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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Fisika 

Pembelajaran merujuk pada sebuah proses dan terdapat aktivitas 

belajar. Belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan 

perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan 

nilai sikap (Winkel, 1996: 53). Pembelajaran dapat juga diartikan sebagai 

suatu upaya untuk menciptakan kondisi dengan sengaja agar tujuan 

pembelajaran dapat dipermudah pencapaiannya (Sudirdjo, 2007: 4). 

Fisika merupakan bagian dari sains (IPA), pada hakikatnya 

adalah suatu ilmu yang mengajarkan manusia untuk mengetahui, 

memahami dan memaknai bagaimana hukum alam ini bekerja dengan 

segala keteraturannya sehingga membentuk alam semesta yang luar 

biasa. Jadi pembelajaran fisika adalah suatu upaya untuk menciptakan 

kondisi dengan sengaja agar tujuan pembelajaran fisika dapat 

dipermudah pencapaiannya. 

2. Modul 

Proses pembelajaran fisika pada dasarnya adalah proses 

komunikasi yang diwujudkan melalui kegiatan penyampaian informasi 

fisika kepada peserta didik. Informasi yang disampaikan dapat berupa 

pengetahuan, keahlian, skill, ide, pengalaman, dan sebagainya. Informasi 
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tersebut biasanya dikemas sebagai satu kesatuan yaitu bahan ajar 

(teaching material). Bahan ajar merupakan seperangkat materi/substansi 

pelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari 

kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran (Depdiknas, 2008: 6) . Dengan adanya bahan ajar 

memungkinkan peserta didik mempelajari suatu kompetensi atau 

kompetensi dasar secara runtut dan sistematis sehingga secara akumulatif 

mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Modul 

merupakan bahan ajar cetak yang dirancang untuk dapat dipelajari secara 

mandiri oleh peserta pembelajaran. 

a. Pengertian Modul 

Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi 

materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang 

dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi 

yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya (Depdiknas, 

2008 : 3). 

Modul adalah suatu paket pengajaran yang memuat satu unit 

konsep daripada bahan pelajaran. Pengajaran modul itu merupakan 

usaha penyelenggaraan  pengajaran individual yang memungkinkan 

siswa menguasai satu unit bahan pelajaran  sebelum dia beralih 

kepada unit berikutnya. Modul itu disajikan dalam bentuk yang 

bersifat self-instructional. Masing-masing siswa dapat menentukan 
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kecepatan dan intensitas belajarnya sendiri (Russel dalam 

Vembriarto (1985: 20)). 

Modul adalah sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis 

dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik sesuai 

tingkat pengetahuan dan usia mereka, agar mereka dapat belajar 

sendiri (mandiri) dengan bantuan atau bimbingan yang minimal dari 

pendidik (Andi Prastowo, 2011: 106). 

b. Tujuan Penulisan Modul 

 Adapun tujuan penulisan modul (Depdiknas, 2008: 5-6) 

adalah: 

1) memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak 

terlalu bersifat  verbal, 

2) mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera, baik 

siswa maupun guru, 

3) dapat digunakan secara tepat dan bervariasi, seperti: 

a) meningkatkan motivasi dan gairah belajar bagi siswa, 

b) mengembangkan kemampuan siswa dalam berinteraksi 

langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya, 

dan 

c) memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai kemampuan 

dan minatnya. 

4) memungkinkan siswa dapat mengukur atau mengevaluasi 

sendiri hasil belajarnya. 
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c. Karakteristik Modul 

Sebuah modul bisa dikatakan baik dan menarik apabila 

terdapat karakteristik sebagai berikut (Depdiknas, 2008: 3-5) : 

1) Self Instructional 

Melalui modul tersebut seseorang atau peserta belajar 

mampu membelajarkan diri sendiri, tidak tergantung pada pihak 

lain. Untuk memenuhi karakter self instructional, maka dalam 

modul harus: 

a) berisi tujuan yang dirumuskan dengan jelas, 

b) berisi materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit 

kecil/spesifik sehingga memudahkan belajar secara tuntas, 

c) menyediakan contoh dan ilustrasi yang mendukung 

kejelasan pemaparan materi pembelajaran, 

d) menampilkan soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya yang 

memungkinkan pengguna memberikan respon dan 

mengukur tingkat penguasaannya, 

e) konstektual yaitu materi-materi yang disajikan terkait 

dengan suasana atau konteks tugas dan lingkungan 

penggunanya, 

f) menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif, 

g) terdapat rangkuman materi pembelajaran, 

h) terdapat instrumen penilaian (assessment), yang 

memungkinkan pengguna melakukan ’self assessment’, 
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i) terdapat instrumen yang dapat digunakan penggunanya 

mengukur atau mengevaluasi tingkat pengasaan materi, 

j) terdapat umpan balik atas penilaian, sehingga penggunanya 

mengetahui tingkat penguasaan materi, dan 

k) tersedia informasi tentang rujukan/pembelajaran/referensi 

yang mendukung materi pembelajaran yang dimaksud. 

2) Self Contained  

Self contained yaitu seluruh materi pembelajaran dari satu 

unit kompetensi atau sub kompetensi yang dipelajari terdapat di 

dalam satu modul secara utuh. Tujuan dari konsep ini adalah 

memberikan kesempatan pembelajar mempelajari materi 

pembelajaran secara tuntas, karena materi dikemas ke dalam 

satu kesatuan yang utuh. Jika harus dilakukan pembagian atau 

pemisahan materi dari satu unit kompetensi harus dilakukan 

dengan hati-hati dan memperhatikan keluasan kompetensi yang 

harus dikuasai. 

3) Stand Alone 

Stand alone atau berdiri sendiri yaitu modul yang 

dikembangkan tidak tergantung pada media lain atau tidak harus 

digunakan bersama-sama dengan media pembelajaran lain. 

Dengan menggunakan modul, pembelajar tidak tergantung  dan 

harus menggunakan media yang lain untuk mempelajari dan 

atau mengerjakan tugas pada modul tersebut. Jika siswa masih 
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menggunakan dan bergantung pada bahan ajar lain selain modul 

yang digunakan tersebut, maka bahan ajar tersebut tidak 

dikategorikan sebagai modul yang berdiri sendiri. 

4) Adaptive 

Modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi 

terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Dikatakan adapatif 

jika modul dapat menyesuaikan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta fleksibel digunakan. Modul 

yang adaptif adalah jika isi materi pembelajaran dapat 

digunakan sampai dengan kurun waktu tertentu. 

5) User Friendly  

Modul hendaknya bersahabat dengan pemakainya. Setiap 

instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu 

dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan 

pemakai dalam merespon, mengakses sesuai dengan keinginan. 

Penggunaan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti serta 

menggunakan istilah yang umum digunakan merupakan salah 

satu bentuk user friendly. 

d. Langkah-langkah Pengembangan Modul 

Penulisan modul belajar merupakan proses penyusunan materi 

pembelajaran yang dikemas secara sistematis yang mengacu pada 

kompetensi yang terdapat garis-garis besar program pembelajaran 

sesuai kurikulum yang berlaku sehingga peserta didik dapat 
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mencapai kompetensi atau sub kompetensi (Depdiknas, 2003: 10). 

Adapun langkah-langkah penulisan modul yang harus dilakukan 

dalam upaya pengembangan modul : 

1. Analisis kebutuhan modul 

Analisis kebutuhan bertujuan untuk mengidentifikasi dan 

menetapkan judul dan jumlah modul yang harus dikembangkan 

untuk mencapai suatu kompetensi (Depdiknas, 2003: 12). 

2. Penyusunan draf modul 

Penyusunan draf modul merupakan proses penyusunan dan 

pengorganisasian materi pembelajaran dari suatu kompetensi 

atau sub kompetensi menjadi satu kesatuan yang sistematis 

(Depdiknas, 2003: 13). Penyusunan draf modul diawali dengan 

menetapkan judul modul, kemampuan yang harus dicapai 

peserta didik setelah selesai mempelajari modul, kemampuan 

spesifik yang menunjang kemampuan akhir, garis-garis besar 

modul, pengembangan materi, pengecekan ulang draf modul 

sehingga diperoleh produk I modul. Selanjutnya produk I modul 

ini dikaji oleh praktisi yang ahli di bidang terkait. 

3. Validasi 

Validasi modul bertujuan untuk memperoleh pengakuan atau 

pengesahan kesesuaian modul dengan kebutuhan pembelajaran, 

sehingga modul tersebut layak dan cocok digunakan dalam 

pembelajaran (Depdiknas, 2003: 16). 



17 
 

 
 

4. Penilaian 

Pada tahap ini meminta sejumlah ahli di bidang materi dan 

media pembelajaran untuk membaca produk I modul secara 

cermat dan teliti kemudian meminta para ahli untuk memberikan 

komentar yang membangun untuk memperbaiki kualitas modul. 

Bidang yang dikomentari meliputi konten dan penyajian dalam 

modul (Purwanto, Rahadi, & Lasmono, 2007: 34). 

5. Uji coba 

Terdapat 2 macam uji coba yaitu uji coba terbatas dan uji coba 

luas. Uji coba terbatas dilakukan hanya kepada 2-4 peserta 

didik. Sedangkan uji coba luas dilakukan kepada peserta didik 

dengan jumlah 20-30 peserta didik (Depdiknas, 2003: 14). 

Kegiatan uji coba produk modul menghasilkan berbagai 

masukan untuk perbaikan produk modul. Perbaikan tersebut 

dijaring melalui instrumen uji coba (Depdiknas, 2003: 15). 

6. Revisi 

Revisi produk dilakukan untuk melakukan penyempurnaan akhir 

modul secara menyeluruh setelah memperoleh masukan dari 

kegiatan validasi dan uji cob sehingga modul siap diproduksi 

(Depdiknas, 2003: 11). 

7. Pencetakan 

Setelah modul dinilai , diujicobakan dan direvisi maka langkah 

selanjutnya adalah finalisasi dan pencetakan. Finalisasi berarti 



18 
 

 
 

meninjau kembali kebenaran teks dan kelengkapan modul 

sebelum siap dicetak. Apabila kualitas modul sudah sangat baik 

atau baik, maka modul siap dicetak (Purwanto, Rahadi, & 

Lasmono, 2007: 38). 

e. Elemen dalam Penyusunan Modul 

Modul pembelajaran harus mampu memerankan fungsi dan 

peranannya dalam pembelajaran yang efektif, modul perlu dirancang 

dan dikembangkan dengan mengikuti kaidah dan elemen yang 

mensyaratkannya. Elemen-elemen yang harus dipenuhi dalam 

menyusun modul antara lain (Depdiknas, 2003:8): 

1) Konsistensi 

a) Gunakan bentuk dan huruf secara konsisten dari halaman ke 

halaman. Usahakan agar tidak menggabungkan beberapa 

cetakan dengan bentuk dan ukuran huruf yang terlalu 

banyak variasi. 

b) Gunakan jarak spasi konsisten. Jarak antara judul dengan 

baris pertama, antara judul dengan teks utama. Jarak baris 

atau spasi yang tidak sama sering dianggap buruk, tidak 

rapi. 

c) Gunakan tata letak dan pengetikan yang konsisten, baik 

pola pengetikan maupun margin/batas-batas pengetikan. 
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2) Format 

a) Gunakan format kolom (tunggal atau multi) yang 

proporsional. Penggunaan kolom tunggal atau multi harus 

sesuai dengan bentuk dan ukuran kertas yang digunakan. 

Jika menggunakan kolom multi, hendaknya jarak dan 

perbandingan antar kolom proporsional. 

b) Gunakan format kertas (vertikal atau horisontal) yang tepat. 

Penggunaan kertas secara vertikal atau horisontal harus 

memperhatikan tata letak dan format pengetikan. 

c) Gunakan tanda-tanda (icon) yang mudah ditangkap yang 

bertujuan untuk menekankan pada hal-hal yang dianggap 

penting atau khusus. Tanda dapat berupa gambar, cetak 

tebal, cetak miring atau lainnya. 

3) Organisasi 

a) tampilkan peta/bagian yang menggambarkan cakupan 

materi yang akan dibahas dalam modul, 

b) organisasikan isi materi pembelajaran dengan urutan dan 

susunan yang sistematis, sehingga memudahkan siswa 

memahami materi pembelajaran, 

c) susun dan tempatkan naskah, gambar, dan ilustrasi 

sedemikian rupa sehingga informasi mudah mengerti oleh 

siswa, 
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d) organisasikan antar bab, antar unit dan antar paragraf 

dengan susunan dan alur yang memudahkan siswa 

memahaminya, dan 

e) organisasikan antara judul, sub bab dan uraian yang mudah 

ditulis oleh siswa. 

4) Daya tarik 

Daya tarik modul dapat ditempatkan di beberapa bagian 

seperti: 

a) bagian sampul (cover) depan dengan mengkombinasikan 

warna, gambar (ilustrasi), bentuk dan ukuran huruf yang 

serasi, 

b) bagian isi modul dengan menempatkan rangsangan-

rangsangan berupa gambar atau ilustrasi, pencetakan huruf 

tebal, miring, garis bawah atau warna, dan 

c) tugas dan latihan yang dikemas sedemikian rupa. 

5) Bentuk dan Ukuran Huruf 

a) gunakan bentuk dan ukuran huruf yang mudah dibaca 

sesuai dengan karakteristik umum siswa, 

b) gunakan perbandingan huruf yang proporsional antara 

judul, sub judul dan isi naskah, dan 

c) hindari penggunaan huruf kapital untuk seluruh teks, karena 

dapat membuat proses membaca menjadi sulit. 
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6) Ruang (spasi kosong) 

Gunakan spasi atau ruang kosong tanpa naskah atau 

gambar untuk menambah kontras penampilan modul. Spasi 

kosong dapat berfungsi untuk menambahkan catatan penting dan 

memberikan kesempatan jeda kepada siswa. Gunakan dan 

tempatkan spasi kosong tersebut secara proporsional. 

Penempatan ruang kosong dapat dilakukan di beberapa tempat 

seperti: 

a) ruang sekitar judul bab dan sub bab, 

b) batas tepi (margin), batas tepi yang luas memaksa perhatian 

siswa untuk masuk ke tengah-tengah halaman, 

c) pergantian antara paragraf dan dimulai dengan huruf 

kapital, dan 

d) pergantian antar bab atau bagian. 

f. Struktur Penulisan Modul 

Penstrukturan modul bertujuan untuk memudahkan peserta 

belajar mempelajari materi. Satu modul dibuat untuk mengajarkan 

suatu materi yang spesifik supaya peserta belajar mencapai 

kompetensi tertentu. Struktur penulisan suatu modul sering dibagi 

menjadi tiga bagian sebagai berikut (Depdiknas, 2008: 21-26) : 

1. Bagian Pembuka 

a) Judul 

b) Daftar Isi 
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c) Peta Informasi 

d) Daftar Tujuan Kompetensi 

e) Tes Awal 

2. Bagian Inti 

a) Pendahuluan/tinjauan umum materi 

b) Hubungan dengan materi atau pelajaran lain 

c) Uraian Materi 

d) Penugasan 

e) Rangkuman 

3. Bagian Penutup 

a) Glossary atau daftar istilah 

b) Tes Akhir 

c) Indeks 

d) Daftar Pustaka 

3. Problem Based Learning (PBL) dalam Pembelajaran Fisika 

Problem Based Learning (PBL) merupakan salah satu model 

pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran fisika. Modul 

fisika yang dikembangkan oleh penulis menggunakan model Problem 

Based Learning (PBL) sebagai basis dalam penyusunannya.  

Problem Based Learning (PBL) adalah proses pembelajaran yang 

titik awal pembelajaran berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata. 

Dari masalah tersebut diransang untuk mempelajari masalah berdasarkan 

pengetahuan dan pengalaman yang telah mereka punyai sebelumnya 
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(prior knowledge) sehingga dari prior knowledge ini akan terbentuk 

pengetahuan dan pengalaman baru. Simulasi masalah digunakan untuk 

mengaktifkan keingintahuan siswa sebelum mulai mempelajari suatu 

subyek. PBL menyiapkan siswa untuk berpikir kritis  dan analitis, serta 

mampu untuk mendapatkan dan menggunakan secara tepat sumber-

sumber pembelajaran. Menurut Hamizer, dkk (2003), dengan 

menggunakan pendekatan PBL ini, siswa akan bekerja secara kooperatif 

dalam kumpulan untuk menyelesaikan masalah sebenarnya dan yang 

paling penting membina kemahiran untuk menjadi siswa yang boleh 

belajar secara sendiri. (Hisbulloh Huda, 2011: 157). 

Menurut Suradijono (2004), PBL adalah metode belajar yang 

menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan 

mengintegrasikan pengetahuan baru (Hisbulloh Huda, 2011:156). 

Di dalam melaksanakan proses pembelajaran PBL ini, Bridges 

(1992) dan Charlin (1998) telah menggariskan beberapa ciri-ciri utama 

yaitu (Hisbulloh Huda, 2011: 157-158) : 

a. pembelajaran berpusat atau diawali dengan masalah, 

b. masalah yang digunakan merupakan masalah dunia sebenarnya yang 

mungkin akan dihadapi oleh oleh siswa dalam kerja profesional 

mereka di masa depan, 

c. pengetahuan yang diharapkan dicapai oleh siswa semasa proses 

pembelajaran disusun berdasarkan masalah, 
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d. para siswa bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran mereka 

sendiri, 

e. siswa akan bersifat aktif dengan pemrosesan informasi dan 

pengetahuan, 

f. pengetahuan yang tersedia akan diaktifkan serta menyokong 

pengembangan pengetahuan yang baru, 

g. pengetahuan akan diperoleh dalam konteks yang bermakna, 

h. siswa berpeluang untuk meningkatkan serta mengorganisasikan 

pengetahuan, dan 

i. kebanyakan pembelajaran berlangsung dalam kelompok kecil 

dibanding memenuhi kaidah pembelajaran. 

Modul yang dikembangkan oleh penulis juga memiliki ciri-ciri 

yang telah disebutkan di atas yaitu yang paling dominan pada modul 

adalah masalah yang digunakan merupakan masalah dunia sebenarnya 

yang mungkin akan dihadapi oleh peserta didik di masa depan dan 

pengetahuan yang diharapkan dicapai oleh oleh peserta didik semasa 

proses pembelajaran disusun berdasarkan masalah. Kedua ciri tersebut 

muncul dari modul fisika yang dikembangkan, sedangkan ciri yang 

lainnya muncul setelah pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

benar-benar diterapkan dalam kelas. 

Sebagaimana pendekatan pembelajaran yang lain, problem based 

learning juga mempunyai tahapan atau sintaks dalam pelaksanaannya. 

Modul fisika yang disusun, memuat tahapan atau sintaks berupa kegiatan 
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dalam modul yang terstruktur. PBL terdiri dari lima tahapan utama yang 

dimulai dari guru memperkenalkan siswa dengan suatu situasi masalah 

dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa. Berikut ini 

tabel berisi tahapan Problem Based Learning menurut Arends (2008). 

Tabel 2.1 Tahapan Problem Based Learning 

Tahap Tingkah Laku Guru 

Tahap 1 : Memberikan 

orientasi tentang 

permasalahan pada 

peserta didik 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan kebutuhan-kebutuhan yang 

dibutuhkan dan memotivasi peserta didik 

agar terlibat pada kegiatan pemecahan 

masalah. 

Tahap 2 : 

Mengorganisasikan 

peserta didik untuk 

meneliti 

Guru membantu peserta didik menentukan 

dan mengatur peserta didik tugas belajar 

yang berkaitan dengan masalah yang 

diangkat. 

Tahap 3 : Membimbing 

penyelidikan peserta 

didik secara mandiri 

maupun kelompok 

Guru mendorong peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen untuk 

mendapatkan penjelasan dam pemecahan 

masalah. 

Tahap 4 : 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Guru membantu peserta didik dalam 

merencanakan dan menyiapkan karya yang 

sesuai seperti laporan hasil diskusi dan 

membantu peserta didik dalam berbagi tugas 

dengan temannya untuk menyampaikan 

kepada orang lain. 

Tahap 5 : Menganalisis 

dan mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan 

refleksi dan mengadakan evaluasi terhadap 

penyelidikan dan proses-proses belajar yang 

mereka lakukan. 

(Sumber : Arends, 2008) 
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Berikut ini tabel yang berisi tahapan pembelajaran fisika. 

Tabel 2.2 Tahapan Problem Based Learning dalam pembelajaran fisika 

Tahap Tingkah Laku Guru 

Tahap 1 : Memberikan 

orientasi tentang 

permasalahan alat-alat 

optik pada peserta 

didik 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan kebutuhan-kebutuhan yang 

dibutuhkan dan memotivasi peserta didik 

agar terlibat pada kegiatan pemecahan 

masalah. 

Tahap 2 : 

Mengorganisasikan 

peserta didik untuk 

meneliti 

Guru membantu peserta didik menentukan 

dan mengatur peserta didik tugas belajar 

yang berkaitan dengan masalah alat-alat 

optik yang diangkat. 

Tahap 3 : Membimbing 

penyelidikan peserta 

didik secara mandiri 

maupun kelompok 

Guru mendorong peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi tentang 

permasalahan alat-alat optik yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen untuk 

mendapatkan penjelasan dam pemecahan 

masalah. 

Tahap 4 : 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Guru membantu peserta didik dalam 

merencanakan dan menyiapkan karya yang 

sesuai seperti laporan hasil diskusi dan 

membantu peserta didik dalam berbagi tugas 

dengan temannya untuk menyampaikan 

kepada orang lain. 

Tahap 5 : Menganalisis 

dan mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan 

refleksi dan mengadakan evaluasi terhadap 

penyelidikan dan proses-proses belajar yang 

mereka lakukan. 

