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ABSTRAK 

ERINDRA VERLINGGA, NIM. 1630107009. Judul Skripsi: 

“PENGEMBANGAN MODUL INTERAKTIF MENGGUNAKAN MODEL 

LEARNING CYCLE 7E BERBASIS ANDROID PADA MATERI USAHA 

DAN ENERGI KELAS X SMA/MA/SMK”. Jurusan Tadris Fisika Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 

2020. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya minat peserta didik 

dalam mengikuti pelajaran. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber belajar yang 

dapat memotivasi peserta didik serta sulitnya dalam memahami fenomena fisika 

secara nyata. Untuk itu diperlukan suatu model pembelajaran yang dapat 

membuat peserta didik aktif dalam pembelajaran. Dengan memanfaatkan 

perkembangan teknologi terkini yang akrab gengan dunia mereka seperti Android. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui validitas dan praktikalitas dari 

modul interaktif yang dikembangkan menggunakan model Learning Cycle 7E 

berbasis android pada materi Usaha dan Energi kelas X SMA/MA/SMK.  

Penelitian ini menggunakan model pengembangan menurut Thiagarajan, 

dkk yang terdiri dari 4 tahapan yaitu Pendefinisian (Define), Perancangan 

(Design), Pengembangan (Develop), penyebaran (Disseminate). Pada 

pengembangan modul interaktif ini hanya menggunakan tiga tahapan 

pengembangan saja yaitu pendefinisian, perancangan dan pengembangan. 

Pengembangan modul interaktif menggunakan model Learning Cycle 7E berbasis 

Android pada materi Usaha dan Energi kelas X SMA/MA/SMK. Modul ini 

diujicobakan secara terbatas di kelas X MIPA 4 SMA 2 Solok untuk mendapatkan 

respon kepraktisan dari modul yang dikembangkan. 

   Hasil penelitian validasi pengembangan modul yang diberikan oleh 2 

orang dosen dan 1 orang guru fisika menunjukan nilai sebesar 85,6 % dengan 

kriteria sangat valid, kemudian dilakukan penelitian kepada peserta didik kelas X 

MIPA 4 di SMA 2 Solok untuk mengetahui kepraktisan modul tersebut. Nilai 

praktikalitas yang diperoleh adalah  sebesar 91% yang menunjukan arti bahwa 

modul interaktif tersebut sangat praktis digunakan oleh peserta didik. Nilai 

praktikalitas guru memiliki nilai sebesar 97,7 % yang menunjukkan arti bahwa 

modul ini sangat praktis digunakan oleh guru saat pembelajaran. 

Kata kunci: modul interaktif, Learing Cycle 7E, usaha dan energi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari kehidupan 

bernegara yaitu dalam  rangka mencerdaskan sumber daya manusianya. 

Pengorganisasian dan pengelolaan dalam kegiatan pendidikan nasional 

perlu dilakukan secara profesional agar dapat mewujudkan cita-cita negara 

Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas No. 20 

Tahun 2003 yang di dalamnya terdapat cita-cita negara Indonesia, yaitu 

peserta didik dapat mengembangkan setiap potensi diri yang ada agar 

dapat menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. Dengan demikian maka akan tercipta kemandirian pada 

diri peserta didik dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab melalui pendidikan (Akhmad Hidayatullah Al Aririn: 

2012). 

Pembelajaran sebagai kegiatan utama dalam pendidikan, tempat 

berlangsungnya komunikasi yang berkesinambungan antara peserta didik, 

pendidik dan bahan ajar (Sanaky, 2013). Dengan kata lain, pembelajaran 

adalah proses komunikasi antara pendidik, peserta didik dan sumber 

belajar. Kesemuanya itu terangkum dalam kegiatan yang dinamakan 

pembelajaran. Keberhasilan komunikasi ketiga komponen ini 

mempengaruhi ketercapaian tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikan 

nasional.  

Pembelajaran sains khususnya Fisika masih mengalami kendala 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan 

tertinggalnya negara Indonesia dari negara lain dibidang sains. Survei 

PISA (2000) melakukan penelitian terhadap peserta didik yang berumur 

15 tahun untuk dapat mengukur kemampuan mereka dibidang sains,
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matematika dan membaca yang diikuti lebih dari setengah juta orang. 

Singapura menempati urutan teratas dari 75 negara sedangkan Indonesia 

berada di posisi bawah, diatas Brazil (bbc.com:2016). Salah satu penyebab 

yang mengakibatkan rendahnya hasil survei Indonesia adalah penggunaan 

metode pembelajaran yang kurang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

Pada kenyataan pembelajaran yang sering terjadi di lingkungan pendidikan 

lebih menekankan pada aktivitas mengingat, memahami dan 

mengaplikasikan. Akan tetapi tuntutan masa depan memprioritaskan pada 

kemampuan peserta didik untuk dapat menggali sendiri potensi diri. 

Rusman (2013:93-94) mengatakan salah satu cara untuk dapat 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan cara penggunaan 

media pembelajaran. Media pembelajaran juga dapat memperjalas dan 

mempermudah konsep yang abstrak, serta meningkatkan daya serap 

peserta didik. Akan tetapi, kendala dalam pembelajaran yang sering 

dihadapi peserta didik yaitu media pembelajaran yang digunakan guru 

cenderung kurang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan karkteristik 

materi. Peserta didik kesulitan memahami buku pelajaran fisika yang ada 

di sekolah. Materi yang terdapat di dalam buku tersebut terlalu rumit untuk 

dipahami oleh semua anak. Tingkat kemampuan peserta didik yang 

beragam juga mempengaruhi kemampuan mereka untuk memahami materi 

fisika yang diajarkan. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru Fisika 

SMAN 2 Solok, ditemukan permasalahan dimana peserta didik sulit untuk 

membayangkan fenomena-fenomena fisika secara nyata. Hal ini 

menyebabkan peserta didik kurang tertarik dengan pelajaran tersebut. 

Selain itu, penggunaan media pembelajaran yang kurang sesuai dengan 

karkteristik materi juga mempengaruhi minat peserta didik. Power point 

merupakan salah satu media pembelajaran yang favorit digunakan di 

sekolah akan tetapi penggunaan media tersebut masih kurang optimal 

dikarenakan guru lebih suka menggunakan metode ceramah saat 
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pembelajaran. Selain itu, kurangnya buku pelajaran yang sesuai dengan 

minat peserta didik juga mempengaruhi proses pembelajaran.  

Setelah dilakukan wawancara dengan salah seorang murid di 

sekolah tersebut didapatkan bahwa kendala utama dalam pembelajaran 

yaitu kurangnya sumber belajar dan kurangnya motivasi dari diri peserta 

didik terhadap pembelajaran. Peserta didik kesulitan dalam meminjam 

buku paket di perpustakaan karena buku yang tersedia kurang dari jumlah 

peserta didik di sekolah tersebut. Kemudian dalam pembelajaran Fisika 

mereka membutuhkan fenomena Fisika tersebut dihadirkan secara nyata 

agar mereka dapat memahami materi yang didapat dari guru ataupun dari 

pembelajaran secara mandiri. 

Hasil wawancara guru dan peserta didik, sumber belajar yang 

memadai motivasi peserta didik pada saat proses pembelajaran. Bahan ajar 

yang dapat menghadirkan fenomena fisika secara nyata mempengaruhi 

minat peserta didik dalam pembelajaran.  

