100 % 

Keterangan : 

%Jin  = Persentase pilihan jawaban i 

∑Ji  = Jumlah responden yang menjawab jawaban i 

N  = Jumlah seluruh responden (Sudjana, 2005). 

c. Nilai persentase yang diperoleh kemudian diinterprestasikan pada Tabel 

3.3. 

 Tabel 3.3 Kriteria Kepraktisan 

Persentase Kategori  

81-100 Sangat Praktis 

61-80 Praktis 

41-60 Cukup Praktis 

21-40 Kurang Praktis 

0-20 Tidak Praktis 

  Sumber: (Riduwan, 2004) 

 

Jika hasil observasi keterlaksanaan telah memproleh minimal nilai 

persentase 61% pada kategori praktis dan memenuhi sebagian besar 

indikator keterlaksanaan produk pada lembar observasi, maka produk yang 
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dikembangkan dinyatakan praktis dan dapat digunakan pada pembelajaran 

di kelas. 

 

2. Kemampuan Guru Mengelola Pembelajaran 

Analisis kepraktisan E-Modul berbasis project terintegrasi STEM juga 

diukur menggunakan lembar observasi kemampuan guru mengelola 

pembelajaran yang diisi oleh observer. Tahapan analisis yang dilakukan 

sebagai berikut: 

a. Menghitung jumlah skor yang diberikan observer 

b. Menghitung persentase nilai dari skor yang diperoleh menggunakan 

rumus: 

%Jin = 
∑𝐽𝑖

𝑁
 x 100 % 

Keterangan : 

%Jin  = Persentase pilihan jawaban i 

∑Ji  = Jumlah responden yang menjawab jawaban i 

N  = Jumlah seluruh responden (Sudjana, 2005). 

c. Nilai persentase yang diperoleh kemudian diinterprestasikan pada 

Tabel 3.4 

 Tabel 3.4 Kriteria Kepraktisan 

Persentase Kategori  

81-100 Sangat Praktis 

61-80 Praktis 

41-60 Cukup Praktis 

21-40 Kurang Praktis 

0-20 Tidak Praktis 

  Sumber: (Riduwan, 2004) 

 

Jika hasil observasi keterlaksanaan telah memproleh minimal nilai 

persentase 61% pada kategori praktis dan menunjukan respon positif serta 

hubungan yang baik antara guru dan peserta didik selama proses 
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pembelajaran, maka produk yang dikembangkan dinyatakan praktis dan 

dapat digunakan pada pembelajaran di kelas. 

 

3. Analisis Respon Peserta Didik Setelah Penggunaan E-Modul Berbasis 

Project terintegrasi STEM di Kelas 

 Analisis kepraktisan E-Modul berbasis project terintegrasi STEM juga 

diukur menggunakan hasil analisis respon peserta didik di kelas  yang diisi 

oleh observer. Tahapan analisis yang dilakukan sebagai berikut: 

a. Menghitung jumlah skor yang diberikan observer 

b. Menghitung persentase nilai dari skor yang diperoleh menggunakan 

rumus: 

%Jin = 
∑𝐽𝑖

𝑁
 x 100 % 

 

Keterangan : 

%Jin  = Persentase pilihan jawaban i 

∑Ji  = Jumlah responden yang menjawab jawaban i 

N  = Jumlah seluruh responden (Sudjana, 2005). 

c. Nilai persentase yang diperoleh kemudian diinterprestasikan pada 

tabel 3.5. 

 Tabel 3.5 Kriteria Kepraktisan 

Persentase Kategori  

81-100 Sangat Praktis 

61-80 Praktis 

41-60 Cukup Praktis 

21-40 Kurang Praktis 

0-20 Tidak Praktis 

  Sumber: (Riduwan, 2004) 

 

Jika hasil observasi keterlaksanaan telah memproleh minimal nilai 

persentase 61% pada kategori praktis dan menunjukan respon positif 
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serta antusias dan minat peserta didik yang tinggi selama proses 

pembelajaran, maka produk yang dikembangkan dinyatakan praktis 

dan dapat digunakan pada pembelajaran di kelas dan secara mandiri di 

rumah. 