Para pengembang PBL telah mendeskripsikan karakteristik model 

PBL sebagai berikut (Ibrahim dan Nur (2004) (dalam Hisbulloh Huda 

(2011: 158)):  

a. Pengajuan pertanyaan atau masalah. PBL dimulai dengan pengajuan 

pertanyaan atau masalah, bukannya mengorganisasikan di sekitar 

prinsip-prinsip atau keterampilan-keterampilan  tertentu. PBL 

mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan atau masalah 

yang kedua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi 
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bermakna bagi siswa. Mereka mengajukan situasi kehidupan nyata 

autentik untuk menghindari jawaban sederhana, dan memungkinkan 

adanya berbagai macam solusi untuk situasi itu. 

b. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Meskipun PBL mungkin 

berpusat pada mata pelajaran tertentu. Masalah yang dipilih benar-

benar nyata agar dalam pemecahannya, siswa meninjau masalah itu 

dari banyak mata pelajaran. 

c. Penyelidikan autentik. Model PBL menghendaki siswa untuk 

melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata 

terhadap masalah nyata. Mereka harus menganalisis dan 

mendefinisikan masalah mengembangkan hipotesis dan membuat 

ramalan, mengumpulkan dan menganalisis informasi, melakukan 

eksperimen (jika diperlukan), membuat inferensi, merumuskan 

kesimpulan. 

d. Menghasilkan produk atau karya dan memamerkannya. PBL 

menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk 

karya nyata atau artefak dan peragaan yang menjelaskan atau 

mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. 

e. Kerjasama. Model PBL dicirikan oleh siswa yang bekerjasama satu 

sama lain, paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok 

kecil. 
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Problem Based Learning tentu saja memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Kelebihan PBL adalah sebagai berikut (Hisbulloh Huda, 

2011: 169-170) :  

a. memberikan pemahaman materi yang baik bagi siswa, 

b. melatih keterampilan berfikir tingkat tinggi dalam aktivitas 

belajarnya, 

c. melatih siswa untuk terbiasa melakukan aktivitas berupa proses 

pemecahan masalah tidak semata-mata product oriented, 

d. meningkatkan ketelitian dalam proses pemecahan masalah, aktivitas 

berfikir tingkat tinggi yang dilakukan memiliki kemampuan untuk 

memecahkan masalah lain (transfer value), 

e. akibat dari proses belajar yang dilakukan siswa memiliki keberanian 

untuk menentukan, memilah dan mengambil keputusan (kritis dan 

analitis), 

f. mendorong tanggung jawab siswa atas hasil pekerjaannya, 

g. mendorong kemandirian siswa dalam belajar (mandiri secara 

individu dan kelompok), 

h. memberi kesempatan siswa untuk mengaktualisasikan dirinya 

melalui kegiatan yang dipilih dan dilakukannya, 

i. siswa lebih memahami konsep materi pembelajaran yang dipelajari 

sebab mereka terlibat dalam menemukan konsep tersebut, dan 

j. belajar dalam kelompok yang dilakukan memberikan pengaruh pada 

interaksi individu yang saling menguntungkan. 
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Kelemahan PBL adalah sebagai berikut (Hisbulloh Huda, 2011: 170) : 

a. memerlukan waktu yang lebih panjang, 

b. memerlukan bahan dan alat yang lebih, dan 

c. jika terjadi kesalahan pada salah satu proses dapat menyebabkan 

penyimpangan hasil dan tujuan. 

4. Alat-alat Optik 

Problem Based Learning (PBL) merupakan model pembelajaran 

yang di awal pembelajaran diberikan suatu permasalahan dalam 

kehidupan nyata manusia. Sedangkan fisika merupakan mata pelajaran 

yang familiar dan dekat dengan kehidupan nyata manusia sehari-hari, 

salah satunya materi alat-alat optik. 

Alat-alat optik sangat erat hubungannya dengan optika geometri. 

Optika geometri merupakan pembahasan mengenai bagaimana sinar 

cahaya membentuk bayangan. Dalam memahami bayangi dan 

pembentukan bayangan, yang diperlukan hanyalah model sinar dari 

cahaya, hukum refleksi (pemantulan) dan refraksi (pembiasan), dan ilmu 

geometri dan trigonometri sederhana. Optika geometri merupakan dasar 

untuk memahami banyak alat-alat optik. Optika geometri terlibat dalam 

prinsip kerja alat-alat optik. Tanpa adanya optika geometri, alat-alat optik 

tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak dapat digunakan. 

Alat-alat optik adalah alat-alat yang salah satu atau lebih bagiannya 

menggunakan benda optik, misalnya cermin, lensa, atau prisma. Alat 

optik memanfaatkan prinsip optika geometri seperti prinsip pemantulan 
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dan atau pembiasan cahaya dan atau pemantulan cahaya. Pemantulan 

cahaya adalah peristiwa pengembalian arah rambat cahaya pada reflektor. 

Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokaan  arah cahaya karena 

cahaya melalui bidang batas antara dua zat bening yang berbeda 

kerapatannya.  

Ada beberapa contoh alat-alat optik yaitu diantaranya kacamata, 

kamera, lup, mikroskop, teleskop, dan lain sebagainya. Alat optik 

digolongkan 2 macam yaitu alat optik alami dan buatan. Contoh alat optik 

alami adalah mata yang merupakan indera penglihatannya manusia. 

Sedangkan contoh alat optik buatan adalah seperti kacamata, kamera, lup, 

mikroskop, teleskop, dan lain sebagainya. Jika diperhatikan dari beberapa 

contoh alat-alat optik itu sendiri, maka pembahasan dari materi alat-alat 

optik tentu saja tidak akan lepas dari kehidupan dunia nyata. Beberapa 

contoh alat-alat optik tersebut sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-

hari, bahkan kita juga sering menggunakannya. Sedangkan Problem 

Based Learning (PBL) adalah proses pembelajaran yang titik awal 

pembelajaran berdasarkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

(Hisbulloh Huda, 2011: 157). Hubungan antara Problem Based Learning 

(PBL) dengan alat-alat optik ini tentu saja saling berkaitan satu sama 

lainnya karena memiliki persamaan yaitu masing-masing memiliki 

keterikatan dalam contoh kehidupan dunia nyata yang subjeknya itu 

manusia. 
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Berikut ini penjelasan contoh alat-alat optik : 

a. Mata 

Mata merupakan alat optik alami yang berfungsi sebagai 

indera penglihatannya manusia. Mata merupakan alat optik yang 

paling penting karena tanpa mata tidak mungkin alat optik buatan 

akan muncul. Mata merupakan alat optik utama, sedangkan alat-alat 

optik yang lain merupakan alat bantu penglihatan kita. Dengan mata, 

manusia bisa melihat pemandangan alam sekitar kita. Prinsip kerja 

alat optik buatan hampir menyamai prinsip kerja mata. 

Mata memiliki bagian-bagian yang memiliki tugasnya masing-

masing sehingga mata manusia bisa melihat. Bentuk mata itu hampir 

merupakan sebuah bola dan diameternya kira-kira 2,5 cm. Berikut 

ini adalah gambar mata beserta bagian-bagiannya: 

 

Gambar 2.1. Bagian-bagian Mata 

(Sumber : einsteinios.blogspot.com) 

 

1) Kornea 

Bagian depan mata yang agak melengkung secara tajam 

dan ditutupi oleh membran keras yang tembus cahaya yang 
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dinamakan selaput mata atau kornea (Sears & Zemansky, 2003: 

571). Kornea merupakan lapisan terluar mata yang bersifat kuat 

dan tembus cahaya. Kornea berfungsi menerima dan 

meneruskan cahaya yang masuk pada mata serta melindungi 

mata. Kornea mata memiliki fungsi menerima cahaya dari 

sumber cahaya dan meneruskannya ke bagian selanjutnya. 

Ketika cahaya datang dari sumber cahaya terjadi pembiasan 

cahaya di permukaan depan kornea mata. Kebanyakan 

pembiasan dilakukan di permukaan depan kornea (indeks bias = 

1,376) (Giancoli, 2001: 334). 

2) Aqueous humor 

Daerah di belakang selaput mata atau atau kornea mata itu berisi 

cairan yang dinamakan aqueous humor (Sears & Zemansky, 

2003: 571). Letaknya antara kornea dan lensa mata. Berfungsi 

untuk membiaskan cahaya ke dalam mata. Indeks refraksinya 

adalah kira-kira 1,336, yang hampir sama dengan indeks refraksi 

air (Sears & Zemansky, 2003: 571). 

3) Lensa kristal 

Bagian mata yang berfungsi sebagai alat optik adalah 

lensa mata. Lensa kristal (crystalline lens) adalah sebuah kapsul 

yang berisi selai (jelly) serat, yang keras di pusatnya dan secara 

progresif lebih lunak di bagian sebelah luar dan lensa kristal 

tersebut ditopang pada tempatnya oleh ikatan sendi tulang yang 
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mengikatkannya ke otot siliar (ciliary muscle) yang 

melingkarinya (Sears & Zemansky, 2003: 571). Lensa kristal 

merupakan lensa mata yang memiliki tugas penting yaitu 

mengatur letak bayangan agar tepat jatuh di bintik kuning. 

Lensa mata memiliki fungsi untuk memfokuskan serta 

meneruskan cahaya yang akan masuk ke mata supaya jatuh tepat 

di retina. Lensa mata hanya sedikit membelokkan berkas cahaya 

karena kebanyakan pembiasan dilakukan di permukaan depan 

kornea (Giancoli, 2001: 334). Indeks rata-ratanya adalah sebesar 

1,437 (Sears & Zemansky, 2003: 571). 

4) Iris 

Iris atau selaput pelangi merupakan bagian berwarna dari 

mata yang berfungsi menyesuaikan secara otomatis untuk 

mengendalikan banyaknya cahaya yang memasuki mata 

(Giancoli, 2001: 333). Iris berfungsi untuk memberi warna pada 

mata dan untuk mengatur besar kecilnya pupil supaya cahaya 

yang masuk bisa dibatasi. Iris terletak di tengah-tengah bola 

mata, yang ada di belakang kornea. Selaput pelangi (iris) berada 

di depan lensa dan selaput pelangi itu mengandung sebuah celah 

yang diameternya berubah-ubah yang dinamakan biji mata 

(pupil) (Sears & Zemansky, 2003: 571). Kita tahu bahwa setiap 

ras atau bangsa memiliki warna mata dari iris yang berbeda-

beda.  
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5) Pupil 

Pupil merupakan celah yang dibentuk oleh iris berfungsi 

sebagai tempat masuknya cahaya. Pupil memiliki fungsi untuk 

dapat mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Pupil 

akan membuka dan menutup untuk menyesuaikan pada 

perubahan intensitas cahaya yang masuk (Sears & Zemansky, 

2003: 571). Fungsi dari pupil ini sama dengan fungsi dari 

diafragma yang ada pada kamera. Pupil merupakan lubang 

berwarna hitam sehingga tidak ada cahaya yang dipantulkan dari 

pupil dan sangat sedikit cahaya yang dipantulkan kembali dari 

bagian dalam mata (Giancoli, 2001: 333).  

6) Otot mata 

Otot mata merupakan otot yang menyangga lensa kristalin 

dan mengatur besar kecilnya lensa. Lensa berfungsi sebagai 

penyetel untuk pemfokusan pada jarak-jarak yang berbeda dan 

dengan dibantu oleh otot siliari yang mengubah kelengkungan 

lensa sehingga panjang fokusnya berubah, sehingga untuk 

memfokuskan pada benda jauh, otot akan rileks dan lensa tipis, 

dan berkas-berkas paralel terfokus pada titik fokus (retina) 

sedangkan untuk memfokuskan pada benda dekat, otot akan 

berkontraksi dan menyebabkan pusat lensa menebal, dengan 

demikian akan memendekkan panjang fokus sehingga bayangan 

benda-benda yang dekat dapat difokuskan pada retina, di 
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belakang titik fokus (Giancoli, 2001: 334). Penyetelan fokus ini 

disebut akomodasi. 

7) Vitreous humor 

Vitreous humor merupakan cairan bening yang mengisi rongga 

mata. Letaknya berada di belakang lensa mata (Sears & 

Zemansky, 2003: 571). Fungsinya adalah meneruskan cahaya 

dari lensa ke retina. Indeks refraksinya adalah kira-kira 1,336, 

yang hampir sama dengan indeks refraksi air (Sears & 

Zemansky, 2003: 571). 

8) Retina 

Retina dalam mata memainkan peranan film dalam 

kamera (Giancoli, 2001: 333). Retina merupakan lapisan pada 

dinding belakang bola mata tempat bayangan dibentuk. Supaya 

sebuah benda terlihat tajam, bayangan itu harus terbentuk tepat 

pada retina mata (Sears & Zemansky, 2003: 571). Retina atau 

selaput jala merupakan bagian yang cukup peka terhadap 

cahaya. Di pusat retina ada daerah kecil yang disebut fovea yang 

memiliki diameter sekitar 0,25 mm dengan susunan rapat 

kerucut-kerucut dan pada bagian ini ditemukan bayangan yang 

paling tajam dan pemisahan warna paling baik (Giancoli, 2001: 

334). Pada retina ini berfungsi menangkap serta meneruskan 

cahaya dari lensa hingga saraf mata. Di dalam retina terdapat 

ujung-ujung saraf untuk menerima cahaya. Reseptor pada retina 
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mata juga mempunyai mekanisme penyesuaian intensitas (Sears 

& Zemansky, 2003: 571). 

9) Bintik kuning 

Bintik kuning merupakan lengkungan pada retina yang 

merupakan bagian yang paling peka pada retina. 

10) Saraf optik 

Saraf optik merupakan penerus ransang cahaya dari retina ke 

otak. Saraf mata ataupun yang biasa disebut dengan saraf optik 

ini memiliki fungsi untuk meneruskan sebuah ransang cahaya 

hingga ke otak. Semua informasi yang akan dibawa oleh saraf 

nantinya diproses di otak. Dengan demikian kita mengetahui apa 

yang kita lihat. 

b. Kacamata 

Kacamata merupakan salah satu alat yang dapat digunakan 

untuk mengatasi cacat mata pada manusia. kacamata terdiri dari 

lensa cembung atau lensa cekung dan frame. Fungsi kacamata yaitu 

untuk mengatur supaya bayangan benda yang tidak dapat dilihat 

dengan jelas oleh mata menjadi jatuh di titik dekat atau titik jauh 

mata, dan tergantung pada jenis cacat matanya. Jika sebuah benda 

berada di depan sebuah lensa maka bayangan akan dibentuk oleh 

lensa tersebut. Jauh dekatnya bayangan terhadap lensa, bergantung 

pada letak benda dan jarak fokus ke lensa. Berikut ini adalah gambar 

kacamata: 
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Gambar 2.2. Kacamata 

(Sumber : zeefazee.blogspot.com) 

 

Hubungan secara matematis dapat ditulis sebagai berikut: 

 

 
 

 

  
 

 

 
                                                  

Dengan, s adalah jarak benda ke lensa (m), s’ adalah jarak bayangan 

ke lensa (m), dan f adalah jarak fokus ke lensa (m). 

Dari mana rumus tersebut berasal? Berikut ini adalah penurunan 

rumus dari lensa sehingga bisa membentuk rumus di atas: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Proses pembentukan bayangan I pada lensa cekung 

 

Coba perhatikan dua segitiga yang diarsir pada gambar 2.7. di atas. 

Terlihat bahwa segitiga kecil dan segitiga besar merupakan suatu 

kesebangunan, sehingga berlaku persamaan: 

  

  
   

  

 
 

s 

   

Objek    f 
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Karena pada gambar bayangan jatuh di depan lensa, maka s’ nya 

bernilai negatif. Sehingga: 

  

  
    

  

 
 

Persamaan di atas merupakan persamaan untuk perbesaran bayangan 

(M). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Proses pembentukan bayangan II pada lensa cekung 

 

Perhatikan segitiga yang diarsir pada gambar 2. Karena kedua 

segitiga tersebut juga merupakan suatu kesebangunan, maka 

persamaan yang berlaku adalah 
  

  
   

      

 
 .   Namun, karena fokus 

lensa cekung bernilai negatif, maka      , sehingga 

persamaannya menjadi: 

  

  
   

     

  
                    

 

 

   

Objek   
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Perhatikan segitiga sebangun yang diarsir pada gambar 3. Sesuai 

gambar , persamaan yang berlaku adalah  
  

  
   

 

      
 . Karena pada 

lensa cekung, fokus dan s’ nya bernilai negatif maka persamaannya 

menjadi: 

  

  
   

  

       
                   

Subtitusi persamaan (1) ke persamaan (2) didapat: 

     

  
   

  

       
 

                

                  

              

            

 

 
   

      

   
 

 

 
   

  

   
 

 

   
 

 

 

Gambar 2.5. Proses pembentukan bayangan III pada lensa cekung 

 

   
Objek 
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Sehingga rumus yang terbentuk adalah: 

 

 
   

 

 
 

 

  
 

Sedangkan penurunan rumus untuk lensa cembung adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Proses pembentukan bayangan pada lensa cembung 

 

Perhatikan gambar di atas. Karena kedua persamaan di atas sama-

sama mengandung 
  

  
, maka kita dapat melakukan subtitusi. 

Sehingga didapat: 

     

 
   

 

      
 

               

                 

           

  

         

   

   
Benda 

Bayangan   

Segitiga sebangun(kiri) 

  

  
 

   

 
 

Segitiga sebangun(kiri) 
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Sehingga rumus yang terbentuk adalah: 

 

 
   

 

 
 

 

  
 

Keterangan:  

f  = jarak titik fokus lensa (m) 

s = jarak benda ke lensa (m) 

s’ = jarak bayangan ke lensa (m) 

Kekuatan atau daya lensa adalah kemampuan lensa untuk 

memfokuskan sinar yang datang sejajar dengan lensa. Hubungan 

antara daya lensa dan kekuatan lensa memenuhi persamaan: 

  
 

 
                                         

dengan, P adalah kekuatan atau daya lensa (dioptri) dan f adalah 

jarak fokus ke lensa (m). 

Berikut ini jenis cacat mata pada manusia, antara lain: 

1) Myopia atau rabun jauh 

Myopia merupakan kelainan mata yang mengacu pada 

kemampuan mata yang hanya dapat terfokus pada benda dekat. Titik 
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jauh tidak berada pada takhingga tetapi jarak yang lebih dekat, 

sehingga benda jauh tidak terlihat jelas. Hal ini disebabkan oleh bola 

mata yang terlalu panjang, walaupun kadang-kadang kelengkungan 

kornea-lah yang terlalu besar. Pada kedua kasus tersebut, bayangan 

benda yang jauh terfokus di depan retina. Kelainan ini dapat 

diperbaiki dengan menggunakan lensa divergen, karena 

menyebabkan berkas paralel menyebar dan terfokus pada retina. 

(Giancoli, 2001: 335). 

2) Hyperopia atau rabun dekat 

Hyperopia merupakan kelainan mata yang mengacu pada 

kemampuan mata yang tidak dapat memfokus pada benda dekat. 

Walaupun benda-benda jauh biasanya terlihat jelas, titik dekat 

agak lebih besar dari “normal” 25 cm. Kelainan ini disebabkan 

oleh biji mata yang terlalu pendek atau kornea yang tidak cukup 

melengkung. Kelainan ini diperbaiki dengan lensa konvergen. 

(Giancoli, 2001: 335). 

3) Astigmatisme 

Astigmatisme merupakan kelainan mata yang disebabkan 

oleh kornea atau lensa yang kurang bundar sehingga benda titik 

difokuskan sebagai garis pendek yang mengaburkan bayangan. 

Hal ini terjadi karena kornea berbentuk sferis dengan bagian 

silindrisnya bertumpuk. Astigmatisme dapat dibantu dengan 

menggunakan lensa silindris. Lensa silindris dapat 
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memfokuskan titik menjadi garis yang paralel dengan 

sumbunya. (Giancoli, 2001: 335). 

4) Presbiopia 

Presbiopia merupakan kelainan mata yang yang hampir 

sama dengan hyperopia. Presbiopia merupakan kelainan mata 

yang mengacu pada kemampuan yang berkurang dari mata 

untuk berakomodasi sementara umur bertambah, dan titik dekat 

menjauh. Kelainan ini juga dapat diatasi dengan menggunakan 

lensa konvergen. (Giancoli, 2001: 335). 

c. Lup 

Untuk memandang lebih dekat sebuah benda kecil, seperti 

serangga atau kristal, kita dapat mendekatkan mata kita, supaya 

benda dapat terlihat lebih besar. Tetapi mata tidak dapat 

memfokuskan secara tajam pada benda yang lebih dekat daripada 

titik dekat, maka ukuran sudut dari benda adalah yang paling besar. 