Berdasarkan hasil pembelajaran peserta didik, pada materi usaha 

dan energi didapatkan nilai seperti pada Tabel 1.1. Hasil belajar peserta 

didik masih tergolong rendah. Hal ini, dapat dilihat masih banyak peserta 

didik yang tidak tuntas pada mata pelajaran tersebut. Sehingga guru harus 

dapat menimbulkan semangat peserta didik agar memperoleh ketuntasan 

sesuai yang diharapkan. 

 Tabel 1.1 Nilai Ulangan Harian KD 3.9 Usaha dan Energi kelas X 

MIPA di SMA N 2 Solok  

No  Kelas  Jumlah 

peserta 

didik  

KKM Rata-

Rata 

Presentase Ketuntasan (%) 

Tuntas  Tidak Tuntas 

1 X MIPA 1 36 70 59,3 30 70 

2 X MIPA 2 35 70 63,3 35 65 

3 X MIPA 3 37 70 60 32,3 68 

4 X MIPA 4 35 70 65 42,3 52,2 

5 X MIPA 5 36 70 65 50 50 
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Penggunaan media penyampaian materi ajar merupakan faktor 

penting yang diperlukan dalam pendidikan. Penggunaan media yang baik 

dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik (Ni Lu:2017). Penggunaan 

televisi atau komputer merupakan contoh dari media pembelajaran untuk 

mengajar IPA atau sejarah agar persoalan-persoalan abstrak dapat 

divisualisasikan secara nyata.  

Tujuan dari media pembelajaran yaitu memberikan kemudahan 

dalam pembelajaran dengan cara merangsang pemikiran peserta didik 

sehingga pesan pembelajaran yang disampaikan dapat diserap peserta 

didik (Nunuk Suryani, Achmad Setiawan Dan Aditin Putria, 2018:4-5). 

Tingkat keberhasilan dalam pembelajaran ditentukan oleh bagaimana 

peserta didik bisa memahami persoalan abstrak yang ada di dalam fisika 

melalui penggunaan media pembelajaran yang cocok. 

Banyak media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses 

belajar mengajar seperti Power Point, video simulasi, praktikum secara 

langsung ataupun penggunaan modul interaktif. Salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan hasil pembelajaran yaitu penggunaan 

media modul interaktif. Hal ini dikarenakan modul interaktif dapat 

menggabungkan berbagai media pembelajaran . 

Modul interaktif ini merupakan modul yang memanfaatkan 

perkembangan teknologi 4.0 yang semakin pesat. Peserta didik sebagai 

generasi muda milenial pada umumnya telah menguasai teknologi yang 

ada contohnya Smartphone. Untuk kemampuan peserta didik ini menuntut 

kesiapan SDM agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi 

tersebut dalam pembelajaran (Akhmadan, 2017). Berkembangnya 

teknologi ini akan terus menyebabkan perubahan pada sistem 

pembelajaran serta media yang akan digunakan. Dengan kata lain 

perkembangan teknologi yang pesat juga berpengaruh terhadap media 

pembelajaran, contohnya penggunaan Android sebagai media 

pembelajaran. 
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Selain penggunaan media, model pembelajaran juga berpengaruh 

terhadap hasil belajar peserta didik (Binar, dkk: 2016). Penggunaan model 

pembelajaran yang tepat juga akan memberikan dampak bagi hasil belajar 

peserta didik. Penggunaan model pembelajaran yang bervariasi diyakini 

bisa meningkatkan pengetahuan dan kreativitas peserta didik sehingga 

mereka tidak hanya menerima pengetahuan dari guru saja, tetapi dapat 

mencerna materi sendiri. Contoh model pembelajaran yang melibatkan 

peserta didik secara aktif adalah Problem Based Learning (PBL) dan 

model Collaborative Problem Solving (CPS). (Binar, dkk: 2016) 

Tetapi kedua model pembelajaran tersebut masih memiliki 

kelemahan. Model pembelajaran PBL kurang cocok digunakan untuk 

cakupan informasi yang besar  atau pengetahuan dasar (Arends, 2012).  

Pada model CPS masil perlu dibenahi dalam rangka meningkatkan 

kepercayaan diri peserta didik dan pemahaman pada pemecahan masalah 

secara kolaboratif (Binar, dkk: 2016). Model pembelajaran lain yang dapat 

digunakan adalah model pembelajaran Learning Cycle 7E  model ini dapat 

melengkapi kekurangan model sebelumnya.  

Model pembelajaran Learning Cycle 7E dapat diartikan sebagai 

model pembelajaran yang menuntut peserta didik berperan aktif dalam 

pembelajaran. Fase Learning Cycle 7E terdiri dari elicit, engange, explore, 

explain, elaborate, evaluate dan extend (Arthur Eeisenkraft, 2014). Model 

pembelajaran Learning Cycle 7E meningkat pemahaman peserta didik 

dalam memecahkan masalah secara mandiri (Yunita, 2014) 

Elicit adalah fase membentuk pengetahuan awal peserta didik 

sebelum dilakukan pembelajaran. Engange adalah fase dimana peserta 

didik memperoleh pengetahuan dengan cara membaca ataupun informasi 

dari guru. Explore adalah kegiatan peserta didik untuk memperoleh 

pengetahuan dimana peserta didik memperoleh pemahaman dari kegiatan 

yang dilakukannya. Explain peserta didik dituntut untuk menjelaskan 

konsep dan menjelaskan definisi-definisi awal yang didapatkan saat 

melakukan fase explore. Elaborate pada tahapan ini peserta didik akan 
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menerapkan simbol-simbol, konsep-konsep, definisi-definisi dan 

keterampilan-keterampilan berdasarkan contoh dan pembelajaran untuk 

memecahkan permasalahan yang ada. Evaluate setelah dilakukan 

pembelajaran maka perlu dilakukannya penilaian dalam pembelajaran.. 

Extend adalah fase yang dilakukan dengan cara peserta didik 

menggabungkan keenam tahapan di atas untuk dapat memecahkan 

masalah dalam pembelajaran. Pada tahapan ini dapat dilakukan melalui 

kegiatan mencari, menemukan dan menjelaskan konsep yang telah ada 

ataupun yang belum ada untuk memecahkan masalah (Izzah Imaniyah, 

Siswoyo dan Fauzi Bakri:2015) 

Model pembelajaran Learning Cycle sangat baik digunakan unuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Hal ini 

dikarenakan pada pembelajaran tersebut peserta didik lebih aktif 

memecahkan masalah dalam pembelajaran. Peserta didik lebih dituntut 

untuk mengembangkan semua kemampuan yang dimiliki saat belajar. 

Learning cycle 7E merupakan cara inkuiri pada pelajaran sains karena 

memiliki beberapa tahap yang berurutan (Marek, 2008). Learning cycle 7E 

diyakini dapat mengubah pola pikir peserta didik melalui investigasi, 

mengeksplorasi materi, membangun konsep, dan mengaplikasikan atau 

mengembangkan konsep pada kondisi lain (Weny Indrawati, Suyatno, 

Yuni Sri Rahayu:2015). Jadi semua tahapan pada model Learning Cycle 

7E akan lebih mudah diakses apabila dikemas di dalam android sehingga 

interaksi antara peserta didik dengan modul akan terjalin dalam sebuah 

modul interaktif. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas 

peneliti telah melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Modul 

Interaktif Menggunakan Model Learning Cycle 7E Berbasis Android 

pada Materi Usaha dan Energi Kelas X SMA/MA/SMK”.  
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B. Rumusan masalah 

Berdasarkan judul penelitian dan latar belakang masalah di atas, 

maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana validitas dari modul interaktif menggunakan model 

Learning  Cycle 7E berbasis Android pada materi Usaha dan Energi  

kelas X SMA/MA/SMK? 