 

3. Analisis Keefektifan E-Modul Berbasis Project terintegrasi 

STEM 

Analisis keefektifan E-Modul berbasis project terintegrasi STEM 

ditentukan oleh hasil instrumen tes kemampuan pemecahan masalah 

pada materi pembiasan cahaya pada tahap implementasi produk. 

Sebelum instrument tes kemampuan pemecahan masalah 

diimplementasikan dalam pembelajaran, terlebih dahulu dilakukan 

validitas teoritik dan validitas empirk. Validitas teoritik dilakukan 

denga cara validasi instrument oleh ahli yang relevan dalam bidangnya 

yaitu dosen ahli dalam pendidikan fisika. Hasil validasi oleh ahli 

dianalisis secara kuantitatif dan diperbaiki sesuai saran para ahli. 

Instrumen tes kemampuan pemecahan masalah yang diperbaiki akan 

divalidasi kembali oleh ahli sampai para ahli menyatakan isntrumen 

tes kemampuan pemecahan masalah valid. Validitas empirik berupa uji 

coba butir soal dalam tes kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik yang telah menerima materi pembiasan cahaya. Setelah melalui 

uji empirik, selanjutnya dilakukan analisis validitas dan reliabilitas 

butir soal secara kuantitatif terhadap hasil uji coba. 

 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mencari soal yang valid. Soal yang valid 

adalah soal yang mampu mengukur data dari variabel yang diteliti 

dengan tepat (Aptitasari, dkk., 2015). Uji validitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai rxyhitung dengan rxytabel berikut dapat dilihat pada 

Tabel 3.6 
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Tabel 3.6 Ketentuan Uji Validitas 

rxy Kriteria 

rxyhitung > rxytabel Valid 

rxyhitung < rxytabel Tidak Valid 

 

Berikut rumus validitas (Resta, dkk, 2013): 

 

rxy = 
N Σ XY−(ΣX)(ΣY)

√{𝑁 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋2)}{𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌2)}
 

 

Keterangan : 

rxy : koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N : jumlah peserta didik 

ΣX : jumlah pertanyaan 

ΣY : jumlah skor total 

ΣXY : jumlah perkalian dari variabel X dan Y 

ΣX2 : jumlah kuadrat dari pertanyaan 

ΣY2 : jumlah kuadrat dari skor 

 

Setelah soal dibuat, maka instrumen soal divalidasi oleh para ahli untuk 

memperoleh soal yang baik. Setelah divalidasi oleh para ahli, maka 

instrumen soal diujicobakan kepada peserta didik yang sudah 

mempelajari materi pembiasan cahaya.  

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk meningkatkan tingkat ketepatan alat 

pengumpul data (instrumen) (Alisman, dkk: 2014). Uji reliabilitas 

dilakukan dengan membandingkan nilai r11hitung dengan r11tabel dapat dilihat 

pada Tabel Berikut rumus alpha cronbach (Lusiana, dkk: 2013): 
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r11 = 
𝑘

𝑘−1
 ( 1 - 

Σab
2

𝑎𝑖
2  ) 

Keterangan :  

r11 : reliabilitas butir soal  

k  : banyaknya butir soal 

ab
2 : jumlah varian butir   

ai
2 : varian total  

 

Adapun hasil analisis reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 3.7 

Tabel 3.7 Ketentuan Uji Reliabilitas 

rxy Kriteria 

r11hitung > r11tabel Reliabel 

r11hitung < r11tabel Tidak Reliabel 

  

Keefektifan E-Modul berbasis project terintegrasi STEM yang 

diimplementasikan ditentukan oleh hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik yang diberikan sebelum dan sesudah pembelajaran 

pada materi pembiasan cahaya. Analisis deskriptif hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah dilakukan dengan menghitung N-Gain. Uji nilai N-