Sebuah lensa positif (konvergen) dapat digunakan untuk membentuk 

sebuah bayangan maya yang lebih besar dan letaknya lebih jauh dari 

mata  daripada benda itu sendiri. Lensa ini dinamakan lensa 

pembesar atau lup. Lup adalah lensa positif yang digunakan untuk 

mengamati benda-benda kecil agar nampak lebih jelas dan lebih 

besar. Berikut ini adalah gambar lup atau kaca pembesar: 
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(a)       (b) 

Gambar 2.7. (a) Kaca Pembesar, (b) Kaca pembesar untuk 

memperbesar ukuran tulisan 

(Sumber : yorieaprilliani.blogspot.com dan 

bagas24027.blog.teknikindustri.ft.mercubuana.ac.id) 

 

Benda tersebut dapat digerakkan lebih dekat ke mata, dan 

ukuran sudut bayangannya mungkin jauh lebih besar daripada 

ukuran sudut benda itu di 25 cm tanpa lensa (Sears & Zemansky, 

2003: 574). Agar benda terlihat, maka benda diletakkan diantara titik 

pusat (O) dan titik fokus (f), sehingga terbentuk bayangan yang 

bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Saat bayangan terbentuk di 

dekat mata, maka mata berakomodasi maksimum. Jika ingin 

mengamati benda dengan lup tanpa berakomodasi, maka benda 

diletakkan di titik fokus lensa sehingga yang masuk ke mata berupa 

sinar sejajar. Bayangan maya itu paling nyaman untuk dipandang 

bila bayangan itu ditempatkan di tak berhingga, sehingga otot siliar 

mata berada dalam keadaan santai (Sears & Zemansky, 2003: 574-

575). Ini dikatakan mengamati dengan mata tidak berakomodasi. 

Rasio perbesaran sudut adalah sebagai berikut ini: 
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dengan, Sn adalah titik dekat mata (25 cm untuk mata normal) dan S 

adalah letak objek di depan lup. 

d. Teleskop 

Teleskop atau teropong adalah alat optik yang digunakan untuk 

mengamati benda-benda di bumi atau diluar angkasa agar tampak 

lebih dekat dan jelas. Teleskop digunakan untuk memandang benda-

benda besar dalam jarak jauh (Sears & Zemansky, 2003: 577). 

Berdasarkan susunan optiknya teropong dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu: 

1) Teleskop Bias (Teleskop Lensa) 

Teleskop lensa adalah teleskop yang susunan optiknya 

semuanya menggunakan lensa. Teleskop lensa ada empat yaitu: 

a) Teleskop bintang atau astronomi 

b) Teleskop bumi 

c) Teleskop panggung 

d) Teleskop prisma atau binokuler 

2) Teleskop Pantul (Cermin) 

Teleskop cermin adalah teleskop yang susunan optiknya ada 

yang menggunakan cermin dan ada yang menggunakan lensa. 

Teleskop pantul ada tiga yaitu: 

a) Teleskop Newtonian 

b) Teleskop Gregorian 

c) Teleskop Cassegrain 
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Teleskop yang sering diketahui oleh manusia adalah teleskop 

bintang dan teleskop bumi, karena memang sebagian besar manusia 

sudah menggunakannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. 

Teleskop bintang adalah alat optik untuk mengamati benda-

benda angkasa luar, misalnya bintang, planet-planet, dan bulan. 

Berikut ini adalah gambar teleskop bintang: 

 

Gambar 2.8. Teleskop Bintang 

(Sumber : flickr.com) 

 

Teleskop bintang memiliki jarak fokus lensa objektif lebih besar 

daripada jarak fokus lensa okuler (    >    ). Pengamatan benda 

langit dengan teleskop bintang dilakukan dengan mata tidak 

berakomodasi sehingga mata tidak cepat lelah. Hal ini dilakukan 

dengan cara mengatur  agar bayangan lensa objektif terletak di titik 

fokus lensa okuler. 

Teleskop bumi adalah alat optik untuk mengamati benda-

benda di darat atau di laut yang jauh letaknya agar nampak lebih 

dekat dan jelas. Berikut ini adalah gambar teleskop bumi: 
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Gambar 2.9. Teleskop Bumi 

(Sumber : fisikaoptik.blogspot.com) 

Teropong bumi tersusun atas tiga lensa cembung, yaitu lensa 

objektif, lensa okuler, dan lensa pe,balik yang diletakkan di antara 

lensa objektif dan okuler. Lensa pembalik ini berfungsi untuk 

membalik bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif sehingga 

bayangan akhir yang dibentuk sama tegak seperti benda aslinya.  

Benda yang diamati teropong bumi terletak di ruang III sehingga 

bayangan terbentuk di ruang II di belakang lensa objektif dengan 

sifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan lensa objektif 

berfungsi sebagai benda bagi lensa pembalik dan berada di titik 2   

lensa pembalik, sehingga membentuk bayangan yang bersifat maya 

terbalik, dan sama besar. Bayangan lensa pembalik berfungsi sebagai 

benda bagi lensa okuler sehingga dibiaskan membentuk bayangan 

akhir yang lebih besar dan sama tegak seperti benda aslinya. 

e. Mikroskop 

Mikroskop adalah alat optik untuk mengamati benda-benda 

yang sangat kecil (mikro), misalnya bakteri dan kuman-kuman. 

Mikroskop adalah alat optik yang diperlukan oleh manusia untuk 

perbesaran yang lebih besar daripada yang kita dapat peroleh dengan 
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sebuah lensa pembesar sederhana (Sears & Zemansky, 2003: 576). 

berikut ini adalah gambar mikroskop: 

 

Gambar 2.10. Mikroskop 

(Sumber : conrad.de) 

 

Sebuah mikroskop memiliki dua lensa, yaitu lensa objektif dan 

lensa okuler. Lensa objektif mengarah ke benda atau objek yang 

diamati, sedangkan lensa okuler adalah lensa yang berada di dekat 

mata pengamat. Benda yang akan diamati dengan mikroskop 

ditempatkan di ruang II di depan lensa objektif dengan cara 

mengatur jarak antara lensa objektif dan benda yang akan diamati 

sehingga bayangan terletak di ruang III lensa objektif. Jarak fokus 

lensa okuler lebih besar daripada jarak fokus lensa objektif (    > 

   ). 

Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif berfungsi sebagai 

benda bagi lensa okuler dan berada di ruang I lensa okuler (antara O 

-    ). Dengan demikian, bayangan akhir yang terjadi terbentuk di 
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ruang IV di depan lensa okuler dengan sifat maya, terbalik, dan 

diperbesar. 

f. Kamera 

Kamera adalah alat optik yang berguna untuk menghasilkan 

gambar melalui  proses fotografi, yaitu proses menghasilkan gambar 

dengan cahaya pada film. Berikut ini adalah gambar kamera: 

 

  

(b)          (b)         (c) 

Gambar 2.11. (a) Kamera Polaroid, (b) Kamera Digital, (c) Kamera 

DLSR 

(Sumber : (a) polaroidkamera.se, (b) drewjavadd.wordpress.com, (c) 

heise.de) 

 

Kamera ini memanfaatkan lensa untuk membantu proses 

pembentukan bayangan pada kamera. Komponen utama kamera 

adalah lensa, aperture, dan pelat film (pada kamera analog). Lensa 

pada kamera berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk ke 

kamera, aperture berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang 

masuk ke kamera dan pelat film berfungsi sebagai tempat 

terbentuknya bayangan.  

Kualitas gambar yang dihasilkan oleh kamera bergantung pada 

susunan lensa yang terdapat pada kamera tersebut. Makin banyak 
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lensa yang digunakan pada kamera, kualitas gambar yang dihasilkan 

semakin baik.  

Benda yang akan diambil gambar (foto) diletakkan di ruang III 

di depan lensa kamera. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 

mengatur jarak fokus lensa objektif. Bayangan yang terbentuk terjadi 

di pelat film (di ruang II) dengan sifat nyata, diperkecil, dan terbalik. 

5. Integrasi-Interkoneksi 

Materi alat-alat optik merupakan materi fisika di kelas X 

SMA/MA. Materi ini sangat berkaitan erat dengan pembahasan cahaya. 

Dalam penggunaannya, alat-alat optik sangat memerlukan cahaya. Tanpa 

cahaya, maka alat-alat optik tidak bisa digunakan. Dalam al-Qur’an, 

banyak ayat al-Qur’an yang menyebutkan kata “cahaya”. Dari sinilah, 

sangat penting bagi kita untuk mewujudkan integrasi-interkoneksi melalui 

ranah materi. Integrasi-interkoneksi pada ranah materi merupakan suatu 

proses bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai kebenaran universal 

umumnya dan keislaman khususnya ke dalam pengajaran mata pelajaran 

umum seperti filsafat, antropologi, sosiologi, hukum, politik, psikologi 

dan lain sebagainya dan sebaliknya ilmu-ilmu umum ke dalam kajian-

kajian keagamaan dan keislaman (Radjasa Mu’tashim, dkk, 2006: 29). 

Lebih jelasnya dapat dilihat penjelasan berikut ini. 

a. Kerangka Dasar Integrasi-Interkoneksi 

Pada dasarnya, Islam mengembangkan ilmu yang bersifat 

universal dan tidak mengenal dikotomi antara ilmu-ilmu 
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qauliyyah/hadlarah al-nash (ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teks 

keagamaan) dengan ilmu-ilmu kauniyyah-ijtima’iyyah/hadlarah al-

‘ilm (ilmu-ilmu kealaman dan kemasyarakatan), maupun dengan 

hadlarah al-falsafah (ilmu-ilmu etis-filosofis). Ilmu-ilmu tersebut 

secara keseluruhan dapat dikatakan sebagai ilmu-ilmu keislaman 

ketika secara epistemologis berangkat dari atau sesuai dengan nilai-

nilai dan etika Islam yang pada dasarnya bersifat objektif. Dengan 

demikian dalam Islam terjadi proses objektifikasi dari etika Islam 

menjadi ilmu keislaman yang dapat bermanfaat bagi seluruh 

kehidupan manusia (Rahmatan li ‘alamin), baik mereka yang 

Muslim maupun non-Muslim, serta tidak membedakan golongan, 

etnis maupun suku bangsa. Wilayah kajian UIN Sunan Kalijaga 

mencakup seluruh bidang keilmuan di atas yang dikembangkan 

melalui konsep hadlarah al-nash, hadlarah al’ilm, maupun hadlarah 

al-falsafah. Wilayah keilmuan tersebut tidak dikaji secara parsial 

melainkan dikaji secara integrasi-interkoneksi atau saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya (Radjasa Mu’tashim, 2006: 

19). Paradigma keilmuan tersebut bisa digambarkan seperti “jaring 

laba-laba keilmuan” berikut ini (Radjasa Mu’tashim, dkk, 2006: 21): 
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Gambar 2.12. Jaring Laba-laba Keilmuan 

(Sumber : Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum, 

Radjasa) 

 

Ilmu-ilmu di atas, satu sama lain saling berinteraksi, saling 

memperbincangkan (dialog), dan saling menghargai atau 

mempertimbangkan serta sensitif terhadap kehadiran ilmu yang 

lainnya. Sebagai sentral keilmuan, tidak berarti Al-Qur’an dan Al-

Sunnah merupakan satu-satunya sumber kebenaran. Karena untuk 

mendapatkan pemahaman kebenaran yang komprehensif 

terhadapnya diperlukan pula bantuan ilmu pengetahuan lain baik 

yang bersumber dari alam maupun manusia sendiri. Kebenaran yang 

disebut ini terimplementasi dalam ilmu-ilmu kealaman, sosial, dan 

humaniora. Perkembangan zaman yang semakin kompleks, 

memperbincangkan atau mendialogkan ilmu dari ketiga sumber itu 

saja tidak cukup, tapi perlu juga dengan memperhatikan informasi 

dan isu yang muncul di era kontemporer seperti, hak asasi manusia, 
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gender, pluralisme agama, lingkungan hidup, dan sebagainya. Dari 

uraian ini tergambar bahwa struktur keilmuan jaring laba-laba disini 

merupakan sebuah struktur keilmuan yang bersifat 

teoantroposentrik-integrasi-interkoneksi (Radjasa Mu’tashim, 2006: 

21-22). 

Jika diskemakan, rancang bangun keilmuan baru era UIN 

Sunan Kalijaga kurang lebih dapat digambarkan sebagai berikut 

(Radjasa Mu’tashim, dkk, 2006: 24-25) : 

1) Skema Single Entity 

 

  

 

 

Gambar 2.13. Skema Single Entity 

 

Entities tunggal hadlarah al-nash ini bisa diganti atau 

ditempati oleh entities tunggal hadlarah al-‘ilm atau entities 

tunggal hadlarah al-falsafah. Single entity ini umumnya 

mengklaim bahwa cukup dirinya sendiri sajalah yang mampu 

mangatasi permasalahan kemanusiaan. Dalam perspektif 

komparatif, corak model berfikir single entity ini adalah simbol 

keangkuhan ilmu pengetahuan. 
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2) Skema Isolated Entities 

 

 

 

 

Gambar 2.14. Skema Isolated Entities 

 

Tampak dalam skema di atas kelihatannya peradaban 

manusia ini semakin maju karena adanya ketiga entitas 

keilmuan tersebut. Namun oleh masyarakat dunia sekarang ini 

konfigurasi hubungan yang ternyata bercorak “isolated” inilah 

yang diperkirakan sebagai sumber permasalahan dunia 

kontemporer, sejak dari krisis lingkungan hidup, krisis ekonomi, 

krisis moralitas, krisis religiositas, dan krisis dimensi. 

3) Skema Interconnected Entities 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15. Skema Interconnected Entities 

 

Skema diatas adalah proyek keilmuan yang diemban oleh 

visi dan misi perubahan IAIN ke UIN Sunan Kalijaga. Tampak 
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pada skema di atas bahwa masing-masing rumpun ilmu sadar 

akan keterbatasan-keterbatasan yang melekat pada diri sendiri 

dan oleh karenanya bersedia untuk berdialog, bekerjasama, 

dikoreksi, diberi masukan, dan memanfaatkan metode dan 

pendekatan yang dipakai oleh rumpun ilmu lain untuk 

melengkapi kekurangan-kekurangan yang melekat jika masing-

masing berdiri sendiri-sendiri, terpisah antara satu dan lainnya. 

Skema interconnected entities ini bisa disederhanakan menjadi 

segi tiga keilmuan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dimana 

dalam masing-masing sudutnya dikenal dengan sudut hadlarah 

al-nash, hadlarah al-‘ilm, dan hadlarah al-falsafah. 

Pendekatan integrasi-interkoneksi adalah terkaitnya satu 

pengetahuan dengan pengetahuan lain melalui satu hubungan yang 

saling menghargai dan saling mempertimbangkan. Bidang ilmu yang 

berkarakteristik integratif sudah tentu memiliki interkoneksi antar 

bagian keilmuannya. Sebaliknya, karena semua ilmu tidak dapat 

diintegrasikan, maka paling tidak masing-masing ilmu memiliki 

kepekaan akan perlunya interkoneksi untuk menutup kekurangan 

yang melekat pada dirinya sendiri jika berdiri sendiri (Radjasa 

Mu’tashim, dkk, 2006: 26). 

b. Ranah Integrasi-Interkoneksi 

Integrasi-interkoneksi dapat diwijudkan melalui beberapa 

ranah, antara lain (Radjasa Mu’tashim, dkk, 2006:28-32): 
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1) Ranah Filosofis 

Integrasi-interkoneksi pada ranah filosofis dimaksudkan 

bahwa setiap mata pelajaran harus diberi nilai fundamental 

eksistensial dalam kaitannya dengan disiplin keilmuan lainnya 

dan dalam hubungannya dengan nilai-nilai humanistik. 

2) Ranah Materi 

Integrasi-interkoneksi pada ranah materi merupakan suatu 

proses bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai kebenaran 

universal umumnya dan keislaman khususnya ke dalam 

pengajaran matapelajaran umum seperti filsafat, antropologi, 

sosiologi, hukum, politik, psikologi dan lain sebagainya dan 

sebaliknya ilmu-ilmu umum ke dalam kajian-kajian keagamaan 

dan keislaman. Implementasi integrasi-interkoneksi pada ranah 

materi bisa dengan tiga model yaitu pengintegrasian ke dalam 

paket kurikulum, penanaman matapelajaran yang menunjukkan 

hubungan antara dua disiplin ilmu umum dan keislaman, dan 

pengintegrasian ke dalam tema-tema matapelajaran. 

3) Ranah Metodologi 

Metodologi yang dimaksud adalah metodologi yang 

digunakan dalam pengembangan ilmu yang bersangkutan. 

Setiap ilmu memiliki metodologi penelitian yang khas yang 

biasa digunakan dalam pengembangan keilmuannya. 

Metodologi disini juga bisa dalam pengertian yang lebih luas 
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yaitu berupa pendekatan. Sebagai contoh dalam psikologi 

sekarang dikenal pendekatan-pendekatan fenomenologis, 

kontemplatif bahkan normatif. 

4) Ranah Strategi 

Ranah strategi adalah ranah pelaksanaan atau praksis dari 

proses pembelajaran keilmuan integrasi-interkonektif. Kualitas 

keilmuan serta keterampilan mengajar dari pengajar menjadi 

kunci keberhasilan pembelajaran berbasis paradigma integrasi-

interkoneksi. Dalam paradigma ini, semakin banyak disiplin 

keilmuan yang diintegrasikan dan diinterkoneksikan dalam 

suatu matapelajaran, semakin membutuhkan strategi 

pembelajaran yang melibatkan banyak pengajar terkait dengan 

ilmu yang dikaji. 

c. Model Integrasi-Interkoneksi 

Integrasi-interkoneksi keilmuan dapat berwujud dalam 

beberapa model, antara lain (Radjasa Mu’tashim, dkk, 2006: 33) : 

1) Informatif 

Model informatif mengandung arti bahwa suatu disiplin 

ilmu perlu diperkaya dengan informasi yang dimiliki oleh 

disiplin ilmu lain sehingga wawasan civitas akademika semakin 

luas. 
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2) Konfirmatif atau klarifikatif 

Model konfirmatif mengandung arti bahwa suatu disiplin 

ilmu tertentu untuk dapat membangun teori yang kokoh perlu 

memperoleh penegasan dari disiplin ilmu yang lain. 

3) Korektif 

Model korektif mengandung arti bahwa suatu disiplin ilmu 

tertentu perlu dikonfrontir dengan ilmu agama atau sebaliknya, 

sehingga yang satu dapat mengoreksi yang lain. Dengan 

demikian perkembangan disiplin ilmu akan semakin dinamis. 

Selain model-model tersebut, bisa juga menggunakan model 

yang lebih rinci, antara lain (Radjasa Mu’tashim, 2006: 33-35) : 

1) Similarisasi, yaitu menyamakan begitu saja konsep-konsep sains 

dengan konsep-konsep yang berasal dari agama, meskipun 

belum tentu sama. 

2) Paralelisasi, yaitu menganggap pararel konsep yang berasal dari 

al-Qur’an dengan konsep yang berasal dari sains karena 

kemiripan konotasinya tanpa menyamakan keduanya. 

3) Komplementasi, yaitu antara sains dan agama saling mengisi 

dan saling memperkuat satu sama lain, tetapi tetap 

mempertahankan eksistensi masing-masing. 

4) Komparasi, yaitu membandingkan konsep/teori sains dengan 

konsep/wawasan agama mengenai gejala-gejala yang sama. 
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5) Induktifikasi, yaitu asumsi-asumsi dasar dari teori-teori ilmiah 

yang didukung oleh temuan-temuan empirik dilanjutkan dengan 

pemikirinnya secara teoretis abstrak ke arah pemikiran 

metafisik/gaib, kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip 

agama dan al-Qur’an mengenai hal tersebut. 

6) Verifikasi, yaitu mengungkapkan hasil-hasil penelitian ilmiah 

yang menunjang dan membuktikan kebenaran-kebenaran (ayat-

ayat) al-Qur’an. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mutoharoh dari Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatulloh (2011) dalam bentuk skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Model Problem Based Learning terhadap Hasil Belajar Fisika 

Siswa”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

model pembelajaran berdasarkan masalah (Problem Based Learning) 

terhadap hasil belajar fisika siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

model PBL dapat memberikan hasil belajar yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional dan model PBL 

dapat dijadikan sebagai alternatif  dalam pembelajaran IPA, khususnya 

fisika. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah terletak 

pada model pengembangan penelitian yang digunakan. Penelitian di atas 

menggunakan model pengembangan eksperimen, sedangkan penelitian 

ini akan menggunakan model penelitian Research and Development. 



60 
 

 
 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Apriliana Landini dari Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga (2013) dalam bentuk skripsi yang berjudul 

“Pengembangan Modul Fisika Berbasis STM (Sains Teknologi 

Masyarakat) Dengan Konten Integrasi-Interkoneksi pada Materi Fluida 

Kelas XI SMK”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas 

adalah terletak pada basis yang digunakan dalam mengembangkan 

modul. Pada penelitian di atas mengembangkan modul fisika berbasis 

STM (Sains Teknologi Masyarakat) dengan konten integrasi-interkoneksi 

sedangkan penelitian ini akan mengembangkan modul fisika berbasis 

Problem Based Learning (PBL) dengan konten integrasi-interkoneksi. 

Selain itu, konten materi dalam mengembangkan modul fisika juga 

berbeda. Pada penelitian di atas mengembangkan modul fisika dengan 

konten materi yaitu fluida sedangkan pada penelitian ini akan 

mengembangkan modul fisika dengan konten materi yaitu alat-alat optik. 