2. Bagaimana praktikalitas modul interaktif menggunakan model  

Learning  Cycle 7E  berbasis Android  pada materi Usaha dan Energi     

kelas X SMA/MA/SMK? 

C. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pengembangan 

adalah: 

1. Untuk mengetahui validitas dari modul interaktif yang dikembangkan 

menggunakan model Learning Cycle 7E berbasis Android pada materi 

Usaha dan Energi kelas X SMA/MA/SMK. 

2. Untuk mengetahui praktikalitas modul interaktif yang dikembangkan 

menggunakan model Learning Cycle 7E berbasis Android pada materi 

Usaha dan Energi  kelas X SMA/MA/SMK. 

 

D. Spesifikasi Produk 

Pengembangan modul ini menghasilkan spesifikasi produk sebagai 

berikut: 

1. Cover, didesain menarik agar peserta didik menyukai dan mau 

memperhatikannya. Di dalam cover terdapat judul, kelas, dan mata 

pelajarannya. 

2. Menu utama, merupakan menu yang terpenting di dalam modul. Pada 

bagian ini peserta didik dapat memilih menu yang akan digunakan. Di 

dalamnya terdapat. 

a. Petunjuk modul. Pada bagian petunjuk modul terdiri dari menu 

petunjuk guru, petunjuk peserta didik dan petunjuk aplikasi. 
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b. Pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdiri dari kata pengantar, 

KD, indikator dan tujuan pembelajaran. Selain itu terdapat peta 

konsep dari materi usaha dan energi. 

c. Lembar kegiatan. Di dalam lembar kegiatan terdiri dari tiga buah 

lembar kegiatan. Di dalam lembar kegiatan dilengkapi dengan 

video yang dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Lembar 

kegiatan disusun berdasarkan tahapan Learning Cycle 7E. Pada 

lembar kegiatan peserta didik dapat mengisi jawaban lembar 

kegiatan di dalam Google Form yang telah dilinkkan pada bagian 

akhir setiap lembar kegiatan.  

d. Materi modul. Di dalam menu materi terdiri dari materi usaha, 

energi, hubungan usaha dengan energi, hukum kekekalan energi, 

penerapan hukum kekekalan energi dan rangkuman. Pada setiap 

sub materi terdiri dari animasi yang berhubungan dengan fisika. 

e. Evaluasi. Pada menu evaluasi terdiri dari latihan dan ulangan 

harian. Pada menu evaluasi saat peserta didik menjawab 

pertanyaan peserta didik akan mengetahui hasil dari jawaban 

mereka. Ulangan harian terhubung ke dalam Google Form 

sehingga guru dapat mengetahui hasil dari pembelajaran. 

f. Profil. Pada menu profil terdapat biodata peneliti dan daftar 

pustaka dari modul interaktif. 

g. Pada setiap menu yang dibuka oleh peserta didik, dilengkapi 

dengan tombol musik dan tombol keluar dari aplikasi.  

3. Aplikasi Android yang dapat digunakan di smartphone. Dimana modul 

interaktif ini dapat digunakan untuk semua jenis android. 

 

E. Pentingnya Pengembangan 

Pengembangan modul interaktif menggunakan model Learning 

Cycle 7E berbasis android pada materi Usaha dan Energi  sangat penting 

dilakukan untuk meningkatkan daya tarik peserta didik dalam 

pembelajaran fisika melalui visualisasi fenomena-fenomena fisika secara 
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nyata menggunakan smartphone berbasis android. Semakin majunya 

perkembangan teknologi maka diharapkan peserta didik dapat 

menggunakan teknologi yang ada sambil belajar Fisika melalui modul 

interaktif yang dikembangkan ini. 

 

F. Asumsi Dan Keterbatasan Pengembangan 

1. Asumsi  

Asumsi yang dihasilkan dalam pengembangan modul adalah : 

a. Pembelajaran fisika menjadi lebih menyenangkan sehingga para 

peserta didik tertarik untuk mengikuti pelajaran tersebut. 

b. Dengan adanya modul tersebut maka fenomena-fenomena fisika 

dapat dihadirkan secara nyata melalui animasi-animasi dalam 

pembelajaran usaha dan energi. 

c. Dengan adanya modul interaktif menggunakan model Learning 

Cycle 7E peserta didik akan lebih aktif dalam pembelajaran. Hal 

ini dikarenakan model tersebut berpusat pada peserta didik, 

sehingga peserta didik akan lebih memahami materi tersebut. 

d. Hasil belajar menjadi lebih meningkat karena kemampuan berpikir 

peserta didik akan lebih terarah dan akan menimbulkan motivasi 

dalam pembelajaran 

2. Keterbatasan Pengembangan  

Modul interaktif menggunakan strategi Learning Cycle 7E 

berbasis Android di dalamnya hanya terfokus pada mata pelajaran 

Usaha dan Energi, sehingga pada materi selain Usaha dan Energi tidak 

dapat digunakan lagi.  

 

G. Definisi Operasional 

1. Modul adalah bahan ajar yang dapat digunakan oleh peserta didik 

untuk dapat memahami pembelajaran.  

2. Modul Interaktif adalah sebuah modul yang mengkombinasikan dua 

atau lebih media (audio, teks, grafik, gambar, animasi, video) menjadi 
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satu kesatuan dengan link tool yang tepat sehingga memungkinkan 

pengguna dapat melakukan navigasi, berintegrasi, berkreasi dan 

berkomunikasi dengan modul. 

3. Pembelajaran Learning Cycle 7E merupakan model pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik yang berasal dari prinsip kontruktivisme. 

yang terdiri dari 7 tahapan yaitu elicit, engange, explore, explain, 

elaborate, evaluate, dan extend. 

4. Modul berbasis android adalah sebuah modul pembelajaran yang 

memanfaatkan Smartphone  sebagai media penyampaian pembelajaran    
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Media  Pembelajaran  

a. Pengertian Media  Pembelajaran 

“Media” merupakan kata yang diambil dari bahasa latin, 

bentuk jamaknya adalah kata “medium”. Dapat diartikan dalam 

masyarakat luas sebagai perantara atau pengantar. Schram (1977) 

mengungkapkan bahwa media adalah perluasan dari guru. Sejalan 

dengan itu, Briggs (1970) berpendapat bahwa media merupakan alat 

yang digunakan oleh peserta didik sebagai sarana perangsang saat 

proses belajar. Di sisi lain, Gagne (1970) berpendapat bahwa media 

merupakan berbagai jenis komponen dalam lingkungan peserta didik 

yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Berdasarkan 

pendapat Miarso (1989) media merupakan segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik untuk belajar (Rudi 

Susilana dan Cepi Riyana, 2007;5). Jadi media pembelajaran dapat 

diartikan, segala bentuk alat dan bahan yang bisa digunakan untuk 

membantu penyampaian materi pembelajaran sehingga peserta didik 

memperoleh informasi saat pembelajaran.   

b. Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran sangat diperlukan dalam proses 

pembelajaran terutama bagi guru dan peserta didik. Adapun manfaat 

media  pembelajaran secara umum (Arsyad, 2011:21) adalah (a) 

penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan; (b) lebih 

menarik dan jelas; (c) lebih interaktif; (d) kualitas pembelajaran 

meningkat; (e) bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja; (f) akan 

Sudjana tercipta sikap positif; (g) peran peserta  didik aktif saat proses
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pembelajaran. Menurut Sudjana dan Riva’I (2002:2) tambahan 

manfaat media  pembelajaran dalam proses belajar peserta didik, yaitu: 

(1) Pelajaran akan lebih mudah dimengerti maknanya; (2) Variasi 

dalam metode pembelajaran akan lebih banyak. 