Gain dilakukan untuk melihat peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik. Menurut Hake (2002), Uji N-Gain dapat dilakukan 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

g = 
skor Posstest−Skor Pretest

Skor Maksimum−Skor Pretest
  

Hasil perhitungan kemudian diinterprestasikan dengan menggunakan gain 

ternormalisasi menurut klasifikasi pada tabel 3. 8 berikut. 
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Tabel 3.8 Klasifikasi Nilai N-Gain 

Nilai gain ternormalisasi Interprestasi 

g > 0,7 Tinggi 

0,3< g <0,7 Sedang  

g < 0,3 Rendah 

Sumber: (Hake, 2002) 

 

Jika hasil N-Gain dari pre test dan post test telah memperoleh nilai 

minimal sebesar 0,3 kategori sedang, maka telah terjadi peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang cukup besar setelah 

pembelajaran. Setelah dilakukan uji N-Gain maka dilakukan analisis 

inferensial. Analisis inferensial dilakukan dengan uji independent sample 

t-test, yaitu uji komparatif perbedaan dua sampel yang digunakan.  
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G. Matriks Ringkasan Metode Penelitian 

Tabel 3.10 Ringkasan Metode Penelitian 

Variabel Data yang diperlukan Instrumen Metode Cara Analisis data 

Validitas 1. Data penilaian validitas E-

Modul  dari segi isi dan 

konstruk 

2. Penilaian validitas Rencanan 

Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

 

3. Penilaian validitas angket 

respons peserta didik pada 

pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran 

4. Penilaian validitas instrumen 

tes menggunakan indikator 

kemampuan pemecahan 

masalah 

Lembar penilaian E-Modul 

 

Lembar penilaian Rencanan 

Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

Lembar angket respons 

peserta didik 

 

 

Lembar instrumen tes 

menggunakan indikator 

kemampuan pemecahan 

masalah 

Memberikan lembar 

penilaian E-Modul dan 

lembar validasi 

instrumen tes 

menggunakan indikator 

kemampuan pemecahan 

masalah  

  
 
 

 

 

  

a. Membuat rekapitulasi 

hasil penilaian validator 

b. Menghitung rata-rata 

hasil penilaian validator 

c. Menghitung rata-rata 

hasil penilaian validator 

d. Menentukan kategori 

validitas masing-masing 

aspek mengacu pada 

kategori yang 

dikemukakan Sudjana 

(2005; 47) 

Kepraktisan Data penilaian keterlaksanaan E-

Modul  berbasis project 

terintegrasi STEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar pengamatan E-

Modul berbasis project 

terintegrasi STEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengamatan oleh guru 

pada keterlaksanaan 

penggunaan E-Modul  di 

kelas 

 

 

 

 

 

 

 

a. Melakukan rekapitulasi 

hasil pengamatan keter-

laksanaan E-Modul 

pembelajaran untuk 

setiap kali pembelajaran 

b. Menghitung persentase 

keterlaksanaan kegiatan 

setiap fase  

c. Menghitung rata-rata 

persentase keterlaksanaan 

setiap fase 
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Variabel Data yang diperlukan Instrumen Metode Cara Analisis data 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Menentukan kriteria 

tingkat keterlaksanaan 

yang diadap-tasi dari 

rata-rata persentase 

keterlaksanaan (RPK) 

oleh Ratumanan & 

Laurens (2003; 19) 

 

 

    

Data respons peserta didik pada 

pelaksanaan pembelajaran E- 

Modul berbasis project 

terintegrasi STEM dan respons 

peserta didik menggunakan E-

Modul yang dikembangkan. 