Modul fisika berbasis STM (Sains Teknologi Masyarakat) ini memiliki 

kualitas yang sangat baik (SB) berdasarkan tinjauan ahli materi, ahli 

media, ahli integrasi-interkoneksi dan guru fisika SMK dengan 

persentase keidealan masing-masing sebesar 91,66%, 92,26%, 88,88% 

dan 83,33%. Oleh karena itu, modul tersebut merupakan produk yang 

layak untuk digunakan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhayyarotin Niswati Rodliyatul 

Jauhariyah, Sarwanto, dan Suparmi (2013) dalam bentuk jurnal nasional 

yang berjudul “Pengembangan Modul Fisika Berbasis Problem Based 
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Learning pada Materi Fluida untuk Siswa Cerdas Istimewa-Berbakat 

Istimewa”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah 

terletak pada basis yang digunakan dalam mengembangkan modul. Pada 

penelitian di atas hanya mengembangkan modul fisika berbasis Problem 

Based Learning (PBL) sedangkan penelitian ini akan mengembangkan 

modul fisika berbasis Problem Based Learning (PBL) dengan konten 

integrasi-interkoneksi. Dalam penelitian di atas, modul fisika berbasis 

PBL yang dikembangkan ditujukan untuk siswa cerdas istimewa-

berbakat istimewa sedangkan dalam penelitian ini, modul yang dibuat 

ditujukan untuk siswa pada umumnya. Selain itu, konten materi dalam 

mengembangkan modul fisika juga berbeda. Pada penelitian di atas 

mengembangkan modul fisika dengan konten materi yaitu fluida 

sedangkan pada penelitian ini akan mengembangkan modul fisika dengan 

konten materi yaitu alat-alat optik. Modul fisika berbasis Problem Based 

Learning (PBL) ini memiliki kualitas yang baik (B) berdasarkan tinjauan 

ahli, dosen fisika dan guru fisika di kelas akselerasi dengan hasil validasi 

masing-masing sebesar 3,22, 3,45, dan 3,61. Oleh karena itu, modul 

tersebut merupakan produk yang layak untuk digunakan. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh I.M. Dwi, H. Arif, K. Sentot (2013) 

dalam bentuk jurnal nasional yang berjudul,”Pengaruh Strategi Problem 

Based Learning (PBL) berbasis ICT terhadap Pemahaman Konsep dan 

Kemampuan Pemecahan Masalah Fisika”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji perbedaan pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan 
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masalah antara peserta didik yang dibelajarkan dengan menggunakan 

strategi Problem Based Learning (PBL) berbasis ICT dan peserta didik 

yang dibelajarkan dengan strategi Problem Based Learning (PBL). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman konsep 

dan kemampuan pemecahan masalah yang signifikan antara peserta didik 

yang dibelajarkan dengan menggunakan strategi Problem Based 

Learning (PBL) berbasis ICT dan strategi Problem Based Learning 

(PBL). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas  adalah terletak 

pada model pengembangan penelitian yang digunakan. Penelitian di atas 

menggunakan model pengembangan eksperimen, sedangkan penelitian 

ini akan menggunakan model penelitian Research and Development. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Utrifani dan Betty M. Turnip 

(2014) dalam bentuk jurnal nasional yang berjudul,”Pengaruh Model 

Pembelajaran berbasis Problem Based Learning (PBL) terhadap Hasil 

Belajar Siswa pada Materi Pokok Kinematika Gerak Lurus Kelas X SMA 

Negeri 14 Medan Tahun Ajaran 2013/2014”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh berupa model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) dan pembelajaran konvensional. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok 

kinematika gerak lurus. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas  

adalah terletak pada model pengembangan penelitian yang digunakan. 

Penelitian di atas menggunakan model pengembangan eksperimen, 
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sedangkan penelitian ini akan menggunakan model penelitian Research 

and Development. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Heru Edi Kurniawan, Sarwanto, dan Cari 

(2013) dalam bentuk jurnal nasional yang berjudul “Pengembangan 

Modul IPA SMP berbasis Problem Based Learning (PBL) Terintegrasi 

Pendidikan Karakter pada Materi Getaran dan Gelombang”. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian di atas adalah terletak pada basis dan 

materi pokok yang digunakan dalam mengembangkan modul. Pada 

penelitian di atas hanya mengembangkan modul fisika berbasis Problem 

Based Learning (PBL) sedangkan penelitian ini akan mengembangkan 

modul fisika berbasis Problem Based Learning (PBL) dengan konten 

integrasi-interkoneksi. Selain itu, konten materi dalam mengembangkan 

modul fisika juga berbeda. Pada penelitian di atas mengembangkan 

modul fisika dengan konten materi yaitu getaran dan gelombang 

sedangkan pada penelitian ini akan mengembangkan modul fisika dengan 

konten materi yaitu alat-alat optik. Modul fisika berbasis Problem Based 

Learning (PBL) ini memiliki kualitas yang sangat baik (SB) sehingga 

modul tersebut merupakan produk yang layak untuk digunakan. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Heru Edi Kurniawan dalam bentuk jurnal 

nasional yang berjudul “Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPA 

SMP berbasis Problem Based Learning (PBL) pada materi Getaran dan 

Gelombang”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah 

terletak pada apa yang dikembangkan. Pada penelitian di atas yang 
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dikembangkan berupa perangkat pembelajaran IPA SMP berbasis 

Problem Based Learning (PBL) sedangkan penelitian ini yang 

dikembangkan berupa modul fisika berbasis Problem Based Learning 

(PBL) dengan konten integrasi-interkoneksi. Perangkat pembelajaran 

IPA SMP berbasis Problem Based Learning (PBL) ini memiliki kualitas 

yang sangat baik (SB) sehingga modul tersebut merupakan produk yang 

layak untuk digunakan. 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Hanafi Atan, Fauziah Sulaiman dan 

Rozhan M Idrus dari Universiti Sains Malaysia (2004) dalam bentuk 

jurnal internasional yang berjudul “The effectiveness of problem-based 

learning in the web-based environment for the delivery of an 

undergraduate physics course”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas pembelajaran dengan menggunakan model 

Problem Based Learning (PBL) dibandingkan dengan pembelajaran 

menggunakan Content Based Learning (CBL). Dari hasil penelitian, 

diperoleh hasil bahwa pendekatan Problem Based Learning (PBL) 

berbasis web dihasilkan kinerja yang lebih baik daripada pendekatan 

Content Based Learning (CBL). Di mana analisis menunjukkan bahwa 

peserta didik yang diberi perlakuan Problem Based Learning (PBL) 

berbasis web merespon lebih positif dengan meningkatnya pengetahuan 

mereka dibandingkan dengan peserta didik yang diberi perlakuan 

Content Based Learning (CBL). Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian di atas adalah terletak pada model pengembangan penelitian 
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yang digunakan. Penelitian di atas menggunakan model pengembangan 

eksperimen, sedangkan penelitian ini akan menggunakan model 

penelitian Research and Development. 

C. Kerangka Berpikir 

Fisika adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam (IPA) atau sains. 

Sains merupakan kata yang diambil dari bahasa Inggris science. IPA antara 

lain mencakup fisika, kimia, biologi,dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan 

bumi dan antariksa. Saat ini fisika menjadi momok tersendiri bagi peserta 

didik. Ada banyak faktor penyebab mengenai alasan mengapa fisika dianggap 

sulit oleh peserta didik. Fisika dianggap sulit karena rumusnya yang terlalu 

banyak. Alat-alat optik merupakan salah satu materi yang memiliki rumus-

rumus yang cukup rumit. Banyak peserta didik yang mengeluh mengenai 

penerapan rumus-rumus begitu rumit. Padahal jika peserta didik dapat 

mempelajari fisika bukan hanya sekedar menghafal rumus tetapi juga 

memahami konsepnya maka hal itu akan membuat peserta didik semakin 

senang belajar fisika. 

Peserta didik dalam mengerjakan soal-soal fisika lebih mengandalkan 

metode hafalan rumus dibandingkan dengan metode pemahaman konsep 

fisika. Metode pemahaman konsep fisika memang amat sulit diterapkan oleh 

sebagian besar peserta didik. Hal itu disebabkan karena kemampuan berpikir 

peserta didik masih lemah sehingga peserta didik kesulitan dalam memahami 

konsep fisika. Berdasarkan kondisi tersebut, maka sejak awal peserta didik 

perlu dibiasakan untuk melatih kemampuan berpikirnya. Oleh karena itu, 
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diperlukan suatu upaya dalam pembelajaran agar tingkat pemahaman 

terhadap konsep fisika semakin kuat.  Pembelajaran yang diperlukan adalah 

pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning (PBL) yang 

menekankan kesadaran peserta didik dalam berpikir, memecahkan  masalah 

dengan melibatkan peserta didik pada kenyataan (penyelidikan autentik) serta 

saling berbagi pengetahuan dengan yang lain di mana peserta didik diajak 

dalam melakukan tukar pikiran melalui presentasi dan tanya jawab. 

Faktor lain yang menjadi penyebab fisika dianggap sulit adalah bahan 

ajar digunakan oleh peserta didik. Sementara itu, dalam realitas pendidikan, 

masih banyak guru yang menggunakan bahan ajar konvensional. Bahan ajar 

konvensional yaitu bahan ajar yang langsung beli, langsung pakai, instant, 

serta tanpa upaya menyiapkan, merencanakan, dan menyusunnya sendiri 

(Andi Prastowo, 2011). Dengan demikian, sangat dimungkinkan jika bahan 

ajar yang dipakai kurang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bahan ajar 

kurang dikaitkan dengan masalah-masalah nyata di sekitar kehidupan peserta 

didik. Pengemasan bahan ajar linier kurang memberi peluang pada peserta 

didik untuk mengembangkan keterampilan dalam merumuskan masalah, 

memecahkan masalah, merefleksikan belajarnya, dan mengembangkan 

pemahamannya. Padahal, pembelajaran yang menarik, efektif, dan efisien 

tentu saja membutuhkan bahan ajar yang lebih menarik dari bahan ajar 

konvensional.   

Materi alat-alat optik sangat berkaitan erat dengan pembahasan cahaya. 

Dalam penggunaannya, alat-alat optik sangat memerlukan cahaya. Tanpa 
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cahaya, maka alat-alat optik tidak bisa digunakan. Dalam al-Qur’an, banyak 

ayat al-Qur’an yang menyebutkan kata “cahaya”. Dari sinilah, sangat penting 

bagi kita untuk mewujudkan integrasi-interkoneksi melalui ranah materi. 

Integrasi-interkoneksi pada ranah materi merupakan suatu proses bagaimana 

mengintegrasikan nilai-nilai kebenaran universal umumnya dan keislaman 

khususnya ke dalam pengajaran mata pelajaran umum seperti filsafat, 

antropologi, sosiologi, hukum, politik, psikologi dan lain sebagainya dan 

sebaliknya ilmu-ilmu umum ke dalam kajian-kajian keagamaan dan 

keislaman (Radjasa Mu’tashim, dkk, 2006: 29). Oleh karena itu, materi alat-

alat optik dapat diintegrasi-interkoneksikan dengan ayat-ayat al-Qur’an. 

SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta memiliki visi yaitu unggul dalam 

berprestasi berdasarkan IMTAQ dan berwawasan IPTEK, dan juga beberapa 

misi yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. SMA 

Muhammadiyah 7 Yogyakarta sebagai sekolah berbasis agama Islam yang 

memiliki visi dan misi tersebut sangat penting untuk mengajarkan nilai-nilai 

agama Islam kepada para peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran, tentu 

saja seorang pendidik memiliki kesempatan untuk mengajarkan nilai-nilai 

islami kepada peserta didiknya dan akan lebih baik lagi jika seorang pendidik 

dapat mengintegrasi-interkoneksikan ilmu yang diajarkan dengan ayat-ayat 

al-Qur’an. Diharapkan dengan adanya integrasi-interkoneksi dapat 

mendukung visi dan misi dari SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. 

Selanjutnya modul yang dikembangkan akan menjelaskan materi alat-

alat optik. Modul tersebut disusun menggunakan pendekatan masalah atau 



68 
 

 
 

disebut modul berbasis Problem Based Learning (PBL) disertai konten 

integrasi-interkoneksi. Modul ini nantinya dikemas secara ringkas dan 

mengasyikkan, bergambar, berwarna, dan tampilannya cukup menarik. 

Kemudian dalam penelitian ini juga akan diperoleh data tentang kualitas 

produk dari para ahli, guru fisika dan respon peserta didik. Modul ini 

diharapkan dapat menjadi modul pembelajaran fisika yang mempermudah 

peserta didik belajar fisika terutama untuk bahasan alat-alat optik, 

menumbuhkan minat belajar terhadap materi alat-alat optik, dan memecahkan 

masalah dengan ilmiah. 



 

69 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Model Pengembangan 

Model dalam penelitian ini adalah Research and Development (R&D) 

yang menghasilkan produk berupa modul fisika berbasis Problem Based 

Learning (PBL) dengan konten integrasi-interkoneksi pada materi alat-alat optik 

kelas X SMA/MA. 

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini 

mengadaptasi pada alur penelitian pengembangan dari Thiagarajan, Semmel, 

dan Semmel (1974) dengan membagi proses penelitian dan pengembangan 4-D 

tahap utama yaitu Define, Design, Develop, dan Disseminate (Thiagarajan, 

Semmel, & Semmel, 1974: 5). 

B. Prosedur Pengembangan 

Prosedur dalam penelitian ini mengadaptasi pada pengembangan 

perangkat model 4-D (four D model) oleh Thiagarajan, Semmel, dan Semmel 

(1974). Model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan, yaitu Define, Design, 

Develop, and Disseminate. Namun dalam penelitian ini dibatasi sampai tahap 

Develop pada uji coba luas (3-D). 

1. Pendefinisian (Define) 

Kegiatan pada tahap Define atau pendefinisian ini dilakukan untuk 

menetapkan dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan di dalam proses 

pembelajaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan kebutuhan 

pembelajaran antara lain: 
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a. Analisis kebutuhan 

Pada tahap awal, peneliti melakukan observasi ke SMA 

Muhammadiyah 7 Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 2014. SMA 

Muhammadiyah 7 Yogyakarta adalah sekolah yang menggunakan 

kurikulum KTSP 2006. Pada observasi ini juga dilakukan wawancara 

dengan guru fisika kelas X di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. 

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa dalam 

pembelajaran fisika di kelas X tidak ada modul yang digunakan, namun 

selama proses pembelajaran di kelas peserta didik diwajibkan 

menggunakan LKS yang diberikan dari sekolah untuk panduan belajar. 

Selain LKS juga tersedia buku paket fisika di perpustakaan apabila 

peserta didik membutuhkannya.. LKS sebagai bahan ajar yang wajib 

digunakan oleh peserta didik dalam pembelajaran ini dari 

pengemasannya masih bersifat linier. LKS yang digunakan hanya 

menyajikan konsep dan prinsip, contoh-contoh soal dan pemecahannya, 

dan latihan soal. Bahan ajar ini kurang dikaitkan dengan masalah-

masalah nyata di sekitar kehidupan peserta didik.  

SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta memiliki visi yaitu unggul 

dalam berprestasi berdasarkan IMTAQ dan berwawasan IPTEK, dan juga 

beberapa misi yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. SMA 

Muhammadiyah 7 Yogyakarta sebagai sekolah berbasis agama Islam 

yang memiliki visi dan misi tersebut sangat penting untuk mengajarkan 

nilai-nilai agama Islam kepada para peserta didik. Berdasarkan observasi 
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yang telah dilakukan di kelas pada tanggal 14 Mei 2014, bahwa dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas guru tidak mengintegrasi-interkoneksikan 

ilmu yang diajarkan dengan ayat-ayat al-Qur’an. Diharapkan dengan 

adanya integrasi-interkoneksi dapat mendukung visi dan misi dari SMA 

Muhammadiyah 7 Yogyakarta. 

b. Karakteristik Peserta Didik 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru fisika kelas X bahwa 

kemampuan peserta didik dalam mengerjakan soal-soal fisika masih 

lemah. Hal itu dikarenakan peserta didik memang belum paham dengan 

konsep fisikanya. Dalam mengerjakan soal-soal fisika, peserta didik lebih 

mengandalkan metode hafalan rumus dibandingkan dengan metode 

pemahaman konsep fisika. Metode pemahaman konsep fisika memang 

amat sulit diterapkan oleh sebagian besar peserta didik. 

c. Analisis materi 

Materi yang dipilih adalah alat-alat optik. Alasan peneliti 

memilih materi tersebut karena materi alat-alat optik merupakan salah 

satu materi yang dianggap sulit oleh sebagian besar peserta didik kelas X. 

Hal itu dikarenakan sebagian besar peserta didik  belum mencapai 

Standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu 65 

untuk alat-alat optik.  

d. Merumuskan tujuan 

Sebelum menyusun modul, peneliti harus menetapkan tujuan 

pembelajaran dari materi yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran dari 
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materi yang akan dicapai disesuaikan dengan indikator yang berasal dari 

Kompetensi Dasar (KD) dan Standar Kompetensi (SK) berdasarkan 

kurikulum KTSP 2006. Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar 

(KD) dan indikator yang ingin dicapai pada materi alat-alat optik yaitu 

sebagai berikut. 

Standar Kompetensi (SK) : 3. Menerapkan prinsip kerja alat-alat optik 

Kompetensi Dasar (KD) : 

3.1. Menganalisis alat-alat optik secara kualitatif dan kuantitatif 

3.2. Menerapkan alat-alat optik dalam kehidupan sehari-hari 

Indikator pencapaian kompetensi : 

3.1.1. Mendeskripsikan fungsi dan bagian alat-alat optik mata dan 

kacamata, mikroskop, dan teropong. 

3.1.2. Membedakan pengamatan tanpa akomodasi dan akomodasi 

maksimum. 

3.1.3. Menganalisis pembentukan bayangan pada kacamata, mata, lup, 

mikroskop, dan teropong. 

3.1.4 Menentukan kekuatan lensa kacamata pada penderita miopi dan 

hipermetropi. 

3.1.5. Menghitung perbesaran kacamata, lup, mikroskop, dan teropong. 

3.2.1. Mengidentifikasi  penerapan berbagai alat optik dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3.2.2. Merancang dan membuat teleskop sederhana. 

Sedangkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berdasarkan indikator 
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pencapaian kompetensi dan analisis kebutuhan yang telah dilakukan. 

e. Penentuan media pembelajaran 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di SMA 

Muhammadiyah 7 Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa belum ada 

bahan ajar yang dibuat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oleh 

karena itu, bahan ajar yang dipilih berupa Modul Berbasis Problem 

Based Learning Dengan Konten Integrasi-Interkoneksi Pada Materi Alat-

Alat Optik Kelas X SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta agar peserta 

didik mendapatkan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Modul 

fisika ini mengintegrasi-interkoneksikan antara ayat-ayat al-Qur’an 

dengan materi alat-alat optik yang menggunakan tafsir Al-Maraghi. 

Wujud dari integrasi-interkoneksi yaitu melalui ranah materi dan model 

kajian informatif. 

2. Perancangan (Design) 

Tahap Design atau perancangan bertujuan merancang modul fisika 

berbasis Problem Based Learning dengan konten integrasi-interkoneksi pada 

materi alat-alat optik. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap perancangan 

adalah diantaranya: 

a. Pemilihan format 

Pemilihan format disesuaikan dengan format kriteria modul tentang 

kaidah-kaidah penyusunan modul. 

b. Pengumpulan referensi materi 

Pengumpulan referensi materi dilakukan agar memperoleh berbagai 
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sumber yang akurat mengenai materi yang akan disajikan dalam modul. 

Materi yang disajikan harus sesuai dengan konsep fisika dan sesuai 

dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. 

c. Desain awal modul 

Desain awal modul dilakukan agar mendapatkan draft modul yang 

meliputi desain cover, warna halaman, bentuk tulisan, uraian materi, 

gambar yang disajikan, evaluasi, ukuran huruf dan lainnya. 

d. Produk 

Draft modul yang telah selesai dirancang ini dinamakan Produk I Modul.  

Selain pembuatan modul juga dibuat instrumen penelitian. Instrumen 

dibuat untuk dapat mengetahui kualitas dari modul tersebut dan 

mengetahui respon peserta didik terhadap modul. 

3. Pengembangan (Develop) 

Dalam tahap ini akan menghasilkan produk pengembangan (modul) 

yang dilakukan dengan melalui dua kegiatan yaitu expert appraisal (penilaian 

ahli) dan developmental testing (uji coba pengembangan). 

a. Validasi dan Penilaian 

Validasi yang dimaksud yaitu validasi produk dan instrumen. 