Jadi dapat juga dinyatakan bahwa manfaat dari media  

pembelajaran adalah meningkatkan dan mengarahkan peserta didik 

dalam proses pembelajaran dengan cara memfokuskan minat dan 

perhatian mereka dan menyeragamkan materi pembelajaran sehingga 

peserta didik akan termotivasi dalam belajar, selain itu menimbulkan 

interaksi aktif antara guru dengan peserta didik dan sebaliknya dan 

juga dapat memuat peserta didik lebih mudah belajar mandiri tanpa 

harus ada guru untuk mengajarkan mereka. 

2. Multimedia Interaktif 

Dengan menggunakan media pembelajaran yang baik maka proses 

pembelajaran akan semakin terarah dengan baik. Menurut Arsyad (2016) 

media pembelajaran terdiri dari berbagai jenis, yaitu media berbasis 

manusia, cetak, visual, audio-visual dan media komputer. Media 

pembelajaran yang dapat menggabungkan berbagai jenis media 

pembelajaran disebut dengan multimedia interaktif. 

Multimedia adalah media yang terdiri dari bukan hanya satu indera 

saja dalam proses pembelajaran tetapi menggunakan berbagai indera yang 

dapat mendukung proses pembelajaran dengan lebih optimal. Contoh dari 

media interaktif adalah suatu bentuk penyampaian pembelajaran yang 

memanfaatkan komputer dan internet. Pembelajaran tersebut dapat 

memberikan pembelajaran secara langsung bisa juga malalui pengalaman 

berbuat dan terlibat dalam program tersebut. Pengalaman terlibat artinya 

pengalaman yang dibuat untuk memberikan kesan seakan-akan itu yang 

sebenarnya terjadi seperti simulasi, bermain peran dan forum teater (Yudhi 

Munadi, 2013:57). 
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Munir (2013:113) mengungkapkan bahwa multimedia interaktif 

memanfaatkan media komputer sebagai media penyampaiannya yang di 

dalamnya terdiri dari teks, audio, grafis dan animasi gambar kemudian 

setiap komponen digabungkan mejadi satu dengan link tool yang tepat 

sehingga multimedia dapat melakukan navigasi, berinteraksi dan 

berkomunikasi. Multimedia sangat dapat diandalkan dalam proses 

pembelajaran karena memiliki keunggulan yang lebih banyak 

dibandingkan media pembelajaran yang lain. Di dalam multimedia telah 

terangkum berbagai media seperti media suara, teks, gambar, suara dan 

animasi dalam satu sajian digital dengan penggabungan tersebut pelajaran 

yang sulit dimengerti oleh peserta didik akan lebih mudah dipahami. 

Multimedia Interaktif memiliki beberapa kelebihan sebagai media 

pembelajaran, diantaranya (Yudhi Munadi, 2013:152) : 

a. Interaktif, artinya program media yang dibuat dapat menimbulkan 

hubungan timbal balik oleh peserta didik. Pada saat peserta didik 

menggunakan media tersebut. 

b. Memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam belajar mandiri. Hal 

ini dikarenakan multimedia memberikan iklim efeksi secara mandiri. 

Peserta didik yang lambat menerima pelajaran tidak akan tertinggal saat 

pembelajaran. Jadi peserta didik tidak perlu bergantung kepada guru 

ataupun temannya 

c. Meningkatkan motivasi belajar. Peserta didik menjadi lebih termotivasi 

agar lebih giat belajar.  

d. Memberikan umpan balik. Saat melakukan pembelajaran melalui 

multimedia interaktif akan terdapat umpan balik terhadap hasil belajar 

yang dilakukan peserta didik. 

e. Pemanfaatan mutimedia dapat dikontrol oleh peserta didik. Jika kita 

ingin mengulang pelajaran tersebut sangat mudah dilakukan karena 

pengguna dapat menghentikan ataupun mengulang pembelajaran. 
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3. Modul Pembelajaran 

Menurut Andi Prastowo, modul dapat diartikan sebagai bahan ajar 

yang dibuat mengikuti aturan secara sistematis dengan bahasa yang mudah 

dipahami oleh peserta didik sesuai dengan pengetahuan dan usia mereka, 

agar mereka dapat belajar sendiri (mandiri) dengan bantuan atau 

bimbingan yang minimal dari pendidik. Modul termasuk ke dalam bahan 

ajar yang digunakan di sekolah. Hal ini, karena modul dapat dijadikan 

sumber belajar bagi peserta didik saat proses pembelajaran.   

Modul memiliki berbagai fungsi sabagai salah satu bahan ajar. 

Fungsinya sebagai berikut: 

a. Bahan ajar mandiri. Peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa 

bantuan oleh guru. Peserta didik dapat memperoleh pembelajaran 

dengan cara menemukan konsep dari pembelajaran itu sendiri. Saat 

guru tidak ada modul bisa digunakan sebagai sumber belajar yang 

relevan selain menggunakan buku cetak dan informasi dari guru. 

b. Pengganti fungsi pendidik. Modul sebagai bahan ajar yang harus 

mampu menjelaskan materi pembelajaran dengan baik dan mudah 

dipahami oleh peserta didik sesuai kemampuan dan usia mereka. 

Tingkat kemampuan peserta didik yang berbeda-beda dapat 

mempengaruhi proses pembelajaran. Oleh karena itu modul harus dapat 

digunakan untuk semua peserta didik sebagai pengganti pendidik/guru. 

c. Sebagai alat evaluasi. Penggunaan modul diharapkan mampu membuat 

peserta didik dapat mengukur dan menilai secara mandiri tingkat 

pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari. 

d. Sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Pada bagian modul terdapat 

berbagai materi yang berkaitan dengan pembelajaran.  Di dalamnya 

terdapat materi yang akan diajarkan serta latihan-latihan yang dapat 

mengukur tingkat kemampuan peserta didik. 

Andriani mengemukakan bahwa, di dalam modul memuat 

informasi dasar, artinya materi di dalam modul dapat dikembangkan oleh 

peserta didik sesuai dengan topik pembelajaran. Kegunaan lain modul 
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adalah sebagai bahan instruksi atau petunjuk bagi peserta didik serta 

modul dilengkapi dengan ilustrasi dan foto yang komunikatif. Selain itu 

dapat digunakan oleh peserta didik untuk melakukan penilaian diri (self 

assesment), penilaian dapat dilakukan dengan cara mengerjakan latihan-

latihan soal yang terdapat di dalam modul tersebut. 