Angket respons peserta didik 

pada keterlaksanaan kegiatan 

pembelajaran 

Memberikan angket 

kepada peserta didik 

untuk diisi sesuai 

petunjuk yang diberikan 

setelah pembelajaran 

berakhir 

a. Menghitung banyaknya 

peserta didik yang 

memberi respons positif 

dan respons negatif. 

b. Menghitung persentase 

pesertadidik yang 

memberi respons positif 

dan respons negatif. 

 

Keefektifan data penilaian terhadap 

keefektifan E-Modul yang 

dikembangkan 

 

Hasil tes menggunakan indikator 

kemampuan pemecahan masalah 

Instrumen tes menggunakan 

indikator kemampuan 

pemecahan masalah 

Memberikan tes 

menggunakan indikator 

kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik 

sebelum dan sesudah 

pembelajaran  

 

a. Membuat rekapitulasi 

hasil penilaian pretest 

dan posttest setiap peserta 

didik 

b. Menghitung skor yang 

diperoleh setiap peserta 

didik 

c. Menghitung nilai yang 

diperoleh peserta didik 

Menentukan keefektifan 

dengan cara menghitung 
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Variabel Data yang diperlukan Instrumen Metode Cara Analisis data 

E-Modul   (N-gain ) 

setiap peserta didik 

 Pencapaian menggunakan 

indikator kemampuan 

pemecahan masalah 

Instrumen tes menggunakan 

indikator kemampuan peme   

cahan masalah tinggi 

Memberikan tes 

menggunakan indikator 

kemampuan pemecahan 

masalah sebelum dan 

sesudah pembelajaran 

a. Membuat rekapitulasi 

hasil penilaian pretest 

dan posttest masing-

masing peserta didik 

b. Menghitung skor  dan 

nilai yang diperoleh 

masing-masing peserta 

didik 

c. Menentukan kategori tes 

menggunakan indikator 

kemampuan pemecahan 

masalah masing-masing 

peserta didik berdasarkan 

tingkatan pencapaian 

hasil belajar 

menggunakan kategori 

yang ditulis oleh 

Ratumanan dan Laurens 

(2015;170-172) 

Menentukan kriteria 

menggunakan indikator 

kemampuan pemecahan 

masalah secara individu 

dan klasikal. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Telah dikembangkan produk E-Modul berbasis project terintegrasi STEM 

berbantuan LMS yang valid untuk melatihkan kemampuan pemecahan masalah 

berdasarkan uji validasi ahli desain, validasi isi/materi, dan validasi konstruk 

dan bahasa.  

2. E-Modul berbasis project terintegrasi STEM berbantuan LMS praktis untuk 

melatihkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik materi pembiasan 

cahaya. Hal ini berdasarkan respon siswa pada uji kepratisan E-Modul yang 

dikembangkan didapatkan hasil dengan persentase skor 86% dengan kriteria 

sangat praktis. 

3. E-Modul berbasis project terintegrasi STEM berbantuan LMS efektif untuk 

melatihkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik materi pembiasan 

cahaya.  Dengan nilai n-gain rata-rata 0,54 dalam kategori sedang  dan respon 

peseta didik yang menunjukan respon positif terhadap produk yang 

dikembangkan. 

 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil akhir penelitian ini, maka peneliti memberikan saran yaitu: 

1. E-Modul berbasis project terintegrasi STEM berbantuan LMS untuk 

melatihkan kemampuan pemecahan masalah materi pembiasan cahaya dapat 

digunakan sebagai salah satu media belajar.  
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2. E-Modul berbasis project terintegrasi STEM berbantuan LMS untuk 

melatihkan kemampuan pemecahan masalah pada materi lainnya untuk 

penelitian selanjutnya. 

3. E-Modul berbasis project terintegrasi STEM sebaiknya dilakukan dalam 

pembelajaran tatap muka dengan durasi waktu yang cukup, dalam penelitain ini 

pembelajaran dilaksanakan dalam masa Covid-19 sehingga indikator 

kemampuan pemecahan masalah tidak dapat dilatihkan secara maksimal.  
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