Validasi instrumen dilakukan oleh 2 validator yaitu 1 validator untuk 

menvalidasi instrumen penilaian dan respon peserta didik serta 1 

validator lain untuk menvalidasi instrumen observasi untuk uji 

keterlaksanaan. Produk yang divalidasi adalah produk I modul yang telah 

selesai dirancang. Validasi produk dilakukan oleh sejumlah tiga 
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validator. Kegiatan validasi dilakukan dengan maksud memberikan saran 

dan masukan terkait produk yang telah dibuat untuk selanjutnya modul 

dapat diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari validator melalui 

kegiatan revisi I. Dari revisi I dihasilkan produk II modul yang kemudian 

produk ini akan digunakan dalam penilaian kualitas modul. Dalam 

penilaian kualitas modul dilakukan oleh tim penilai yaitu 3 ahli materi, 3 

ahli media dan 3 guru fisika SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Dari 

hasil penilaian tersebut didapatkan beberapa data dan masukan dari tim 

penilai. Kemudian masukan tersebut dapat dijadikan pedoman untuk 

perbaikan modul dalam kegiatan revisi II. 

b. Uji coba terbatas 

Setelah produk direvisi akan dihasilkan produk III modul. Maka 

selanjutnya modul akan digunakan dalam uji coba terbatas. Uji coba 

terbatas ini melibatkan 5 peserta didik kelas X. Dalam uji coba terbatas 

ini, modul fisika akan digunakan oleh sejumlah peserta didik dalam 

pembelajaran, sehingga selain akan diperoleh data respon dan masukan 

dari peserta didik peneliti juga akan mengetahui keterlaksanaan dari 

modul tersebut melalui uji keterlaksanaan. Dalam uji keterlaksanaan 

melibatkan seorang observer yang akan mengobservasi kegiatan 

pembelajaran dengan modul fisika tersebut menggunakan instrumen 

observasi yang telah disusun oleh peneliti. Selanjutnya setelah 

melakukan uji coba terbatas maka akan mendapat beberapa data dan 

masukan dari respon peserta didik yang akan menjadi bahan revisi. 
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Setelah melakukan revisi lagi maka akan dihasilkan produk IV modul. 

c. Uji coba luas 

Setelah produk direvisi akan dihasilkan produk IV modul. Maka 

selanjutnya modul akan digunakan dalam uji coba luas. Uji coba luas 

melibatkan 25 peserta didik kelas X. Kegiatan dalam uji coba luas ini 

sama dengan kegiatan yang ada pada uji coba terbatas yakni modul fisika 

akan digunakan oleh sejumlah peserta didik dalam pembelajaran, 

sehingga selain akan diperoleh data respon dari peserta didik peneliti 

juga akan mengetahui keterlaksanaan dari modul tersebut melalui uji 

keterlaksanaan. Hanya saja, dalam uji coba luas, jumlah peserta didik 

yang mengikuti pembelajaran lebih banyak dibanding jumlah peserta 

didik saat uji coba terbatas. Selanjutnya setelah melakukan uji coba luas 

maka akan mendapat beberapa data dan masukan dari respon peserta 

didik yang akan menjadi bahan revisi. Setelah melakukan revisi lagi 

maka akan dihasilkan produk akhir modul. 
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Prosedur pengembangan penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut: 
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C. Uji Coba Produk 

1. Desain Uji Coba 

Uji coba produk dilakukan untuk mengetahui respon peserta didik 

terhadap modul fisika berbasis Problem Based Learning dengan konten 

integrasi-interkoneksi pada materi alat-alat optik kelas X SMA 

Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Uji coba produk dilakukan dua kali, yaitu 

(a) uji coba terbatas dilakukan terhadap kelompok kecil peserta didik 

sebagai pengguna produk, dan (b) uji coba luas dilakukan terhadap 

kelompok besar sebagai pengguna produk dengan responden yang berbeda 

pada uji coba terbatas. Dalam uji coba terbatas dan luas akan dilakukan uji 

keterlaksanaan terhadap penggunaan modul fisika. Uji keterlaksanaan ini 

dilakukan untuk mengetahui keterlaksanaan dari modul fisika dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas. Untuk mengukur keterlaksanaan dari modul 

fisika ini menggunakan instrumen observasi oleh observer. 

2. Subjek Coba 

Responden uji coba terbatas adalah 5 peserta didik kelas X di SMA 

Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Sementara responden uji coba luas adalah 25 

peserta didik kelas X di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. 

3. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data Kualitatif 

Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan kualitas 

atau mutu sesuatu yang ada, baik keadaan, proses, peristiwa atau 
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kejadian dan lainnya yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau 

berupa kata-kata (Eko Putro Widoyoko, 2012: 18). Data kualitatif 

dalam penelitian pengembangan ini adalah berupa nilai kualitas modul 

berdasarkan penilaian yang diberikan oleh ahli materi, ahli media, guru 

fisika dan respon peserta didik serta pengamatan observer. Data 

kualitatif juga berupa kritik dan saran yang diberikan oleh validator, 

ahli materi, ahli media, guru fisika dan peserta didik terhadap modul 

yang dikembangkan serta observer terhadap keterlaksanaan modul 

fisika. 

b. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka-angka 

sebagai hasil observasi atau pengukuran (EkoPutro Widoyoko, 2013: 

21). Data ini diperoleh dengan mengubah data kualitatif berupa huruf 

menjadi data kuantitatif berupa angka. Ketentuan pengubahan data 

kualitatif menjadi kuantitatif tercantum dalam tabel 3.1 dan tabel 3.3. 

4. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian 

pengembangan ini adalah: 

a. Lembar kritik dan saran untuk validator. Lembar kritik dan saran 

digunakan dalam proses validasi instrumen. Validasi digunakan untuk 

memperoleh instrumen penilaian kualitas modul, instrumen respon 

peserta didik, instrumen observasi dan produk modul yang layak. 
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b. Lembar penilaian kualitas modul digunakan untuk mengetahui kualitas 

modul fisika oleh ahli materi, ahli media, dan guru fisika. 

c. Lembar respon peserta didik digunakan untuk mengetahui respon atau 

tanggapan peserta didik terhadap modul fisika yang dikembangkan. 

d. Lembar observasi digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan dari 

modul fisika yang dikembangkan. 

D. Teknik Analisis Data 

1. Data Proses Pengembangan Produk 

Data proses pengembangan modul fisika berbasis Problem Based Learning 

dengan konten integrasi-interkoneksi pada materi alat-alat optik kelas X 

SMA/MA berupa data deskriptif sesuai dengan prosedur pengembangan 

produk. 

2. Data Kualitas Produk yang Dihasilkan 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis deskriptif yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pengubahan hasil penilaian dari ahli materi, ahli media, dan guru fisika 

SMA/MA yang masih dalam bentuk huruf diubah menjadi skor dengan 

ketentuan menurut Eko Putro Widoyoko (2013: 109) sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Aturan Pemberian Skor 

 

Kategori Skor 

Sangat Baik (SB) 4 

Baik (B) 3 

Kurang (K) 2 

Sangat Kurang (SK) 1 
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b. Menghitung skor rata-rata dari setiap aspek yang dinilai dengan 

persamaan: 

  ̅  
  

   
                                                                                    .    

keterangan:   

  ̅           : skor rata-rata penilaian 

   : jumlah skor penilaian 

  : jumlah responden  

n  : jumlah butir pernyataan 

c. Mengubah skor rata-rata yang diperoleh ke dalam bentuk kualitatif  

berdasarkan tabel 3.2. Data kualitatif merupakan data yang menunjukan 

kualitas atau mutu sesuatu yang ada, baik keadaan, proses, peristiwa 

atau kejadian dan lainnya yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan 

atau berupa kata-kata (Eko Putro Widoyoko, 2012: 18). Kriteria 

kualitatif ditentukan dengan terlebih dahulu mencari jarak interval 

antara jenjang sangat baik (SB) hingga sangat kurang (SK) 

menggunakan rumus (Eko Putro Widoyoko, 2012:110): 

                arak in er al (i)     
 kor  er inggi  kor  erendah

jumlah kela  in er al
                ( . ) 

    
   

 
 

        

 

Sehingga dapat diperoleh kriteria penilaian produk seperti pada tabel 

3.2. 
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Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Produk 

Skor rata-rata ( ̅) Kriteria  

3,25 <  ̅ ≤  4,00 Sangat Baik (SB) 

2,50 <  ̅ ≤  3,25 Baik (B) 

1,75 <  ̅ ≤ 2,50 Kurang (K) 

 ,00 ≤  ̅ ≤ 1,75 Sangat Kurang (SK) 

 

Jika dari hasil analisis tersebut diperoleh kualitas  Sangat Baik (SB) 

atau Baik (B), maka produk berupa modul dapat digunakan untuk uji coba 

lapangan. Apabila penilaian produk belum memenuhi kualitas Sangat Baik 

(SB) atau Baik (B), maka produk harus direvisi terlebih dahulu. 

3. Data hasil respon peserta didik terhadap modul 

Kategori peserta didik berupa pernyataan positif dan negatif dengan 

petunjuk SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat 

Tidak Setuju). Prosedur analisis data respon peserta didik mengikuti 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mengubah kategori respon peserta didik yang masih dalam bentuk 

huruf diubah menjadi skor dengan ketentuan yang dapat dilihat pada 

tabel 3.3 (Eko Putro Widoyoko), 2012: 126). 

Tabel 3.3 Aturan Pemberian Skor Respon Peserta didik 

Pernyataan 
Skor 

SS S TS STS 

Positif 4 3 2 1 

Negatif 1 2 3 4 
 

b. Menghitung skor rata-rata dari setiap aspek dengan persamaan: 

                                        ̅  
  

   
        

 

 

  .   
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keterangan:   

  ̅    : skor rata-rata respon peserta didik  

   : jumlah skor yang diperoleh peserta didik 

  : jumlah responden  

n : jumlah butir pernyataan 

c. Mengubah skor rata-rata respon peserta didik ke dalam bentuk kualitatif 

berdasarkan tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Kriteria respon peserta didik 

Skor rata-rata ( ̅) Kriteria  

3,25 <  ̅ ≤  4,00 Sangat Setuju (SS) 

2,50 <  ̅ ≤  3,25 Setuju (S) 

1,75 <  ̅ ≤ 2,50 Tidak Setuju (TS) 

 ,00 ≤  ̅ ≤ 1,75 Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

Jika dari hasil analisis tersebut diperoleh respon peserta didik setuju 

(S) atau sangat setuju (SS), maka produk berupa modul fisika berbasis 

Problem Based Learning dengan konten integrasi-interkoneksi dapat 

digunakan untuk peserta didik. Sedangkan apabila dari hasil analisis 

tersebut diperoleh respon peserta didik Tidak Setuju (TS) atau Sangat Tidak 

Setuju (STS), maka produk berupa modul fisika berbasis Problem Based 

Learning dengan konten integrasi-interkoneksi harus direvisi terlebih dahulu 

sebelum digunakan. 

4. Data hasil uji keterlaksanaan modul 

Semua data hasil uji keterlaksanaan dari observer sebagai 

responden dalam bentuk kualitatif diubah menjadi kuantitatif. Adapun 

langkah-langkahnya sebagai berikut: 
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a. Mengubah kategori respon peserta didik yang masih dalam bentuk 

huruf diubah menjadi skor dengan ketentuan pada skala Guttman yang 

dapat dilihat pada tabel 3.5 (Eko Putro Widoyoko), 2012: 126). 

Tabel 3.5 Aturan Pemberian Skor Uji Keterlaksanaan 

Keterangan Skor 

Ya 1 

Tidak 0 
 

b. Menghitung skor rata-rata dari setiap aspek dengan persamaan: 

                                      ̅  
  

   
         

keterangan:   

  ̅    : skor rata-rata respon peserta didik  

     : jumlah skor yang diperoleh peserta didik 

      : jumlah responden  

n       : jumlah butir pernyataan 

c. Mengubah skor rata-rata yang diperoleh ke dalam bentuk kualitatif  

berdasarkan tabel 3.6. Kriteria kualitatif ditentukan dengan terlebih 

dahulu mencari jarak interval antara jenjang Ya hingga Tidak 

menggunakan rumus (Eko Putro Widoyoko, 2012:110): 

                arak in er al (i)     
 kor  er inggi  kor  erendah

jumlah kela  in er al
                ( . ) 

    
   

 
 

        

 

 

  .   
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Tabel 3.6 Kriteria Penilaian Uji Keterlaksanaan 

Skor rata-rata ( ̅) Kategori 

0,50 <  ̅ ≤  1,00 Terlaksana 

0 ≤  ̅ ≤  0,50 Tidak Terlaksana 

 

Jika dari hasil analisis uji keterlaksanaan modul fisika diperoleh 

kategori Terlaksana, maka keterlaksanaan modul fisika tersebut sudah baik. 

Sedangkan apabila dari hasil analisis uji keterlaksanaan modul fisika 

diperoleh kategori Tidak Terlaksana, maka keterlaksanaan modul fisika 

tersebut belum baik. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Produk Awal 

Produk awal dalam penelitian pengembangan ini adalah berupa 

modul fisika berbasis Problem Based Learning (PBL) dengan konten 

integrasi-interkoneksi pada materi alat-alat optik kelas X SMA/MA. 

Modul fisika ini berbeda dengan modul lainnya karena di dalam modul 

ini terdapat kegiatan-kegiatan berupa serangkaian tahapan/sintaks dari 

model Problem Based Learning (PBL) yang membimbing peserta didik 

ke arah kegiatan pemecahan masalah yang sistematis. Modul ini juga 

memiliki konten integrasi-interkoneksi yaitu di dalamnya berisi ayat-ayat 

al-Qur’an yang diintegrasi-interkoneksikan dengan materi alat-alat optik. 

Pada awalnya, integrasi-interkoneksi sebuah paradigma keilmuan yang 

dibuat oleh UIN Sunan Kalijaga, namun dalam penelitian pengembangan 

ini peneliti mencoba untuk menggunakan paradigma tersebut menjadi 

sebuah konten yang dimasukkan ke dalam sebuah produk berupa modul. 

Berikut merupakan cuplikan dari produk awal modul yang 

dikembangkan: 

a. Sampul 

Sampul (cover) modul merupakan gambaran umum isi modul yang 

dikembangkan. 
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b. Bagian pendahuluan 

Bagian pendahuluan merupakan bagian pembuka dari modul. Bagian 

pendahuluan ini terdiri dari kata pengantar, petunjuk penggunaan 

modul, peta konsep, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan 

tujuan pembelajaran. 

c. Bagian isi 

Bagian isi merupakan bagian yang memuat kegiatan belajar materi 

alat-alat optik seperti kegiatan pemecahan masalah (kotak berita, 

kotak masalah, dan analisis masalah), cek konsep, refleksi diri, mini 

lab, rangkuman, dan evaluasi. 

d. Bagian penutup 

Bagian penutup ini terdiri dari glossarium, daftar pustaka dan kunci 

jawaban. 

2. Validasi dan Penilaian 

a. Validasi 

Sebelum menjadi produk akhir, produk awal berupa modul 

telah melalui serangkaian proses validasi dan penilaian serta revisi 

yang berulang-ulang. Setelah modul fisika melalui proses validasi, 

kritik dan saran dari validator dijadikan bahan revisi I untuk 

menghasilkan produk II modul. Dari proses validasi tersebut, 

terdapat bagian-bagian modul yang diperbaiki, diganti, ditambah, 

maupun dikurangi sebagaimana kritik dan saran dari validator yang 

telah dipertimbangkan. Sehingga telah dihasilkan produk akhir yang 
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diinginkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Validasi ini terdiri 

dari 4 validator yang telah memberikan kritik dan saran terbaik 

mereka. Untuk hasil validasi instrumen penelitian (penilaian dan 

observasi) dapat dilihat dalam Lampiran  5 dan produk awal dapat 

dilihat dalam Lampiran 6. 

b. Penilaian 

Penilaian produk dilakukan agar peneliti mengetahui 

kualitas produk berupa modul yang dikembangkannya. Penilaian 

produk ini dilakukan oleh para ahli yang terdiri dari 3 ahli materi, 3 

ahli media dan 3 guru fisika.  

Data yang diperoleh dari hasil penilaian merupakan data 

kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berupa angket penilaian, 

sedangkan data kualitatif berupa saran dan masukan dari para ahli 

sebagai bahan masukan untuk melakukan revisi II. Dalam penilaian 

ini ditemukan beberapa kekurangan dari modul yang dikembangkan. 

Hasil penilaian oleh tim penilai disajikan dalam Lampiran 7. 

c. Uji Coba Produk 

Produk yang telah dinilai oleh ahli materi, ahli media dan 

guru fisika, selanjutnya produk diuji cobakan kepada peserta didik 

atau uji coba produk. Uji coba disini ada 2 yaitu uji coba terbatas dan 

uji coba luas. Uji coba terbatas dan uji coba luas dilaksanakan di 

SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Peserta uji coba terbatas adalah 

5 peserta didik kelas X yang dipilih oleh guru fisika, sedangkan 
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untuk uji coba luas pesertanya ada 25 peserta didik kelas X yang 

dipilih juga oleh guru fisika. Data yang diperoleh dari hasil penilaian 

merupakan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berupa 

angket respon peserta didik, sedangkan data kualitatif berupa kritik 

dan saran dari peserta didik sebagai bahan masukan untuk 

melakukan revisi III. Hasil uji coba terbatas dan uji coba luas 

disajikan dalam lampiran 9. 

d. Uji keterlaksanaan 

Uji keterlaksanaan produk dilakukan pada tahap uji coba 

produk, yakni uji coba terbatas dan uji coba luas. Tujuan dilakukan 

uji keterlaksanaan yaitu untuk mengetahui tentang bagaimana 

keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan modul fisika ini. 

Uji keterlaksanaan menggunakan lembar observasi yang 

menggunakan skala Guttman dalam bentuk checklist dan 1 observer. 

Dalam uji coba terbatas dan luas masing-masing ada 1 observer yang 

berbeda. Hasil observasi tersebut berupa data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif berupa deskripsi hasil observasi dan hasil 

kuantitatif berupa skor dari lembar observasi. Hasil uji 

keterlaksanaan pada uji coba terbatas dan uji coba luas disajikan 

dalam lampiran 10.  
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3. Analisis Data 

a. Data hasil validasi 

Masukan dan saran dari validator disajikan dalam tabel. 4.1. 

Tabel.4.1. Kritik dan Saran Validator 

Validator Masukan dan Saran 

I 

1. Validasi instrumen penilaian: 

Ganti kata “Anda” menjadi “Bapak/Ibu” 

2. Validasi Instrumen respon peserta didik: - 

II 

Validasi instrumen observasi: 

1. Instrumen agar disesuaikan dengan/ditambah sintaks 

model Problem Based Learning (PBL). 

III 

Validasi produk: 

1. Pembiasan cahaya cukup membahas lensa 

2. Cek peta konsep 

3. Tambah tujuan:  

- mengangungkan Allah melalui pengamatan/pemikiran 

terkait aplikasi gelombang optik 

– menambah rasa syukur atas anugerah Allah berupa alat-

alat optik 

– menumbuhkan rasa optimis 

4. Tambah kolom refleksi diri atas langkah-langkah PBL 

yang telah dilalui yang dihubungkan dengan ayat-ayat al-

Qur’an yang telah dijelaskan di awal (letakkan setelah cek 

konsep). 

5. Cek berita-berita yang valid, minimalisasi berita hoax. 

6. Setelah cek konsep tulis kalimat penghubung agar peserta 

didik tertantang untuk melakukan mini lab. Contoh : mari 

kita aplikasikan konsep yang dipelajari dengan melakukan 

percobaan sederhana yang tersedia di mini lab. 

IV 

Validasi produk: 

1. Font tulisan konsisten 

2. Warna tulisan jangan terlalu banyak 

3. Bingkai gambar setipis mungkin 

4. Cover ganti sesuai instruksi 
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b. Data hasil penilaian produk 

1) Penilaian ahli materi 

Penilaian produk pada tahapan ini dilakukan oleh 3 orang ahli 

materi. Hasil penilaian produk ini dapat dilihat pada tabel 4.2 

Tabel 4.2. Hasil Penilaian Ahli Materi 

Aspek 

Skor rata-

rata 

penilai 

Jumlah 

Skor 

Jumlah 

Skor 

per 

Aspek 

Rerata 

Skor 

per 

Aspek 

Kategori 

Kualitatif 

I II III 

Kualitas Isi 4 4 4 12 

93 3,44 
Sangat 

Baik (SB) 

3 4 4 11 

2 4 3 9 

3 4 4 11 

4 3 4 11 

3 3 3 9 

3 2 4 9 

4 3 2 9 

4 4 4 12 

Kegiatan/ 

Percobaan 

Fisika 

4 4 4 12 

35 3,89 
Sangat 

Baik (SB) 
4 4 4 12 

4 3 4 11 

Problem 

Based 

Learning 

(PBL) 

3 4 4 11 

51 3,40 
Sangat 

Baik (SB) 

3 4 4 11 

3 3 3 9 

3 3 4 10 

3 3 4 10 

Integrasi-

Interkoneksi 

3 3 4 10 

29 3,22 Baik (B) 3 2 4 9 

2 4 4 10 

Kebahasaan 3 3 4 10 

30 3,33 
Sangat 

Baik (SB) 
3 3 4 10 

3 3 4 10 

Keseluruhan 238 3,45 
Sangat 

Baik (SB) 
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2) Penilaian ahli media 

Penilaian produk pada tahapan ini dilakukan oleh 3 

orang ahli media. Hasil penilaian produk ini dapat dilihat pada 

tabel 4.3. berikut. 

Tabel 4.3. Hasil Penilaian Ahli Media 

Aspek 

Skor rata-

rata 

penilai 

Jumlah 

Skor 

Jumlah 

Skor 

per 

Aspek 

Rerata 

Skor 

per 

Aspek 

Kategori 

Kualitatif 

I II III 

Kesesuaian 

Isi Modul 
4 4 4 12 12 4,00 

Sangat 

Baik (SB) 

Format 4 4 3 11 
23 3,83 

Sangat 

Baik (SB) 4 4 4 12 

Daya Tarik 4 3 4 11 

40 3,33 
Sangat 

Baik (SB) 

3 3 3 9 

4 3 3 10 

3 4 3 10 

Konsistensi 4 4 3 11 

32 3,56 
Sangat 

Baik (SB) 
4 4 3 11 

3 3 4 10 

Jenis dan 

Ukuran 

Huruf 

4 3 4 11 11 3,67 
Sangat 

Baik (SB) 

Kebahasaan 4 3 3 10 
20 3,33 

Sangat 

Baik (SB) 4 3 3 10 

Keseluruhan 138 3,54 
Sangat 

Baik (SB) 

 

3) Penilaian guru fisika 

Penilaian produk pada tahapan ini dilakukan oleh 3 

orang guru fisika. Hasil penilaian produk ini dapat dilihat pada 

tabel 4.4. berikut 
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Tabel 4.4. Hasil Penilaian Guru Fisika 

Aspek 

Skor rata-

rata 

penilai 

Jumlah 

Skor 

Jumlah 

Skor 

per 

Aspek 

Rerata 

Skor 

per 

Aspek 

Kategori 

Kualitatif 

I II III 

Kualitas Isi 4 4 4 12 

108 3,60 
Sangat 

Baik (SB) 

4 4 4 12 

3 4 3 10 

3 4 3 10 

4 4 4 12 

4 3 3 10 

3 4 3 10 

4 3 4 11 

3 4 3 10 

4 4 3 11 

Kegiatan/ 

Percobaan 

Fisika 

4 4 3 11 

30 3,33 
Sangat 

Baik (SB) 
3 3 4 10 

3 3 3 9 

Problem 

Based 

Learning 

(PBL) 

3 4 3 10 

51 3,40 
Sangat 

Baik (SB) 

4 3 3 10 

3 3 4 10 

4 3 4 11 

4 3 3 10 

Kebahasaan 4 4 4 12 

34 3,78 
Sangat 

Baik (SB) 
3 4 4 11 

3 4 4 11 

Format 3 3 4 10 
21 3,50 

Sangat 

Baik (SB) 3 4 4 11 

Daya Tarik 4 3 4 11 

44 3,67 
Sangat 

Baik (SB) 

3 3 4 10 

4 4 4 12 

3 4 4 11 

Konsistensi 3 4 4 11 

31 3,44 
Sangat 

Baik (SB) 
3 4 3 10 

3 4 3 10 

Keseluruhan 319 3,54 
Sangat 

Baik (SB) 

 

Data hasil penilaian untuk para ahli selengkapnya dapat 

dilihat dalam Lampiran 14. Selain memberikan penilaian, ahli 

materi, ahli media dan guru fisika juga memberikan saran dan 
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masukan terhadap modul yang dikembangkan. saran dan masukan 

ini disajikan dalam Lampiran 15. 