Adapun tujuan penyusunan atau pembuatan modul, antara lain: 

a. Saat tidak ada pendidik peserta didik dapat belajar secara mandiri 

sehingga peserta didik tidak bergantung kepada pendidik. 

b. Peserta didik akan lebih dominan dari pada pendidik. Peserta didik 

dalam pembelajaran dapat berpartisipasi secara aktif. 

c. Peserta didik dapat melatih kejujurannya dengan cara mengerjakan 

latihan tanpa melihat hasil kerja orang lain. 

d. Melatih tingkat kecerdasan dan mengakomondasi berbagai tingkat 

kemampuan peserta didik. 

e. Evaluasi dapat dilakukan dengan penggunaan modul tersebut dengan 

cara mengerjakan latihan-latihan yang terdapat di dalam modul 

(Prastowo, Andi. 2012:106-109). 

 

4. Model Learning Cycle 7E 

Selain penggunaan modul pembelajaran, penggunaan model 

pembelajaran yang tepat akan meningkatkan hasil pembelajaran peserta 

didik. Salah satu contoh model pembelajaran yang dapat digunakan oleh 

guru adalah model pembelajaran Learning Cycle 7E. Pada model 

pembelajaran ini peserta didik dituntut aktif dalam pembelajaran.   

Dalam Susan Everett and Richard Moyer (2014) Learning Cycle 

7E merupakan strategi pengajaran yang secara formal digunakan dalam 

program sains sekolah dasar yaitu Science Curriculum Improvement Study 

(SCIS). Strategi ini digunakan di sekolah dasar, tetapi beberapa penelitian 

menunjukkan strategi pembelajaran ini telah digunakan dibeberapa 

Universitas. Pada tahun 1962 di USA dua orang peneliti Atkins dan 

Karkins menyatakan bahwa Learning Cycle 7E awalnya terdiri dari tiga 
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tahapan. Pada mulanya tahapan tersebut terdiri dari; eksplorasi 

(exploration), pengenalan konsep (concept introduction) dan aplikasi 

konsep (consept application). Berdasarkan pengajaran yang dibangun oleh 

Biological Sciences Curriculum Study (BSCS) pada tahun 1989 siklus 

pembelajaran tersebut mengalami perkembangan dan perubahan yang 

disempurnakan menjadi 5 fase. Pada siklus belajar 5 fase, ditambahkan 

tahap pengembangan minat (engagement) sebelum exploration dan 

ditambahkan pula tahap evaluasi (evaluation) pada bagian akhir siklus. 

Pada model ini, tahap concept introduction dan concept application 

masing-masing diistilahkan menjadi explanation dan elaboration. Karena 

itu siklus belajar 5 fase sering dijuluki siklus belajar 5E yaitu 

pengembangan minat (engagement), eksplorasi (exploration), penjelasan 

(explaination), memperluas (extend/elaboration), dan evaluasi 

(evaluation). 

Hingga kemudian Arthur Eisenkraft (2003) mengembangkan siklus 

belajar menjadi tujuh tahapan. Hal ini dikarenakan kebutuhan peserta didik 

semakin meningkat. Perubahan yang terjadi pada tahapan siklus belajar 

(5E) menjadi (7E) terjadi pada fase Engage menjadi dua tahapan yaitu 

Elicit dan Engage, sedangkan pada tahap Elaborate dan Evaluate menjadi 

tiga tahapan yaitu menjadi Elaborate, Evaluate dan Extend. Perubahan 

tahapan siklus belajar dari 5E menjadi 7E. 

Tahapan model Learning Cycle 7E tersebut dijelaskan oleh Arthur 

Eisenkraft sebagai berikut (Wawan Sutrisno, dkk, 2012:186): 

a. Elicit (mendatangkan pengetahuan awal peserta didik), yaitu fase 

untuk mengetahui sampai dimana pengetahuan peserta didik  terhadap 

pelajaran yang akan dipelajari. Pada tahapan ini guru mendatangkan 

pengetahuan awal mengenai pelajaran dengan cara memberikan 

contoh-contoh kejadian sehari-hari secara umum yang memang 

terjadi. Kemudian guru memberikan pertanyaan mengenai kejadian 

tersebut. Pertanyaan tersebut dapat memberikan rasa keingintahuan 

peserta didik, sehingga pengetahuan awal akan terbentuk dari 
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pengalaman tersebut. Pada tahapan ini dapat dilakukan dengan 

pemberian kuis sebelum dilakukan pembelajaran. Dengan cara ini 

guru dapat menimbulkan pegetahuan awal yang membantu peserta 

didik dalam pembelajaran.  

b. Engage (mempertemukan), yaitu pada fase ini peserta didik bersama 

dengan guru saling memberikan informasi dan pengalaman-

pengalaman yang pernah terjadi tentang pertanyaan-pertanyaan awal 

tadi. Guru memberikan peserta didik tentang ide dan rencana 

pembelajaran sekaligus memotivasi mereka agar lebih berminat untuk 

mempelajari konsep dan memperhatikan guru dalam mengajar. Fase 

ini dapat dilakukan dengan demonstrasi, diskusi, membaca, atau 

aktivitas lain hal ini dilakukan untuk membuka pengetahuan peserta 

didik dan mengembangkan rasa keingintahuan mereka. Pada saat 

pembelajaran mandiri tahapan ini dapat dilakukan dengan cara 

membaca referensi sumber belajar yang ada.  

c. Explore (menyelidiki), yaitu fase dimana peserta didik memperoleh 

pengetahuan awal berdasarkan pengalaman langsung yang 

berhubungan dengan konsep yang akan dipelajari. Saat pembelajaran 

peserta didik dapat melakukan kegiatan seperti  mengobservasi, 

bertanya, dan menyelidiki konsep dengan cara tersebut mereka akan 

lebih aktif saat permbelajaran berlangsung.  

d. Explain (menjelaskan), setelah dilakukannya fase eksplorasi oleh 

peserta didik, mereka akan dituntut untuk menjelaskan konsep dan 

definisi awal dari yang mereka lakukan. Kemudian konsep dan 

definisi tadi yang telah didiskusikan akan terbentuk kesimpulan dari 

konsep dan definisi yang lebih formal.  

e. Elaborate (menerapkan), yaitu fase yang bertujuan untuk membawa 

peserta didik menerapkan berbagai simbol-simbol, definisi-definisi, 

konsep-konsep, dan keterampilan-keterampilan pada permasalahan-

permasalahan yang berkaitan dengan contoh dari pelajaran yang 

dipelajari. 
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f. Evaluate (menilai), setelah dilakukan pembelajaran penilaian terhadap 

hasil peserta didik perlu dilakukan. Pada fase ini peran guru sangat 

diperlukan karena guru yang akan menilai kinerja dari para peserta 

didik. Pendidik diharapkan dapat terus melakukan evaluasi karena 

dengan cara ini dapat diketahui apakah pembelajaran yang 

disampaikan berhasil difahami peserta didik atau tidak.   

g. Extend (memperluas), yaitu fase yang bertujuan untuk berfikir, 

mencari, menemukan dan menjelaskan contoh penerapan konsep yang 

telah dipelajari, dengan adanya kegiatan ini peserta didik dapat 

terangsang untuk mencari hubungan berbagai konsep lain yang sudah 

atau belum dipelajari peserta didik.  

Dengan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 7E 

diharapkan peserta didik dapat berperan aktif dan guru tidak bersifat 

dominan dalam pembelajaran. Peserta didik akan dituntut untuk menggali 

pemahaman, menganalisis setiap konsep yang telah didapatkan dan 

mengevaluasi hasil dari pembelajan tersebut. Pada pembelajaran Fisika 

didalamnya terdapat fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Oleh 

sebab itu diperlukan pembelajaran yang bersifat ilmiah untuk dapat 

menerapkan konsep yang berkaitan dengan fenomena tersebut.   

Model Learning Cycle 7E mengutamakan peserta didik untuk 

mengusulkan pertanyaan atau masalah, fokus interdisipliner bidang studi, 

eksplorasi, kerjasama, merancang pekerjaan menyajikan pekerjaan. Pada 

saat proses pembelajaran Learning Cycle 7E, lebih mengembangkan 

kemampuan berpikir peserta didik serta dapat membimbing peserta didik 

dalam pemecahan masalah. Model pembelajaran ini lebih mengutamakan 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran ini dapat 

membimbing peserta didik untuk menjadi dewasa karena peserta didik 

akan terlibat secara langsung sehingga peserta didik akan lebih mandiri 

dalam pemecahan masalah (Hartono, 2013:60) 
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Kekurangan penerapan strategi ini yang harus diantisipasi sebagi 

berikut (Hudojo : 2001): 

1. Jika guru kurang menguasai langkah pembelajaran maka 

efektivitas pembelajaran akan kurang.  

2. Pengelolaan kelas yang terancang dan terorganisasi sangat 

diperlukan. 

3. Guru dituntut untuk kreatif dan bersungguh-sungguh dalam 

merancang dan melakukan proses pembelajaran. 

4. Memerlukan waktu dan tenaga kerja yang banyak dalam menyusun 

rencana dan pelaksaan pembelajaran. 

 

5. Media Berbasis Android 

Media semakin berkembang seiring dengan perkembangan dunia 

dan kebutuhan pembelajaran, media yang dapat diakses dimanapun sangat 

dibutuhkan saat ini. Media yang sering digunakan adalah laptop atau PC 

akan tetapi kedua alat tersebut sulit dibawa kemana-mana sehingga 

diperlukan suatu alat yang lebih evesien seperti smartphone dan gadget 

untuk mengases informasi. Terdapat beberapa aplikasi android yang 

terdapat  pada smartphone, dimana  guru dapat menggunakannya dalam 

rangka membantu penyampaian informasi kepada peserta didik. 

Salah satu software yang dapat digunakan untuk memproduksi 

media pembelajaran berbasis android adalah Adobe flash Profesional CS6. 

Dalam Wahana Komputer (2010:2) Adobe Flash merupakan program 

pembuat animasi yang diproduksi oleh perusahaan perangkat lunak dari 

Amerika Serikat, yaitu Adobe Sistem Incorporated. Program ini sangat 

andal dan populer di kalangan animator. Dalam pengembangan media 

pembelajaran di sini kita menggunakan Adobe Flash Pro CS6.  
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Gambaran umum tentang Adobe Flash Pro CS6 sebagai berikut 

(MADCOMS 2012:2-7): 

a. Tampilan awal 

Adobe Flash ini mempunyai halaman muka yang diberi beberapa 

pilihan yaitu:  

1) Create from Template, untuk membuka format yang telah tersedia. 

2) Create New, untuk membuka dokumen baru. 

3) Open a Recente item, untuk membuka file yang baru saja tersimpan. 

4) Open, untuk membuka file yang disimpan. 

b. Komponen Adobe Flash Pro CS6 

Adobe Flash Pro CS6 memiliki beberapa komponen sebagai berikut: 

1) Tabulasi dokumen, merupakan tabulasi dari lembar kerja atau stage 

yang sedang dikerjakan. 

2) Batang menu, merupakan kumpulan perintang dalam bentuk teks 

3) Workspace, berfungsi untuk mengatur tampilan area kerja. 

4) Stage, merupakan tempat untuk membuat atau memodifikasi semua 

objek dalam program flash. 

5) Scale View, berguna untuk mengatur skala lembar kerja. 

6) Time line, yaitu bagian untuk mengatur dan mengontrol isi 

dokumen dalam layer dan frame. 

7) Panel motion editor, digunakan untuk mengontrol animasi. 

8) Panel properties, digunakan untuk mengatur objek, frame dan stage 

yang terpilih. 

9) Panel Library, digunakan untuk menampung simbol. 

10) Panel Tools, yaitu digunakan untuk mendesain produk yang akan 

dibuat termasuk mengatur dan membuat produk. 
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6. Validitas dan Praktikalitas 

a. Validitas  

Validitas adalah suatu cara yang digunakan untuk mengetahui 

apakah data yang didapat oleh peneliti memiliki ketepatan yang akurat 

atau tidak (Sugiyono, 2012: 363). Menurut Arikunto dalam (Riduwan, 

2010:109) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kehandalan atau kesahihan suatu produk yang dikembangkan. Dengan 

demikian validitas merupakan suatu kegiatan untuk mengukur tingkat 

kecermatan dari suatu produk yang telah dirancang. Kegiatan  ini 

dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa ahli untuk menilai 

produk yang dibuat. Ahli yang dipilih untuk melakukan validasi 

adalah pakar-pakar yang terpercaya pada bidangnya. Setiap pakar 

akan menilai, mengkritik dan memberikan saran mengenai produk 

yang dibuat. Berdasarkan kritikan dan saran yang diberikan, peneliti 

memperbaiki produk sesuai saran dan kritikan dari validator. Dengan 

saran dan kritikan tersebut diharapkan produk yang dihasilkan akan 

menjadi lebih baik. Menurut Eko Putro (2014: 142-151) ada beberapa 

macam validitas yaitu: 

1) Validitas internal  

Validitas internal adalah validasi logis, dimana sebuah produk 

dikatakan valid berdasarkan hasil penalaran atau rasional. Validitas 

internal dibedakan menjadi dua yaitu: 

a) Validitas isi adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana 

produk yang dirancang sesuai dengan kompetensi dan 

indikator pembelajaran  

b) Validitas konstruk mengacu pada sejauh mana suatu produk 

mengukur konsep dari suatu teori. 

2) Validitas eksternal 

Validitas eksternal adalah validitas empiris, dimana sebuah produk 

dikatakan valid berdasarkan fakta empiris atau pengalaman. 

Validitas eksternal dibedakan menjadi dua yaitu: 
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a) Validitas kesejajaran adalah validitas sebuah produk, dimana 

hasilnya sesuai dengan kriteria yang sudah ada  

b) Validitas prediksi merupakan validitas produk, dimana produk 

tersebut dapat memperkirakan yang terjadi dimasa yang akan 

datang.  

b. Praktikalitas  

Praktikalitas adalah suatu cara yang dilakukan untuk 

mengetahui kemudahan penggunaan produk yang dibuat berdasarkan 

pada biaya, waktu, perskoran dan kemudahan dalam menyusunnya 

(Purwanto, 2008: 137). Kepraktisan mengandung arti kemudahan 

suatu tes dilakukan dalam penelitian, baik dalam mempersiapkan, 

menggunakan, mengolah dan menafsirkan maupun 

mengadministrasikannya (Zainal Arifin, 2012: 333). Sebuah produk 

memiliki praktikalitas yang tinggi apabila produk tersebut bersifat 

praktis. 