4) Uji coba produk 

Dalam penelitian ini uji coba produk dibagi menjadi 2 

yaitu uji coba terbatas dan luas. Uji coba terbatas jumlah 

pesertanya ada 5 orang peserta didik. Sedangkan uji coba luas 

jumlah pesertanya ada 25 orang peserta didik. Berikut ini 

merupakan hasil respon peserta didik pada uji coba terbatas 

yang disajikan dalam tabel 4.5. dan hasil respon peserta didik 

pada uji coba luas yang disajikan dalam tabel 4.6. 

Tabel 4.5. Data Uji Coba Terbatas 

Aspek 

Respon 

Jumlah 

Skor 

Jumlah 

Skor 

per 

Aspek 

Rerata 

Skor 

per 

Aspek 

Kategori 

Kualitatif (+) (-) 

Kualitas Isi 1 15 35 

201 3,35 

Sangat 

Setuju 

(SS) 

2 16 33 

3 17 33 

4 18 39 

5 19 33 

6 20 28 

Ilustrasi 
7 21 37 37 3,70 

Sangat 

Setuju (SS) 

Bahasa 8 22 28 
65 3,25 

Setuju 

(S) 9 23 37 

Daya Tarik 

 

10 24 35 

169 3,38 

Sangat 

Setuju 

(SS) 

11 25 30 

12 26 34 

13 27 34 

14 28 36 

Keseluruhan 472 3,37 

Sangat 

Setuju 

(SS) 
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Tabel 4.6. Data Uji Coba Luas 

Aspek 

Respon 

Jumlah 

Skor 

Jumlah 

Skor 

per 

Aspek 

Rerata 

Skor 

per 

Aspek 

Kategori 

Kualitatif (+) (-) 

Kualitas Isi 1 15 174 

1039 3,46 
Sangat 

Setuju (SS) 

2 16 174 

3 17 175 

4 18 176 

5 19 168 

6 20 172 

Ilustrasi 
7 21 186 186 3,72 

Sangat 

Setuju (SS) 

Bahasa 8 22 165 
344 3,44 

Sangat 

Setuju (SS) 9 23 179 

Daya Tarik 10 24 180 

893 3,57 
Sangat 

Setuju (SS) 

11 25 173 

12 26 183 

13 27 176 

14 28 181 

Keseluruhan 2462 3,52 
Sangat 

Setuju (SS) 

 

Selain memberikan respon terhadap modul yang 

dikembangkan, peserta didik juga memberikan saran dan 

masukan. Beberapa kritik dan saran yang diberikan oleh peserta 

didik pada uji coba terbatas yang disajikan pada Lampiran 19. 

5) Uji keterlaksanaan 

Uji keterlaksanaan pada uji coba terbatas menggunakan 

lembar observasi dan dilakukan oleh 1 observer. Begitu juga 

dengan uji keterlaksanaan pada uji coba luas menggunakan 

lembar observasi dan dilakukan oleh 1 observer yang berbeda. 

Adapun hasil uji keterlaksanaan pada uji coba terbatas disajikan 

dalam tabel 4.7. dan hasil uji keterlaksanaan pada uji coba luas 

disajikan dalam tabel 4.8. 
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Tabel 4.7. Data Uji Keterlaksanaan Uji Coba Terbatas 

Aspek Skor 

Jumlah 

per 

Aspek 

Rerata 

Skor 

per 

Aspek 

Kategori 

Kualitatif 

Nilai-nilai religius 

 

1 

2 0,67 Terlaksana 1 

0 

Keterlaksanaan 

Sintaks Model 

Problem Based 

Learning (PBL) 

1 

4 0,8 Terlaksana 

1 

1 

1 

0 

Kondisi Peserta Didik 1 

3 0,6 Terlaksana 

1 

0 

1 

0 

Penggunaan Modul 1 
1 0,5 

Tidak 

Terlaksana 0 

Keseluruhan 10 0,67 Terlaksana 

  

Tabel 4.8. Data Uji Keterlaksanaan Uji Coba Luas 

Aspek Skor 

Jumlah 

per 

Aspek 

Rerata 

per 

Aspek 

Kategori 

Kualitatif 

Nilai-nilai religius 0 

2 0,67 Terlaksana 1 

1 

Keterlaksanaan 

Sintaks Model 

Problem Based 

Learning (PBL) 

1 

5 1 Terlaksana 

1 

1 

1 

1 

Kondisi Peserta Didik 1 

3 0,6 Terlaksana 

0 

1 

0 

1 

Penggunaan Modul 1 
2 1 Terlaksana 

1 

Keseluruhan 12 0,8 Terlaksana 
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B. Pembahasan 

1. Tahap Desain Modul 

Modul fisika ini dikembangkan dengan mengadaptasi model 

pengembangan 4-D, namun terbatas sampai tiga tahap, yaitu tahap 

pendefinisian (Define), tahap perancangan (Design), dan tahap 

pengembangan (Development). Tahap penyebarluasan (Disseminate) tidak 

dilakukan dalam penelitian ini, karena merupakan tahap uji lapangan 

secara luas. Secara rinci, tahapan pengembangan modul ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Tahap Pendefinisian 

1) Analisis Kebutuhan 

Pada tahap awal, peneliti melakukan observasi ke SMA 

Muhammadiyah 7 Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 2014. SMA 

Muhammadiyah 7 Yogyakarta adalah sekolah yang menggunakan 

kurikulum KTSP 2006. Pada observasi ini juga dilakukan 

wawancara dengan guru fisika kelas X di SMA Muhammadiyah 7 

Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi 

bahwa dalam pembelajaran fisika di kelas X tidak ada modul 

yang digunakan, namun selama proses pembelajaran di kelas 

peserta didik diwajibkan menggunakan LKS yang diberikan dari 

sekolah untuk panduan belajar. Selain LKS juga tersedia buku 

paket fisika di perpustakaan apabila peserta didik 

membutuhkannya. LKS sebagai bahan ajar yang wajib digunakan 
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oleh peserta didik dalam pembelajaran ini dari pengemasannya 

masih bersifat linier. LKS yang digunakan hanya menyajikan 

konsep dan prinsip, contoh-contoh soal dan pemecahannya, dan 

latihan soal. Bahan ajar ini kurang dikaitkan dengan masalah-

masalah nyata di sekitar kehidupan peserta didik.  

SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta memiliki visi yaitu 

unggul dalam berprestasi berdasarkan IMTAQ dan berwawasan 

IPTEK, dan juga beberapa misi yang dilaksanakan untuk 

mewujudkan visi tersebut. SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta 

sebagai sekolah berbasis agama Islam yang memiliki visi dan 

misi tersebut sangat penting untuk mengajarkan nilai-nilai agama 

Islam kepada para peserta didik. Berdasarkan observasi yang 

telah dilakukan di kelas pada tanggal 14 Mei 2014, bahwa dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas guru tidak mengintegrasi-

interkoneksikan ilmu yang diajarkan dengan ayat-ayat al-Qur’an. 

Diharapkan dengan adanya integrasi-interkoneksi dapat 

mendukung visi dan misi dari SMA Muhammadiyah 7 

Yogyakarta. 

2) Karakteristik Peserta Didik 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru fisika kelas X 

bahwa kemampuan peserta didik dalam mengerjakan soal-soal 

fisika masih lemah. Hal itu dikarenakan peserta didik memang 

belum paham dengan konsep fisikanya. Dalam mengerjakan soal-
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soal fisika, peserta didik lebih mengandalkan metode hafalan 

rumus dibandingkan dengan metode pemahaman konsep fisika. 

Metode pemahaman konsep fisika memang amat sulit diterapkan 

oleh sebagian besar peserta didik. Hal itu disebabkan karena 

kemampuan berpikir peserta didik masih lemah sehingga peserta 

didik kesulitan dalam memahami konsep fisika. Berdasarkan 

kondisi tersebut, maka sejak awal peserta didik perlu dibiasakan 

untuk melatih kemampuan berpikirnya. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu upaya dalam pembelajaran agar tingkat 

pemahaman terhadap konsep fisika semakin kuat. 

3) Analisis Materi 

Materi yang dipilih adalah alat-alat optik. Alasan peneliti 

memilih materi tersebut karena materi alat-alat optik merupakan 

salah satu materi yang dianggap sulit oleh sebagian besar peserta 

didik kelas X. Hal itu dikarenakan sebagian besar peserta didik  

belum mencapai Standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang ditetapkan yaitu 65 untuk alat-alat optik. Materi alat-alat 

optik sangat berkaitan erat dengan pembahasan cahaya. Dalam 

penggunaannya, alat-alat optik sangat memerlukan cahaya. Tanpa 

cahaya, maka alat-alat optik tidak bisa digunakan. Dalam al-

Qur’an, banyak ayat al-Qur’an yang menyebutkan kata “cahaya”. 

Dari sinilah, sangat penting bagi kita untuk mewujudkan 

integrasi-interkoneksi melalui ranah materi. 
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4) Merumuskan Tujuan 

Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berdasarkan 

indikator pencapaian kompetensi dan analisis kebutuhan yang 

telah dilakukan yaitu sebagai berikut : 

a) Mendeskripsikan fungsi dan bagian alat optik mata dan 

kacamata, mikroskop dan teropong. 

b) Membedakan pengamatan tanpa akomodasi dan akomodasi 

maksimum. 

c) Menganalisis pembentukan bayangan pada kacamata, lup, 

mikroskop, dan teropong. 

d) Menentukan kekuatan lensa kacamata pada penderita miopi 

dan hipermetropi. 

e) Menghitung perbesaran lup, mikroskop, dan teropong. 

f) Mengidentifikasi penerapan berbagai alat optik dalam 

kehidupan sehari-hari. 

g) Merancang dan membuat teleskop sederhana. 

h) Mengagungkan Allah melalui pengamatan/pemikiran terkait 

aplikasi alat-alat optik. 

i) Menambah rasa syukur atas anugrah Allah berupa alat-alat 

optik. 

j) Menumbuhkan rasa optimis. 
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b. Tahap Perancangan 

1) Pemilihan Format 

Pada tahap pemiihan format modul, peneliti melakukan 

studi pustaka mengenai kriteria modul yang baik. Format  kriteria 

modul yang baik disesuaikan dengan format kriteria modul 

tentang kaidah-kaidah penyusunan modul. Pemilihan format 

modul mempertimbangkan kondisi psikologis peserta didik kelas 

X yang menyukai gambar sehingga memperjelas pembahasan 

alat-alat optik. Oleh karena itu, peneliti memilih format modul 

yang menonjolkan sisi visual yaitu menyajikan gambar-gambar 

untuk mendukung materi alat-alat optik. 

2) Pengumpulan Referensi Materi 

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan referensi 

mengenai materi yang akan dimasukkan dalam modul. Materi 

pokok yang diambil adalah alat-alat optik. Referensi untuk materi 

berupa tulisan yang diambil dari buku-buku fisika SMA, buku-

buku pengetahuan tentang fisika, buku-buku tentang sains, 

maupun website-website fisika. Sedangkan referensi untuk 

gambar-gambar yang terdapat pada modul diambil dari website-

website baik dari website dalam negeri maupun luar negeri. 

3) Desain Awal Modul 

Pada tahap ini, peneliti membuat rancangan modul 

(Draft). Draft modul ini terdiri dari lima submateri, yaitu mata, 
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kamera, lup, mikroskop dan teleskop. Desain awal modul 

dilakukan agar mendapatkan draft modul yang meliputi desain 

cover, warna halaman, bentuk tulisan, uraian materi, gambar yang 

disajikan, evaluasi, ukuran huruf dan lainnya. 

4) Produl Awal Modul 

Produk awal modul merupakan produk yang 

dikembangkan setelah melakukan analisis kebutuhan, analisis 

materi, dan penetapan tujuan sehingga dapat menyusun modul 

fisika ini. 

a) Sampul 

Modul fisika berbasis Problem Based Learning 

(PBL) dengan konten integrasi-interkoneksi ini disajikan 

dengan halaman sampul yang menggambarkan isi modul. 

Tampilan sampul yang menggambarkan tentang kebesaran 

Allah yang berupa ciptaan-Nya yang sangat indah dan 

berkaitan langsung dengan kegunaan alat-alat optik itu 

sendiri terhadap ciptaan-Nya. Tampilan halaman sampul 

modul sebagai produk awal modul disajikan pada gambar 

4.1. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Sampul dari produk awal 
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b) Bagian pendahuluan 

Tujuan disusunnya bagian pendahuluan adalah 

memberi kemudahan bagi peserta didik sebelum melakukan 

kegiatan belajar dengan menggunakan modul. Kemudahan 

penggunaan modul didukung dengan penyajian petunjuk 

penggunaan modul, peta konsep, standar kompetensi, 

kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. 

c) Bagian isi 

Kegiatan belajar akan lebih baik jika diawali dengan 

penyajian apersepsi dengan menghubungkan ayat-ayat al-

Qur’an. Kegiatan belajar setiap sub bab diawali dengan 

penyajian masalah berupa kotak berita. Dalam kotak berita 

ini berisi berbagai informasi seputar sub bab yang akan 

dipelajarinya. Informasi yang disajikan dalam kotak berita 

sangat berkaitan dalam kehidupan sehari-hari yakni mengenai 

fenomena alat-alat optik dalam kehidupan nyata. Bagi peserta 

didik, kotak berita ini akan menjadi sangat penting, karena 

informasi yang didapatkan dari kotak berita akan digunakan 

dan berguna untuk melakukan kegiatan pemecahan masalah 

selanjutnya. Kegiatan pemecahan masalah selanjutnya adalah 

kotak masalah yang didalamnya akan membimbing peserta 

didik untuk melakukan inti dari kegiatan kegiatan pemecahan 

masalah. Setelah peserta didik melaksanakan kegiatan 
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pemecahan masalah, peserta didik dapat memperdalam dan 

memperluas ilmu pengetahuan dengan membaca cek konsep. 

Cek konsep ini berisi tentang materi alat-alat optik yang 

diulas secara lengkap. Setelah peserta didik melakukan 

serangkaian kegiatan pemecahan masalah, pembaca akan 

melakukan kegiatan refleksi diri. Refleksi diri ini merupakan 

bagian dari isi modul yang akan membantu peserta didik 

dalam memberikan pendapat mengenai pertanyaan yang 

mengaitkan antara penciptaan Allah dengan alat-alat optik 

yang telah dipelajarinya. 

d) Bagian penutup 

Bagian penutup disusun agar peserta didik mampu 

memperoleh informasi lebih lanjut mengenai kegiatan belajar 

yang telah dilalui. Dari penyajian glossarium peserta didik 

diharapkan mampu mendalami definisi istilah yang terkait 

kegiatan belajar. Kemudian dari penyajian kunci jawaban 

diharapkan peserta didik mendapatkan informasi bagaimana 

jawaban yang tepat dari uji kompetensi yang dilakukan. 

Untuk penyajian daftar pustaka diharapkan mampu 

memberikan beberapa informasi literatur lebih lanjut yang 

digunakan untuk menyusun modul. 
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2. Tahap Pengembangan Modul 

a. Validasi Pengembangan Modul 

Berdasarkan saran dan masukan yang telah diberikan oleh 

dosen validator maka perbaikan dilakukan terhadap instrumen 

penilaian dan produk awal. 

Beberapa revisi I instrumen penilaian yang dilakukan sebagai berikut: 

1) Mengganti kata “Anda” menjadi “Bapak/Ibu” dalam instrumen 

penilaian. 

2) Menambahkan aspek sintaks model Problem Based Learning 

(PBL) dalam instrumen observasi. 

Beberapa revisi I Produk Awal yang dilakukan sebagai berikut: 

1) Memperbaiki dan menambahkan tujuan pembelajaran modul, 

diantaranya: 

a) Mengagungkan Allah melalui pengamatan/pemikiran terkait 

aplikasi gelombang optik. 

b) Menambahkan rasa syukur atas anugerah Allah berupa alat-

alat optik. 

c) Menumbuhkan rasa optimis. 

2) Menambahkan kolom “Refleksi Diri” setelah “Cek Konsep”. 

3) Menambahkan kalimat penghubung sebelum “Mini Lab”. 

4) Memperbaiki kekonsistenan font tulisan. 

5) Mengurangi warna tulisan yang terlalu banyak. 

6) Menghilangkan bingkai pada gambar. 
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7) Mengganti background cover yang buram seperti Gambar 4.1. 

dan mengganti gambar background yang tidak buram seperti pada 

Gambar 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Penilaian Kualitas Modul 

1) Penilaian ahli materi 

Penilaian kualitas modul fisika oleh 3 orang ahli materi 

secara keseluruhan diperoleh rerata skor 3,45 dengan kategori 

Sangat Baik (SB) yang ditunjukkan pada tabel 4.2. Untuk hasil 

penilaian tiap aspek materi pada modul, hasil perolehan aspek 

kualitas isi rerata skor 3,44 dengan kategori Sangat Baik (SB), 

aspek kegiatan/percobaan fisika rerata skor 3,89 dengan kategori 

Sangat Baik (SB), aspek Problem Based Learning (PBL) rerata 

skor 3,40 dengan kategori Sangat Baik (SB), aspek integrasi-

interkoneksi rerata skor 3,22 dengan kategori Baik (B), dan aspek 

kebahasaan rerata skor 3,33 dengan kategori Sangat Baik (SB). 

 

Gambar 4.2. Halaman sampul modul setelah validasi 
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Berikut adalah penjelasan dari kualitas modul fisika per-aspek 

berdasarkan penilaian ahli materi. 

a) Aspek Kualitas Isi 

Aspek kualitas isi modul fisika berbasis Problem 

Based Learning (PBL) dengan konten integrasi-interkoneksi 

memperoleh rerata skor sebesar 3,44 dengan kategori Sangat 

Baik (SB). Aspek kualitas isi terdapat 9 indikator yaitu (1) 

Kesesuaian materi dengan SK dan KD berdasarkan 

kurikulum KTSP; (2) Kesesuaian materi dengan tujuan 

pembelajaran; (3) Kesesuaian materi pokok dengan alokasi 

waktu; (4) Kesesuaian dengan konsep yang tercantum dalam 

berbagai sumber referensi fisika; (5) Kesesuaian materi yang 

disajikan dengan perkembangan zaman; (6) Penyajian 

apersepsi; (7) Kesesuaian contoh dengan konsep yang 

disajikan; (8) terdapat gambar yang dapat membantu peserta 

didik untuk memahami materi yang disajikan; (9) Terdapat 

rangkuman yang mencakup semua materi. 

Berdasarkan penilaian ahli materi, modul fisika 

berbasis Problem Based Learning (PBL) dengan konten 

integrasi-interkoneksi ini sudah mencakup kesembilan 

indikator di atas dengan sangat baik. Untuk indikator 

pertama, materi sudah sesuai dengan SK dan KD berdasarkan 



108 
 

 

kurikulum KTSP. Salah satu contohnya dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 

Untuk indikator kedua, materi sudah sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. Salah satu contohnya dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 

Untuk indikator ketiga, materi pokok sudah sesuai 

dengan alokasi waktu. Salah satu contohnya dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Untuk indikator keempat, materi sudah sesuai 

dengan konsep yang tercantum dalam berbagai sumber 

referensi fisika. Salah satu contohnya dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Materi yang sudah sesuai dengan alokasi waktu 

 

Gambar 4.4. Materi yang sudah sesuai dengan konsep dalam 

berbagai sumber referensi fisika 
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Untuk indikator kelima, materi yang disajikan sudah 

sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu contohnya 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk indikator keenam, apersepsi yang disajikan 

menarik, mudah dipahami dan mudah dibaca. Salah satu 

contohnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Materi yang disajikan sudah sesuai dengan perkembangan 

zaman 

 

Gambar 4.6. Apersepsi yang disajikan sudah menarik, mudah 

dipahami dan mudah dibaca 
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Untuk indikator ketujuh, contoh yang disajikan 

sudah sesuai dengan konsep. Salah satu contohnya dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Untuk indikator kedelapan, dalam modul terdapat 

gambar yang dapat membantu peserta didik untuk memahami 

materi yang disajikan. Salah satu contohnya dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk indikator kesembilan, dalam modul terdapat 

rangkuman yang mencakup semua materi. Salah satu 

contohnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.8. Terdapat gambar yang dapat membantu peserta didik 

untuk memahami materi yang disajikan 

 

          Gambar 4.7. Contoh yang disajikan sudah sesuai dengan 

konsep 
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b) Aspek Kegiatan/Percobaan Fisika 

Aspek kegiatan/percobaan fisika dalam  modul 

fisika berbasis Problem Based Learning (PBL) dengan 

konten integrasi-interkoenksi memperoleh rerata skor sebesar 

3,89 dengan kategori Sangat Baik (SB). Aspek 

kegiatan/percobaan fisika terdapat 3 indikator yaitu (1) 

Kesesuaian kegiatan/percobaan dengan materi pokok; (2) 

Peran kegiatan/percobaan dalam memberikan pengalaman 

kepada peserta didik secara langsung dalam memahami 

materi; (3) Peran kegiatan/percobaan dalam mendorong 

peserta didik untuk menyimpulkan konsep, hukum, atau 

fakta.  