Sebuah produk dikatakan praktis apabila (Eko Putro, 2014: 100) : 

1) Kemudahan dalam penggunaan 

Kemudahan dalam menggunaan dapat dilakukan oleh responden 

secara bebas dan tidak memiliki prosedur yang rumit 

2) Dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk sehingga memudahkan 

dalam pengoperasian 

Praktikalitas  atau keterpakaian produk, dapat dilihat setelah 

produk diuji cobakan kepada subjek penelitian. Subjek penelitian 

merupakan orang yang terlibat sebagai subjek uji di dalam penelitian, 

yang terlibat yaitunya peserta didik. Subjek uji coba biasanya 

dilakukan dalam jumlah kelompok kecil untuk mengetahui 

kepraktisan produk yang dikembangkan sehingga dapat diketahui 

apakah produk tersebut mudah digunakan atau tidak. 
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B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk menjadi tolak ukur 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan Nofri Tawaldi (2019) dengan judul 

“Pengembangan Modul Interaktif menggunakan Adobe Flash pada Kelas 

X Materi Impuls dan Momentum di SMA N 1 Bonjol”. Pada penelitian ini 

dibatasi pada materi Impuls dan Momentum. Uji coba dilakukan terhadap 

31 siswa SMA N 1 Bonjol. Adapun Aspek yang digunakan untuk menilai 

media ini seperti petunjuk, isi, dan kemudahan penggunaan.  Nilai dari 

kesemua aspek di atas memperoleh hasil 88,4%, yang artinya modul 

interaktif yang dikembangkan sangat praktis digunakan dalam proses 

pembelajaran. Beda penelitian yang dilakukan peneliti lakukan dengan 

penelitian yang telah dilaksanakan oleh Nofri Tawaldi, dimana peneliti 

mengembangkan modul interaktif menggunakan model Learning Cycle 7E 

berbasis android pada materi Usaha dan Energi kelas X SMA/MA/SMK. 

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Nofri Tawaldi, 

pengembangan modul interaktif menggunakan Adobe Flash pada kelas X 

materi Impuls dan Momentum di SMA 

2. Penelitian yang dilakukan Radyan, P. (2012). Pengembangan Media 

Pembelajaran Biologi Uji Makanan Menggunakan Adobe Flash 

Professional CS5 (Doctoral dissertation, UNY). Hasil penilain yang 

didapatkan sebesar 91 %, didapatkan berdasarkan standar kompetensi 

dalam mempelajari uji makanan. Pada karakteristik media dalam 

multimedia pembelajaran mendapat persentase kelayakan sebesar 89% 

setelah dilakukan penilaian ahli media terhadap kualitas media 

pembelajaran. Hasil penilaian uji coba produk yang dibagi menjadi dua 

aspek yaitu aspek materi dan media. Beda penelitian yang dilakukan 

peneliti lakukan dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Radyan P, 

dimana penelitit mengembangkan modul interaktif menggunakan model 

Learning Cycle 7E berbasis android pada materi Usaha dan Energi kelas X 

SMA/MA/SMK. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Radyan 
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P, pengembangan media pembelajaran biologi uji makanan menggunakan 

Adobe Flash Professional CS5 

3. Penelitian yang dilakukan Izzah Imaniyah, Siswoyo, Fauzi Bakri (2015) 

“Pengaruh Model Pembelajaran Learning Cycle 7E Terhadap Hasil Belajar 

Fisika Siswa SMA”. Pada materi ini dibatasi pada konsep fluida dinamis. 

Uji coba dilakukan pada peserta didik SMAN 107 Jakarta yaitu 

XI MIPA 2 sebagai kelas eksperimen (Learning Cycle 7E) dan kelas XI 

MIPA 3 sebagai kelas kontrol (siklus 5M). Metode yang digunakan adalah 

quasi eksperimen dan Nonequivalent Control Group Design. Uji hipotesis 

menggunakan uji t dengan taraf signifikansi α = 0,05 dan dk = 65. Dari 

hasil perhitungan diperoleh thitung = 4,994 dan ttabel = 1,671, yang berarti 

bahwa thitung> ttabel, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 

pengaruh positif penerapan model pembelajaran Learning Cycle7E 

terhadap hasil belajar siswa kelas XI SMA pada taraf signifikansi 5%. 

Beda penelitian yang dilakukan peneliti lakukan dengan penelitian yang 

telah dilaksanakan oleh Izza Imaniah dkk, dimana peneliti 

mengembangkan modul interaktif menggunakan model Learning Cycle 7E 

berbasis android pada materi Usaha dan Energi kelas X SMA/MA/SMK. 

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Imaniah dkk, pengaruh 

model pembelajaran Learning Cycle 7E terhadap hasil belajar fisika siswa 

SMA. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Pengembangan  

Penelitian dapat digolongkan ke dalam penelitian dan 

pengembangan (Research and Development). Dalam penelitian dan 

pengembangan ini penulis mengembangkan modul interaktif 

menggunakan model Learning Cyle 7E berbasis Android pada materi 

Usaha dan Energi kelas XI SMA/SMK/MA. 

 

B. Model Pengembangan  

Model pengembangan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

berdasarkan model Thiagarajan, dkk (1974) yaitu model 4D. Model ini 

terdiri dari empat tahap (4D) pengembangan meliputi: 

1. Define (Tahap Pendefinisian) 

Tujuan dari tahap ini adalah menetapkan dan pendefinisian mengenai 

pengembangan produk berupa modul interaktif. Pada tahap ini 

ditetapkan materi yang akan dikembangkan. 

2. Design (Tahap Perancangan) 

Pada tahapan ini dilakukan dengan cara menyiapkan hal-hal yang 

berkaitan  dengan proses pengembangan. 

3. Develop (Tahap Pengembangan) 

Pada tahapan ini dihasilkan suatu produk yang telah direvisi dari para 

ahli yang berpangalaman. 

4. Disseminate (Tahap Penyebaran) 

Tahap ini merupakan tahap penggunaan dari modul interaktif yang 

telah dikembangkan pada skala yang lebih luas. 
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C. Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan mengacu pada tahap pengembangan oleh 

Thiagarajan. Dengan demikian uraian rancanngan penelitian dapat 

dijelaskan: 

1. Tahap Pendefinisian (Define) 

a. Wawancara Dengan Guru Fisika 

Wawancara dengan guru bidang studi fisika bertujuan agar 

mengetahui masalah-masalah yang terjadi dan dihadapi di sekolah 

sehubungan dengan mata pelajaran fisika. Wawancara dilakukan 

kepada tiga orang guru fisika di sekolah SMA N 2 Solok. 

Berdasarkan hasil dari wawancara, dibuat sebuah modul yang 

dapat mengatasi permasalahan di sekolah tersebut. Wawancara 

dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan berkaitan 

masalah yang dihadapi peserta didik dan sekolah.   

b. Wawancara Dengan Peserta Didik 

Selain wawancara yang dilakukan dengan guru peneliti 

juga melakukan wawancara dengan peserta didik. Wawancara 

tersebut dilakukan kepada peserta didik yang dipilih secara acak. 