Berdasarkan penilaian ahli materi, modul fisika 

berbasis Problem Based Learning (PBL) dengan konten 

integrasi-interkoneksi ini sudah mencakup ketiga indikator di 

atas dengan sangat baik. Untuk indikator pertama, 

 

Gambar 4.9. Terdapat rangkuman yang mencakup semua materi 
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kegiatan/percobaan yang ada dalam modul relevan dengan 

materi alat-alat optik. Salah satu contohnya dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk indikator kedua, kegiatan/percobaan yang ada 

dalam modul mampu memberikan pengalaman langsung dan 

berhubungan dengan mata pelajaran. Salah satu contohnya 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10. Kegiatan/percobaan yang relevan dengan materi alat-

alat optik 

 

      Gambar 4.11. Kegiatan/percobaan yang memberikan 

pengalaman langsung 
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Untuk indikator ketiga, kegiatan/percobaan yang ada 

dalam modul mampu mendorong peserta didik membangun 

konsep, hukum, fakta, dan membangun kesimpulan. Salah 

satu contohnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Aspek Problem Based Learning (PBL) 

Aspek Problem Based Learning (PBL) dalam  

modul fisika berbasis Problem Based Learning (PBL) dengan 

konten integrasi-interkoenksi memperoleh rerata skor sebesar 

3,40 dengan kategori Sangat Baik (SB). Aspek Problem 

Based Learning (PBL) terdapat 5 indikator yaitu (1) 

Penyajian masalah rill dalam kehidupan nyata; (2) 

Kesesuaian antara pengembangan materi dengan model yang 

digunakan; (3) Pengorganisasian belajar dalam pembangunan 

konsep mandiri melalui kegiatan pemecahan masalah; (4) 

Kemampuan modul dalam membimbing penyelidikan untuk 

 

Gambar 4.12. Kegiatan/percobaan yang membangun konsep, 

hukum, fakta dan membangun kesimpulan 
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memecahkan masalah; dan (5) Pengembangan keterampilan 

berpikir dalam pemecahan masalah.  

Berdasarkan penilaian ahli materi, modul fisika 

berbasis Problem Based Learning (PBL) dengan konten 

integrasi-interkoneksi ini sudah mencakup kelima indikator 

di atas dengan sangat baik. Untuk indikator pertama, materi 

alat-alat optik diawali pada masalah nyata dalam kehidupan 

sehari-hari. Salah satu contohnya dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Untuk indikator kedua, pengembangan materi sudah 

sesuai dengan model yang digunakan karena contoh 

permasalahan rill yang disajikan dapat dikaji melalui materi 

alat-alat optik dengan model yang digunakan. Salah satu 

contohnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

  Gambar 4.13. Materi alat-alat optik diawali dengan masalah 

sehari-hari 
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Untuk indikator ketiga, kegiatan pemecahan masalah 

dalam modul dapat mengorganisasikan belajar dalam 

membangun konsep secara mandiri. Melalui pertanyaan 

maupun pernyataan dalam analisa masalah mampu 

membimbing pembangunan konsep materi sehingga peserta 

didik dapat menyimpulkan sendiri suatu konsep yang 

berlandaskan pada pengalaman konkrit pemecahan masalah. 

Salah satu contohnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

          Gambar 4.14. Materi sudah sesuai dengan model 

pembelajaran yang digunakan 

 

    Gambar 4.15. Kegiatan pemecahan masalah dapat membangun 

konsep secara mandiri  
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Untuk indikator keempat, modul fisika ini mampu 

membimbing penyelidikan untuk memecahkan masalah. Isi 

modul fisika ini memuat pertanyaan maupun pernyataan 

dalam kegiatan pemecahan pemecahan masalah (pada bagian 

kotak berita, kotak masalah, dan analisa masalah). Pada 

bagian tersebut dapat memacu motivasi untuk melakukan 

tahapan pemecahan masalah serta membantu peserta didik 

dalam menemukan jawaban atas permasalahan. Salah satu 

contoh dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk indikator kelima, kegiatan pemecahan 

masalah mampu mengembangkan keterampilan berpikir 

karena dalam rangkaian kegiatan pemecahan masalah 

memuat pertanyaan membimbing yang mampu memberikan 

kesempatan peserta didik berpikir serta membantu peserta 

didik didik menemukan pemecahan (jawaban) atas 

 

Gambar 4.16. Isi modul dapat membimbing penyelidikan untuk 

memecahkan masalah 
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permasalahan. Salah satu contohnya dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

d) Aspek Integrasi-Interkoneksi 

Aspek integrasi-interkoneksi dalam  modul fisika 

berbasis Problem Based Learning (PBL) dengan konten 

integrasi-interkoneksi memperoleh rerata skor sebesar 3,22 

dengan kategori Baik (B). Aspek integrasi-interkoneksi 

terdapat 4 indikator yaitu (1) Terdapat unsur integrasi-

interkoneksi antara ayat al-Qur’an dan materi alat-alat optik; 

(2) Kesesuaian antara ayat al-Qur’an dengan konsep materi 

alat-alat optik; (3) Terdapat penanaman nilai-nilai keislaman 

dalam modul; (4) Penulisan ayat-ayat al-Qur’an sesuai 

dengan kaidah yang benar.  

Berdasarkan penilaian ahli materi, modul fisika 

berbasis Problem Based Learning (PBL) dengan konten 

integrasi-interkoneksi ini sudah mencakup keempat indikator 

 

Gambar 4.17. Isi modul mampu memberikan kesempatan peserta 

didik untuk berpikir dan memecahkan masalah 
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di atas dengan baik. Untuk indikator pertama, dalam modul 

terdapat unsur integrasi-interkoneksi antara ayat al-Qur’an 

dan materi alat-alat optik. Salah satu contohnya dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk indikator kedua, ayat al-Qur’an yang ada 

dalam modul sudah sesuai dengan materi alat-alat optik. 

Salah satu contohnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18. Terdapat unsur integrasi-interkoneksi antara ayat al-

Qur’an dengan materi alat-alat optik 

 

Gambar 4.19. Ayat al-Qur’an sudah sesuai dengan materi alat-alat 

optik 
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Untuk indikator ketiga, dalam modul terdapat 

penanaman nilai-nilai keislaman. Salah satu contohnya dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk indikator keempat, penulisan ayat-ayat al-

Qur’an sudah sesuai dengan kaidah yang benar. Salah satu 

contohnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

e) Aspek Kebahasaan 

Aspek kebahasaan dalam  modul fisika berbasis 

Problem Based Learning (PBL) dengan konten integrasi-

interkoenksi memperoleh rerata skor sebesar 3,33 dengan 

 

Gambar 4.20. Terdapat penanaman nilai-nilai keislaman 

 

Gambar 4.21. Penulisan ayat al-Qur’an sudah sesuai dengan kaidah 

yang benar 
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kategori Sangat Baik (SB). Aspek kebahasaan terdapat 3 

indikator yaitu (1) Kalimat yang digunakan jelas, 

komunikatif, dan mudah dipahami; (2) Keterkaitan antar 

kalimat dan paragraf; dan (3) Kesesuaian bahasa yang 

digunakan dengan EYD.  

Berdasarkan penilaian ahli materi, modul fisika 

berbasis Problem Based Learning (PBL) dengan konten 

integrasi-interkoneksi ini sudah mencakup ketiga indikator di 

atas dengan sangat baik. Untuk indikator pertama, kalimat 

yang digunakan sudah jelas, komunikatif, dan mudah 

dipahami. Salah satu contohnya dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk indikator kedua, antara kalimat dan paragraf 

sudah saling terkait. Salah satu contohnya dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.22. Kalimat yang digunakan sudah jelas, komunikatif, 

dan mudah dipahami 
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Untuk indikator ketiga, bahasa yang digunakan 

sudah sesuai dengan EYD. Salah satu contohnya dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal ini berarti modul fisika yang telah dikembangkan 

telah memenuhi kategori sebagai modul yang baik ditinjau dari 

aspek materi dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

 

    Gambar 4.23. Antara kalimat dan paragraf sudah saling terkait 

 

Gambar 4.24. Bahasa yang digunakan sudah sesuai EYD 
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Selain perolehan skor yang telah diberikan oleh ahli 

materi, saran perbaikan terhadap modul yang telah dikembangkan 

diberikan untuk meningkatkan kualitas materi yang disajikan. 

Beberapa perbaikan yang telah dilakukan setelah penilaian oleh 

ahli materi adalah sebagai berikut: 

a) Mengurangi porsi materi pada sub bab mata sehingga dapat 

menyesuaikan dengan alokasi waktunya. 

b) Melengkapi istilah rabun jauh, rabun dekat, dll dalam 

glossarium seperti Gambar 4.25. 

 

      Gambar 4.25. Glossarium yang sudah dilengkapi istilah 

 

c) Mengganti gambar pembentukan bayangan lup yang tertukar 

antara mata berakomodasi maksimum dengan mata tidak 

berakomodasi. 

d) Melengkapi penjelasan materi pada sub bab mikroskop dan 

teleskop. 
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e) Memperbaiki penulisan daftar pustaka. 

 

Gambar 4.26. Gambaran daftar pustaka sebelum revisi 

 

 

Gambar 4.27. Gambaran daftar pustaka sesudah revisi 

2) Penilaian ahli media 

Penilaian kualitas modul fisika oleh 3 orang ahli media 

secara keseluruhan diperoleh rerata skor 3,54 dengan kategori 

Sangat Baik (SB) yang ditunjukkan pada tabel 4.4. Untuk hasil 

penilaian tiap aspek media pada modul, hasil perolehan aspek 

kesesuaian isi modul rerata skor 4,00 dengan kategori Sangat 

Baik (SB), aspek format rerata skor 3,83 dengan kategori Sangat 

Baik (SB), aspek daya tarik rerata skor 3,33 dengan kategori 
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Sangat Baik (SB), aspek konsistensi rerata skor 3,56 dengan 

kategori Sangat Baik, aspek jenis dan ukuran huruf rerata 3,67 

dengan kategori Sangat Baik (SB), dan aspek kebahasaan rerata 

3,33 dengan kategori Sangat Baik (SB). Berikut adalah penjelasan 

dari kualitas modul fisika per-aspek berdasarkan penilaian ahli 

materi. 

a) Aspek Kesesuaian Isi Modul 

Aspek kesesuaian isi modul dalam  modul fisika 

berbasis Problem Based Learning (PBL) dengan konten 

integrasi-interkoenksi memperoleh rerata skor sebesar 4,00 

dengan kategori Sangat Baik (SB). Aspek kesesuaian isi 

modul terdapat 1 indikator yaitu kelengkapan isi modul. 

Berdasarkan penilaian ahli media, modul fisika 

berbasis Problem Based Learning (PBL) dengan konten 

integrasi-interkoneksi ini sudah mencakup indikator di atas 

dengan sangat baik, karena isi modul sudah lengkap. 

b) Aspek Format 

Aspek format dalam  modul fisika berbasis Problem 

Based Learning (PBL) dengan konten integrasi-interkoenksi 

memperoleh rerata skor sebesar 3,83 dengan kategori Sangat 

Baik (SB). Aspek format terdapat 2 indikator yaitu (1) 

Penggunaan format kolom sesuai dengan bentuk dan ukuran 

kertas; (2) Kesesuaian antara tata letak dan format pengetikan 
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dengan format kertas (vertikal atau horizontal) yang 

digunakan. 

Berdasarkan penilaian ahli media, modul fisika 

berbasis Problem Based Learning (PBL) dengan konten 

integrasi-interkoneksi ini sudah mencakup kedua indikator di 

atas dengan sangat baik. Untuk indikator pertama, 

penggunaan format kolom sudah sesuai dengan bentuk dan 

ukuran kertas.  

Untuk indikator kedua, tata letak dan format 

pengetikan sudah sesuai dengan format kertas (vertikal atau 

horizontal) yang digunakan. 

c) Aspek Daya Tarik 

Aspek daya tarik dalam  modul fisika berbasis 

Problem Based Learning (PBL) dengan konten integrasi-

interkoneksi memperoleh rerata skor sebesar 3,33 dengan 

kategori Sangat Baik (SB). Aspek daya tarik terdapat 4 

indikator yaitu (1) Gambar untuk menyampaikan pesan 

materi yang disajikan jelas dan menarik; (2) Kesesuaian 

antara ukuran gambar dengan kebutuhan di dalam materi dan 

tugas yang disajikan; (3) Penampilan sampul modul yang 

menarik; (4) Penulisan kata untuk tanda penekanan (cetak 

tebal/cetak miring) menggunakan warna yang menarik dan 

jelas.  
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Berdasarkan penilaian ahli media, modul fisika 

berbasis Problem Based Learning (PBL) dengan konten 

integrasi-interkoneksi ini sudah mencakup keempat indikator 

di atas dengan sangat baik. Untuk indikator pertama, gambar 

yang digunakan untuk menyampaikan pesan materi yang 

disajikan sudah jelas dan menarik. Salah satu contohnya 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk indikator kedua, ukuran gambar sudah sesuai 

dengan kebutuhan di dalam materi. Salah satu contohnya 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.28. Gambar yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

materi yang disajikan sudah jelas dan menarik 
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Untuk indikator ketiga, penampilan sampul modul 

sudah menarik. Sampul modul sudah mengkombinasikan 

warna, ilustrasi, bentuk dan ukuran huruf yang serasi.  

Untuk indikator keempat, penulisan kata untuk tanda 

penekanan (cetak tebal/cetak miring) sudah menggunakan 

warna yang menarik dan jelas. Salah satu contohnya dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29. Ukuran gambar sudah sesuai dengan kebutuhan materi 

 

Gambar 4.30. Penulisan kata untuk tanda penekanan (cetak 

tebal/cetak miring) sudah menggunakan warna yang menarik dan 

jelas 
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d) Aspek Konsistensi 

Aspek konsistensi dalam  modul fisika berbasis 

Problem Based Learning (PBL) dengan konten integrasi-

interkoneksi memperoleh rerata skor sebesar 3,56 dengan 

kategori Sangat Baik (SB). Aspek konsistensi terdapat 3 

indikator yaitu (1) Konsisten dalam penggunaan jenis, ukuran 

huruf dan penomoran pada seluruh isi modul; (2) Konsistensi 

dalam penggunaan istilah/simbol; (3) Penggunaan jarak spasi, 

jarak antar judul dengan baris pertama, antar judul judul 

dengan teks utama secara konsisten.  

Berdasarkan penilaian ahli media, modul fisika 

berbasis Problem Based Learning (PBL) dengan konten 

integrasi-interkoneksi ini sudah mencakup ketiga indikator di 

atas dengan sangat baik. Untuk indikator pertama, dalam 

penggunaan jenis, ukuran huruf, dan penomoran sudah 

konsisten dari halaman ke halaman.  

Untuk indikator kedua, dalam penggunaan 

istilah/simbol sudah konsisten dari halaman ke halaman. 

Untuk indikator ketiga, penggunaan jarak spasi, 

jarak antar judul, antar judul dengan teks utama sudah 

konsisten dari halaman ke halaman. 
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e) Aspek Jenis dan Ukuran Huruf 

Aspek jenis dan ukuran huruf dalam  modul fisika 

berbasis Problem Based Learning (PBL) dengan konten 

integrasi-interkoneksi memperoleh rerata skor sebesar 3,67 

dengan kategori Sangat Baik (SB). Aspek jenis dan ukuran 

huruf terdapat 1 indikator yaitu penggunaan huruf. 

Berdasarkan penilaian ahli media, modul fisika 

berbasis Problem Based Learning (PBL) dengan konten 

integrasi-interkoneksi ini sudah mencakup satu indikator di 

atas dengan sangat baik karena jenis dan ukuran huruf yang 

digunakan mudah dibaca, perbandingan huruf proporsional, 

huruf kapital digunakan dengan tepat.  

f) Aspek Kebahasaan 

Aspek kebahasaan dalam  modul fisika berbasis 

Problem Based Learning (PBL) dengan konten integrasi-

interkoneksi memperoleh rerata skor sebesar 3,33 dengan 

kategori Sangat Baik (SB). Aspek kebahasaan terdapat 2 

indikator yaitu (1) Bahasa yang digunakan etis, estetis, 

komunikatif, fungsional, dan sesuai dengan sasaran pembaca; 

(2) Bahasa (ejaan, tanda baca, kosakata, kalimat dan 

paragraf) sesuai dengan kaidah dan istilah yang digunakan 

baku.  



130 
 

 

Berdasarkan penilaian ahli media, modul fisika 

berbasis Problem Based Learning (PBL) dengan konten 

integrasi-interkoneksi ini sudah mencakup kedua indikator di 

atas dengan sangat baik. Untuk indikator pertama, bahasa 

yang digunakan sudah etis, estetis, komunikatif, fungsional 

dan sesuai dengan sasaran pembaca. Salah satu contohnya 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

Untuk indikator kedua, bahasa yang digunakan 

sudah sesuai kaidah dan istilah yang digunakan sudah baku. 

Hal ini berarti modul fisika yang telah dikembangkan 

telah memenuhi kategori sebagai modul yang baik ditinjau dari 

aspek media dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

Selain perolehan skor yang telah diberikan oleh ahli 

media, saran perbaikan terhadap modul yang telah dikembangkan 

diberikan untuk meningkatkan kualitas media yang disajikan. 

Beberapa perbaikan yang telah dilakukan setelah penilaian oleh 

ahli media adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.31. Bahasa yang digunakan sudah etis, estetis, 

komunikatif, fungsional dan sesaui sasaran pembaca 
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a) Memperbaiki letak posisi unsur sampul. 

 

Gambar 4.32. Letak posisi unsur sampul sebelum revisi 

 

 

Gambar 4.33. Letak posisi unsur sampul sesudah revisi 

 

b) Menambahkan “kritik dan saran” serta mencantumkan alamat 

e-mail penulis di halaman terakhir. 
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Gambar 4.34. Penambahan kritik dan saran serta cantuman e-mail 

penulis 

 

c) Mengurangi jumlah kata penghubung dalam 1 kalimat. 

3) Penilaian guru fisika 

Penilaian kualitas modul fisika oleh 3 orang guru fisika 

secara keseluruhan diperoleh rerata skor 3,54 dengan kategori 

Sangat Baik (SB) yang ditunjukkan pada tabel 4.6. Untuk hasil 

penilaian tiap aspek pada modul, hasil perolehan aspek kualitas isi 

rerata skor 3,60 dengan kategori Sangat Baik (SB), aspek 

kegiatan/percobaan fisika rerata skor 3,33 dengan kategori Sangat 

Baik (SB), aspek Problem Based Learning (PBL) rerata 3,40 

dengan kategori Sangat Baik (SB), aspek kebahasaan rerata 3,78 

dengan kategori Sangat Baik (SB), aspek format rerata 3,50 

dengan kategori Sangat Baik (SB), aspek daya tarik rerata skor 

3,67 dengan kategori Sangat Baik (SB), dan aspek konsistensi 

rerata skor 3,44 dengan kategori Sangat Baik (SB). Hal ini berarti 

modul fisika yang telah dikembangkan telah memenuhi kategori 
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sebagai modul yang baik ditinjau dari penilaian guru fisika dan 

dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

Selain perolehan skor yang telah diberikan oleh guru 

fisika, saran perbaikan terhadap modul yang telah dikembangkan 

diberikan untuk meningkatkan kualitas materi yang disajikan. 

Beberapa perbaikan yang telah dilakukan setelah penilaian oleh 

guru fisika adalah sebagai berikut: 

a) Menghapus cuplikan berita yang berupa kasus pacaran. 

b) Mengganti gambar perempuan tidak berjilbab dengan gambar 

anak kecil. 

Perbandingan skor rata-rata dari ahli materi, ahli media dan 

guru fisika adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.35 Grafik Perbandingan Penilaian Tim Penilai 

 

3,45 

3,54 3,54 

Ahli Materi Ahli Media Guru Fisika

Skor Rata-rata
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Grafik 4.35 menunjukkan hasil penilaian modul fisika oleh ahli 

materi, ahli media dan guru fisika SMA Muhammadiyah 7 

Yogyakarta. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa kualitas modul 

fisika yang dikembangkan menurut ahli materi, ahli media dan guru 

fisika SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta memiliki kualitas Sangat 

Baik (SB) dengan skor rata-rata keseluruhan secara berurutan yaitu 

3,45, 3,54, 3,54. Modul fisika yang dikembangkan memiliki kualitas 

Sangat Baik (SB) dikarenakan modul fisika yang telah dirancang dan 

dikembangkan ini telah memenuhi karakteristiknya sebagai modul. 

Karakteristik yang dimiliki oleh modul fisika ini seperti diantaranya:  

1) Self Instructional, dengan menggunakan modul fisika ini seorang 

pengguna modul mampu membelajarkan diri sendiri atau tidak 

bergantung pada pihak lain. Modul fisika ini memiliki 

karakteristik Self Instructional seperti memiliki tujuan 

pembelajaran yang jelas, materi pembelajaran yang terstruktur, 

contoh ilustrasi yang mendukung pemaparan materi 

pembelajaran, soal-soal latihan yang dapat mengukur tingkat 

penguasaan materi, materi yang dihubungkan dalam kehidupan 

sehari-hari, bahasa yang sederhana dan komunikatif, rangkuman, 

dan pengguna dapat melakukan self assesment dengan adanya 

instrumen penilaian. 

2) Self Contained, materi alat-alat optik yang terdiri dari 5 sub 

materi dalam modul fisika ini disajikan secara lengkap dan utuh 
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sehingga pengguna yang menggunakan modul fisika ini dapat 

mempelajari materi alat-alat optik secara tuntas karena materinya 

dikemas ke dalam satu kesatuan yang utuh. 

3) Stand Alone, modul fisika yang telah dikembangkan ini tidak 

bergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama 

dengan media pembelajaran lainnya seperti video, alat peraga, 

dan lainnya. 

4) Adaptive, modul fisika yang dikembangkan telah menyesuaikan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta fleksibel 

digunakan, artinya bahwa materi pembelajaran dalam modul 

fisika ini dapat digunakan sampai dengan kurun waktu tertentu. 

5) User Friendly, modul fisika yang dikembangkan ini bersahabat 

dengan pemakainya, karena bahasa yang digunakan sederhana, 

mudah dimengerti serta menggunakan istilah yang umum 

digunakan. 

Sehingga dari hasil kualitas yang diperoleh dari para ahli 

menunjukkan bahwa modul fisika yang telah dikembangkan sudah 

layak untuk digunakan dalam uji coba terbatas dengan syarat 

melakukan revisi dari saran dan masukan para ahli. 

c. Uji Coba Produk 

Ada 2 uji coba produk yang dilaksanakan yaitu uji coba terbatas dan 

uji coba luas. 

 



136 
 

 

1) Uji Coba Terbatas 

Uji coba terbatas dilakukan untuk mengetahui respon 

peserta didik terhadap modul fisika berbasis Problem Based 

Learning (PBL) dengan konten integrasi-interkoenksi yang telah 

dikembangkan. Uji coba terbatas dilakukan oleh 5 peserta didik 

kelas X SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta pada tanggal 7 

Maret 2016. Tahap uji coba ini melibatkan 1 observer yang 

merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Fisika UIN Sunan 

Kalijaga untuk mengamati proses berjalannya kegiatan uji coba. 

Pada awal pembelajaran, pendidik menyampaikan 

apersepsi dan memberikan sebuah permasalahan tentang mata 

berupa sebuah kalimat tanya. Setelah itu, pendidik membagi 

peserta didik menjadi berkelompok. Uji coba terbatas hanya 

terdiri dari 5 peserta didik, sehingga hanya terbentuk 1 kelompok 

saja. Selanjutnya, pendidik menyuruh peserta didik melakukan 

penyelidikan terhadap permasalahan yang diberikan secara 

berkelompok. Dengan menggunakan modul fisika berbasis 

Problem Based Learning (PBL) dengan konten integrasi-

interkoneksi, pendidik dapat membimbing peserta didik lebih 

mudah dalam melakukan penyelidikan. Dengan menggunakan 

modul tersebut, peserta didik melakukan proses pemecahan 

masalah karena dalam modul tersebut berisi kegiatan-kegiatan 

pemecahan masalah. Selain itu, peserta didik juga memperoleh 
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informasi atau pengetahuan tentang ayat-ayat al-Quran yang 

berkaitan dengan sub materi alat-alat optik yang sedang 

dipelajari. Oleh karena itu, penggunaan modul fisika ini sangat 

berguna dan bermanfaat dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

Setelah peserta didik melakukan kegiatan pemecahan masalah, 

maka pendidik membantu peserta didik dalam mengembangkan 

dan menyajikan hasil diskusinya dalam selembar kertas. 

Kemudian pendidik membantu peserta didik menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pendidik membahas 

secara bersama-sama mengenai hasil diskusi peserta didik. 

Aspek yang diambil responnya dari peserta didik adalah 

aspek kualitas isi, ilustrasi, bahasa dan daya tarik. Dari keempat 

aspek tersebut digunakan sebagai revisi dari modul fisika yang 

dikembangkan. Pernyataan yang digunakan dalam mengambil 

respon keempat aspek tersebut berjumlah 28 pernyataan yang 

terbagi dalam pernyataan positif dan negatif. 

Dari data  uji coba terbatas yang diperoleh seperti pada 

tabel 4.5 secara keseluruhan respon peserta didik terhadap modul 

menunjukkan rerata 3,37 dengan kategori Sangat Setuju (SS). 

Untuk hasil respon peserta didik tiap aspek, hasil perolehan aspek 

kualitas isi rerata 3,35 dengan kategori Sangat Setuju (SS), aspek 

ilustrasi rerata 3,70 dengan kategori Sangat Setuju (SS), aspek 

bahasa rerata 3,25 dengan kategori Setuju (S), dan aspek daya 
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tarik rerata 3,37 dengan kategori Sangat Setuju (SS). Hal ini 

berarti dalam uji coba terbatas, modul fisika yang dikembangkan 

telah memenuhi kategori sebagai modul fisika yang baik dan 

dapat digunakan untuk uji coba luas. 

2) Uji Coba Luas 

Uji coba luas dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 7 

Yogyakarta dengan jumlah 25 peserta didik kelas X. Uji coba luas 

ini dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2016. Tahap uji coba ini 

juga melibatkan 1 observer yang merupakan alumni mahasiswa 

jurusan Pendidikan Kimia UIN Sunan Kalijaga untuk mengamati 

proses berjalannya kegiatan uji coba. 

Pada awal pembelajaran, sama seperti dalam uji coba 

terbatas pendidik sebuah permasalahan tentang mata berupa 

sebuah kalimat tanya sebanyak 3 buah. Setelah itu, pendidik 

membagi peserta didik menjadi 3 kelompok. Pendidik menyuruh 

peserta didik melakukan penyelidikan terhadap permasalahan 

yang diberikan secara berkelompok. Setiap kelompok akan 

mendapatkan pertanyaan yang berbeda. Pendidik menggunakan 

modul fisika berbasis Problem Based Learning (PBL) dengan 

konten integrasi-interkoneksi, pendidik dapat membimbing 

peserta didik lebih mudah dalam melakukan penyelidikan. Peserta 

didik melakukan proses pemecahan masalah karena dalam modul 

tersebut berisi kegiatan-kegiatan pemecahan masalah. Selain itu, 
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peserta didik juga memperoleh informasi atau pengetahuan 

tentang ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan sub materi alat-

alat optik yang sedang dipelajari. Oleh karena itu, penggunaan 

modul fisika ini sangat berguna dan bermanfaat dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas. Setelah peserta didik melakukan kegiatan 

pemecahan masalah, maka pendidik membantu peserta didik 

dalam mengembangkan dan menyajikan hasil diskusinya dalam 

selembar kertas. Setiap kelompok berkesempatan untuk 

melakukan presentasi hasil diskusi kelompok kepada peserta 

didik lainnya dengan mengirim perwakilan kelompok. Kemudian 

pendidik membantu peserta didik menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah. Pendidik membahas secara bersama-

sama mengenai hasil diskusi peserta didik. Selain itu, pendidik 

juga menyuruh peserta didik merefleksikan nilai-nilai keislaman 

yang berkaitan dengan materi fisika. Dengan modul, peserta didik 

menjadi terbantu dalam merefleksikan nilai-nilai keislaman yang 

berkaitan dengan materi fisika. 

Aspek yang diambil responnya dari peserta didik adalah 

aspek kualitas isi, ilustrasi, bahasa dan daya tarik. Dari keempat 

aspek tersebut digunakan sebagai revisi dari modul fisika yang 

dikembangkan. Pernyataan yang digunakan dalam mengambil 

respon keempat aspek tersebut berjumlah 28 pernyataan yang 

terbagi dalam pernyataan positif dan negatif. 
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Dari data  uji coba luas yang diperoleh seperti pada tabel 

4.6 secara keseluruhan respon peserta didik terhadap modul 

menunjukkan rerata 3,52 dengan kategori Sangat Setuju (SS). 

Untuk hasil respon peserta didik tiap aspek, hasil perolehan aspek 

kualitas isi rerata 3,46 dengan kategori Sangat Setuju (SS), aspek 

ilustrasi rerata 3,72 dengan kategori Sangat Setuju (SS), aspek 

bahasa rerata 3,44 dengan kategori Sangat Setuju (S), dan aspek 

daya tarik rerata 3,57 dengan kategori Sangat Setuju (SS). Hal ini 

berarti dalam uji coba terbatas, modul fisika yang dikembangkan 

telah memenuhi kategori sebagai modul fisika yang baik. 

Perbandingan skor rata-rata tiap aspek antara uji coba terbatas 

dan uji coba luas adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 4.36 Grafik Perbandingan Hasil Uji Coba Terbatas dan Uji Coba 

Luas 

 

Grafik 4.36 menunjukkan bahwa respon peserta didik pada aspek 

kualitas isi, ilustrasi, bahasa dan daya tarik dalam uji coba luas lebih 

besar daripada uji coba terbatas. Hal ini disebabkan karena modul 

fisika yang digunakan saat uji coba luas merupakan modul fisika yang 

sudah melakukan perbaikan dari saran dan kritik peserta didik saat uji 
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coba terbatas. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila hasil 

respon peserta didik dalam uji coba luas lebih besar daripada uji coba 

terbatas. Selain itu, keterlaksanaan pembelajaran fisika dengan 

menggunakan modul fisika juga ikut mempengaruhi hasil respon 

peserta didik terhadap modul yang digunakan. Pada saat uji coba 

terbatas, sintaks model Problem Based Learning (PBL) tidak 

terlaksana dengan baik. Ada satu sintaks yang tidak terlaksana dalam 

pembelajaran pada uji coba terbatas yaitu pendidik membantu peserta 

didik untuk menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah. Apabila ada salah satu sintaks pembelajaran yang tidak 

terlaksana artinya pembelajaran dengan model Problem Based 

Learning (PBL) menjadi kurang optimal. Kegiatan pemecahan 

masalah yang menjadi salah satu karakteristik dari model Problem 

Based Learning (PBL) menjadi kurang bermakna karena seharusnya 

pendidik membantu peserta didik untuk menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahaan masalah yang sebelumnya 

dilakukan. Sedangkan sintaks pembelajaran pada saat uji coba luas 

terlaksana dengan baik. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila 

hasil respon peserta didik dalam uji coba luas lebih besar daripada uji 

coba terbatas. 

d. Uji Keterlaksanaan 

Uji keterlaksanaan produk dilakukan pada tahap uji coba 

produk, yakni uji coba terbatas dan uji coba luas. Tujuan dilakukan uji 
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keterlaksanaan yaitu untuk mengetahui tentang bagaimana 

keterlaksanaan dari modul fisika ini. Uji keterlaksanaan dilaksanakan 

dengan bantuan observer, yakni untuk mengamati proses kegiatan uji 

coba, dan untuk mengetahui keterlaksanaan dari produk yang 

dikembangkan terkait beberapa aspek, yakni aspek nilai-nilai religius, 

keterlaksanaan sintaks model Problem Based Learning (PBL), kondisi 

peserta didik, dan penggunaan modul. Lembar observasi yang 

digunakan berupa checklist dalam skala Gutmann dan deskripsi terkait 

pelaksanaan eksperimen berdasarkan pernyataan-pernyataan. 

1) Uji Coba Terbatas 

Berdasarkan analisis dari hasil observasi, diperoleh hasil 

kategori kualitatifnya adalah ya atau terlaksana, dengan skor rata-

rata 0,67. Walaupun diperoleh hasil bahwa modul fisika telah 

terlaksana, namun masih terdapat beberapa hal yang menjadi 

catatan untuk menjadi bahan perbaikan bagi peneliti. Perbaikan-

perbaikan tersebut berdasarkan deskripsi pengamatan yang 

dilakukan oleh observer selama kegiatan uji coba. Perbaikan-

perbaikan tersebut adalah diantaranya: 

a) Dalam uji coba terbatas, peserta didik tidak melakukan 

kegiatan presentasi. Sebaiknya peserta didik diberi 

kesempatan untuk melakukan presentasi hasil diskusi 

kelompok kepada peserta didik lainnya. 
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b) Pendidik hanya membagi peserta didik menjadi 1 kelompok 

saja. Sebaiknya dibentuk beberapa kelompok walaupun 

jumlah anggota hanya sedikit agar ada pembandingnya. 

c) Terlihat ada anggota kelompok yang terlihat pasif tidak ikut 

berdiskusi dan peserta didik jarang bertanya ke pendidik. 

Sebaiknya pendidik lebih perhatian kepada peserta didik yang 

terlihat pasif. 

d) Sebaiknya dalam kegiatan pembelajaran perlu diberikan 

kegiatan refleksi mengenai nilai-nilai keislaman, karena 

selama pembelajaran pendidik tidak melakukan kegiatan 

refleksi nilai-nilai keislaman dan hanya lebih berpusat pada 

pembelajaran PBL. 

2) Uji coba luas 

Berdasarkan analisis dari hasil observasi, diperoleh hasil 

kategori kualitatifnya adalah ya atau terlaksana, dengan skor rata-

rata 0,8. Walaupun diperoleh hasil bahwa modul fisika telah 

terlaksana, namun masih terdapat beberapa hal yang menjadi 

catatan untuk menjadi bahan perbaikan bagi peneliti. Perbaikan-

perbaikan tersebut berdasarkan deskripsi pengamatan yang 

dilakukan oleh observer selama kegiatan uji coba. Perbaikan-

perbaikan tersebut adalah diantaranya: 
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a) Peserta didik tidak berdo’a dikarenakan berada pada jam ke 7 

dan 8. Sebaiknya pendidik mengajak peserta didik untuk 

membaca Basmallah untuk mengawali pembelajaran. 

b) Sebaiknya pendidik lebih bisa mengkondisikan peserta didik, 

karena beberapa peserta didik tidak mendengarkan penjelasan 

dari pendidik dan terdapat peserta didik yang tidak ikut 

berdiskusi. 

c) Sebagian besar peserta didik menggunakan media internet 

sebagai sumber informasi. Sebaiknya sumber pengetahuan 

yang digunakan lebih bervariasi tidak hanya satu sumber saja. 

d) Lebih baik bila refleksi nilai-nilai keislamannya dibahas oleh 

pendidik bersama-sama di kelas, tidak hanya dalam bentuk 

soal yang harus dijawab oleh peserta didik. 

Perbandingan skor rata-rata tiap aspek antara keterlaksanaan 

pembelajaran saat uji coba terbatas dan uji coba luas adalah 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.37 Grafik Perbandingan Hasil Keterlaksanaan pada Uji Coba 

Terbatas dan Uji Coba Luas 
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Grafik 4.37 menunjukkan bahwa hasil keterlaksanaan pembelajaran 

pada aspek nilai-nilai religius dan aspek kondisi peserta didik antara 

uji coba terbatas dan uji coba luas adalah sama skor rata-ratanya. Skor 

rata-rata yang diperoleh untuk aspek nilai-nilai religius pada saat uji 

coba terbatas dan uji coba luas adalah 0,67. Aspek nilai-nilai religius 

memiliki tiga indikator yang harus dicapai yaitu (1) Peserta didik 

mengawali pembelajaran dengan berdo’a; (2) Peserta didik 

mengakhiri pembelajaran dengan berdo’a; dan (3) Peserta didik 

memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan 

pendapat/presentasi. Meskipun skor rata-rata yang diperoleh untuk 

aspek nilai-nilai religius saat uji coba terbatas dan uji coba luas adalah 

sama namun indikator yang terlaksana belum tentu sama sepenuhnya. 

Indikator aspek nilai-nilai religius pada saat uji coba terbatas yang 

terlaksana yaitu indikator ke-1 dan ke-2, sedangkan pada saat uji coba 

luas yang terlaksana yaitu indikator ke-2 dan ke-3. Dari penjelasan 

tersebut didapatkan bahwa hasil keterlaksanaan untuk aspek nilai-nilai 

religius pada saat uji coba terbatas dan uji coba luas adalah sama 

dikarenakan jumlah indikator yang dicapai berjumlah sama. 

Skor rata-rata yang diperoleh untuk aspek kondisi peserta 

didik pada saat uji coba terbatas dan uji coba luas adalah 0,6. Aspek 

nilai-nilai religius memiliki lima indikator yang harus dicapai yaitu (1) 

Peserta didik melakukan diskusi kelompok untuk memecahkan 

masalah yang diberikan di awal pembelajaran; (2) Peserta didik 
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menggunakan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak hanya dari 

satu sumber saja; dan (3) Peserta didik melakukan presentasi terhadap 

hasil diskusi kepada peserta didik lainnya; (4) Peserta didik 

melakukan kegiatan pembelajaran dengan mandiri; (5) Peserta didik 

melakukan kegiatan pembelajaran dengan aktif. Meskipun skor rata-

rata yang diperoleh untuk aspek kondisi peserta didik saat uji coba 

terbatas dan uji coba luas adalah sama namun indikator yang 

terlaksana belum tentu sama sepenuhnya. Indikator aspek kondisi 

peserta didik pada saat uji coba terbatas yang terlaksana yaitu 

indikator ke-1, ke-2 dan ke-4, sedangkan pada saat uji coba luas yang 

terlaksana yaitu indikator ke-1, ke-3 dan ke-5. Dari penjelasan 

tersebut didapatkan bahwa hasil keterlaksanaan untuk aspek kondisi 

peserta didik pada saat uji coba terbatas dan uji coba luas adalah sama 

dikarenakan jumlah indikator yang telah dicapai berjumlah sama. 

Sedangkan hasil keterlaksanaan untuk aspek keterlaksanaan 

sintaks Problem Based Learning (PBL) dan aspek penggunaan modul 

dalam uji coba luas lebih besar daripada uji coba terbatas. Skor rata-

rata yang diperoleh untuk aspek keterlaksanaan sintaks Problem 

Based Learning (PBL) pada saat uji coba terbatas adalah 0,8, 

sedangkan pada saat uji coba luas adalah 1. Aspek keterlaksanaan 

sintaks Problem Based Learning (PBL) memiliki lima indikator yang 

harus dicapai yaitu (1) Pendidik memberikan orientasi tentang 

permasalahan pada peserta didik; (2) Pendidik mengorganisasikan 
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peserta didik untuk meneliti; dan (3) Pendidik membimbing 

penyelidikan peserta didik secara mandiri; (4) Pendidik membantu 

peserta didik mengembangkan dan menyajikan hasil karya; dan (5) 

Pendidik membantu peserta didik menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah. Skor yang diperoleh saat uji coba luas 

lebih besar daripada uji coba terbatas karena adanya perbedaan jumlah 

ketercapaian indikator dari aspek ini. Indikator aspek nilai-nilai 

religius pada saat uji coba terbatas yang terlaksana yaitu indikator ke-

1, ke-2, ke-3 dan ke-4, sedangkan pada saat uji coba luas seluruh 

indikator sudah terlaksana yaitu  indikator ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan 

ke-5. Dari penjelasan tersebut didapatkan bahwa hasil keterlaksanaan 

untuk aspek keterlaksanaan sintaks Problem Based Learning (PBL) 

pada saat uji coba luas lebih besar daripada uji coba terbatas 

dikarenakan indikator yang dicapai saat uji coba luas lebih banyak 

dibandingkan indikator yang dicapai saat uji coba terbatas. 

Skor rata-rata yang diperoleh untuk aspek penggunaan modul pada 

saat uji coba terbatas adalah 0,5, sedangkan pada saat uji coba luas 

adalah 1. Aspek penggunaan modul memiliki dua indikator yang harus 

dicapai yaitu (1) Modul membantu peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran dengan model Problem Based Learning (PBL); (2) 

Modul membantu peserta didik merefleksikan nilai-nilai keislaman 

yang berkaitan dengan materi fisika. Skor yang diperoleh saat uji coba 

luas lebih besar daripada uji coba terbatas karena adanya perbedaan 
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jumlah ketercapaian indikator dari aspek ini. Indikator aspek 

penggunaan modul pada saat uji coba terbatas yang terlaksana hanya 

indikator ke-1, sedangkan pada saat uji coba luas indikator yang 

terlaksana yaitu  indikator ke-1, dan ke-2. Dari penjelasan tersebut 

didapatkan bahwa hasil keterlaksanaan untuk aspek penggunaan 

modul pada saat uji coba luas lebih besar daripada uji coba terbatas 

dikarenakan indikator yang dicapai saat uji coba luas lebih banyak 

dibandingkan indikator yang dicapai saat uji coba terbatas. 

3. Kelebihan dan Kekurangan Produk 

Modul fisika ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihan dan kekurangan modul fisika berbasis Problem Based Learning 

(PBL) dengan konten integrasi-interkoneksi pada materi alat-alat optik 

kelas X SMA/MA adalah sebagai berikut: 

a. Kelebihan 

1) Modul ini memberikan masalah di awal materi 

2) Masalah yang diberikan adalah berupa fenomena-fenomena yang 

sering terjadi dalam sehari-hari. 

3) Modul fisika ini disertai kunci jawaban yang berisi pembahasan 

yang cukup detail dari semua soal evaluasi di modul ini. 

4) Modul fisika ini dilengkapi dengan gambar yang nyata dan jelas 

untuk mendukung deskripsi materi yang ada. 
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b. Kekurangan 

1) Hanya memuat satu materi saja, yaitu alat-alat optik. 

2) Hanya memuat 5 alat optik saja. 

3) Biaya produksi modul ini tidak murah 

4) Ayat-ayat al-Qur’an yang diintegrasi-interkoneksikan hanya 4 

submateri. 
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