Wawancara tersebut diharapkan dapat mengetahui apa saja yang 

bisa membuat peserta didik mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran.    

c. Menganalis Media dan Bahan Ajar 

Hal ini bertujuan mengetahui apakah media dan bahan ajar 

yang digunakan guru sudah baik dan mempermudah peserta didik 

dalam memahami materi. Selain itu juga dapat melihat apakah 

terjadi perbedaan yang signifikan antar kebutuhan peserta didik 

dan media pembelajaran yang diperlukan. Media pembelajaran 

digunakan di sekolah sangat berpengaruh terhadap hasil belajar 

peserta didik. Peserta didik yang kurang memahani pembelajaran, 

akan terbantu dengan penggunaan media tersebut. Analisis media 

dilakukan dengan cara wawancara guru dan peserta didik, serta 
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melihat buku pelajaran dan bahan ajar yang digunakan di sekolah 

tersebut.  

d. Materi Yang Sulit Dipahami Peserta Didik 

Pada mata pelajaran fisika terdapat materi-materi yang sulit 

dimengerti oleh peserta didik. Contohnya pada materi Usaha dan 

Energi selain memerlukan analisis yang tinggi, pada meteri ini 

diperlukan suatu keadaan yang nyata untuk dapat meningkatkan 

tingkat pemikiran peserta didik dalam memahaminya. Animasi-

animasi yang dapat  menggambarkan berbagai fenomena di dalam 

pembelajaran diperlukan untuk meningkatkan tingkat berfikir 

peserta didik. Sedangkan pada materi Hakikat Fisika, materi yang 

terdapat di dalamnya tidak terlalu sulit kebanyakan materi tersebut 

hanya berupa hafalan. Serta tidak memerlukan analisis yang tinggi 

saat pembelajaran 

e. Analisis Tujuan Pembelajaran 

Hal ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian 

Kompetensi Dasar (KD), Standar Kompetensi (SK) dan tujuan 

pembelajaran dalam mengembangkan indikator yang ada. Selain 

itu analisis ini dapat mengetahui keterkaitan media pembelajaran 

dengan media yang digunakan. 

2. Tahap Perancangan  

Setelah melalui tahap pendefinisian, selanjutnya dilakukan 

tahap perancangan produk yang didesain berdasarkan pendapat Rudi 

susilana dan Cepi Riyana (2007:131-137) : 

a. Pembuatan garis besar program media (GBPM) 

b. Pembuatan flowchart (bagan alur). 

c. Penyusunan desain produk secara keseluruhan (story board) 

sehingga dapat dilihat hubungan setiap bagian produk 

d. Pengumpulan objek rancangan berupa teks materi, soal dan 

jawaban sesuai dengan rancangan modul interaktif, pembuatan 

animasi dan pengumpulan background, gambar, efek suara, 



28 
 

 
 

musik, layout serta tombol-tombol yang diproses dalam software 

Adobe flash CS6 

e. Setelah semua bahan terkumpul, tahap selanjutnya programming. 

Yaitu merangkaikan semua bahan yang ada dan sesuai tuntutan 

naskah.  

f. Finishing. Pada kegiatan ini dilakukan review dan uji keterbacaan 

program, sesuai dengan yang diharapkan. Akhir dari kegiatan 

finishing adalah packageing, yaitu program dikemas dalam 

bentuk  Application Package File atau APK. 

g. Pembuatan kisi-kisi instrumen angket penilaian produk.  

 

3. Tahap Pengembangan  

Tahapan yang akan dilakukan adalah: 

a. Tahap Validasi 

Pada tahap ini dilakukan validasi oleh peneliti yang diperiksa oleh 

para validator. Di dalam pemeriksaan tersebut diberikan 

instrumen sebagai kisi-kisi apakah modul interaktif tersebut valid 

atau tidak valid. Hasil dari validasi berupa saran yang berguna 

dalam menyempurnakan dari modul tersebut. 

b. Tahap Praktikalitas 

Tahapan ini dilakukan dengan cara menguji modul tersebut 

kepada para peserta didik. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui kepraktisan modul interaktif tersebut. Setelah uji coba 

dilakukan kepada peserta didik selesai maka langkah selanjutnya 

adalah pemberian angket kepada peserta didik. Di dalam angket 

tersebut terdapat lembar penilaian terhadap produk tersebut. 

 

D. Subjek Uji Coba 

Uji coba dilakukan kepada peserta didik kelas X MIPA 4 di SMAN 

2 Solok. Setelah melakukan uji coba maka didapatkan hasil dari 

praktikalitas modul interaktif tersebut. 
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E. Jenis Data 

Jenis data yang didapatkan dari hasil penelitian adalah: 

1. Data kualitatif adalah data yang didapatkan dalam bentuk kata-kata 

bukan dalam bentuk angka. Diperoleh dalam bentuk hasil wawancara, 

observasi yang telah tercantum dalam catatan lapangan, analisis 

dokumen diskusi terfokus  

2. Data kuantitatif merupakan data pokok dalam penelitian yang berupa 

data penilaian tentang media pembelajaran dari para ahli yang 

berpengalaman dibidangnya dan data pendapat/respon peserta didik 

mengenai produk yang telah dikembangkan. Data kuantitatif ini 

didapatkan dari penilaian pada intrumen penelitian seperti lembar 

validasi produk, lembar validasi RPP,  lembar validasi intrumen angket 

respon peserta didik terhadap paktikalitas produk dan lembar angket 

respon guru terhadap praktikalitas produk yang dikembangkan.  

 

F. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian yang digunakan adalah: 

1. Lembar Validasi 

Lembar validasi digunakan untuk mengetahui apakah modul 

interaktif menggunakan model Learning Cycle 7E berbasis android 

layak digunakan atau tidak. Dengan menggunakan instrumen yang 

tepat maka diketahui valid atau tidak. Untuk mengetahui valid atau 

tidaknya peneliti menggunakan instrumen penelitian yaitu: 

a. Validasi Modul interaktif 

Lembar validasi ini digunakan untuk mengetahui apakah 

modul interaktif yang dikembangkan valid atau tidak. Instrumen 

penelitian disusun berdasarkan pendapat Walker & Hess (Azhar 

Arsyad, 2011: 175-176) mengenai kriteria penilaian media 

pembelajaran berdasarkan pada kualitas. Adapun kriteria yang 

dimaksud sebagai berikut: 
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1) Kualitas isi dan tujuan 

a) Ketepatan 

b) Kepentingan 

c) Kelengkapan 

d) Keseimbangan 

e) Minat/perhatian 

f) Keadilan 

g) Kesesuaian dengan situasi siswa 

2) Kualitas instruksional 

a) Memberikan kesempatan belajar 

b) Memberikan bantuan untuk belajar 

c) Kualitas memotivasi 

d) Fleksibelitas instruksionalnya 

e) Hubungan dengan program pembelajaran lainya 

f) Kualitas sosial interaksi instruksionalnya 

g) Kualitas tes dan penilaiannya 

h) Dapat memberi dampak bagi siswa 

i) Dapat membawa dampak bagi guru dan pembelajarannya 

3) Kualitas teknis 

a) Keterbacaan 

b) Mudah digunakan 

c) Kualitas tampilan dan tayangan 

d) Kualitas penanganan jawaban 

e) Kualitas pengelolaan pemogramannya 

f) Kualitas pendokumentasiannya 

b. Validasi RPP 

Validasi RPP dilakukan untuk mengetahui apakah RPP 

tersebut  valid atau tidak. Pada lembar validitas di dalamnya akan 

termuat aspek-aspek yang telah dirumuskan seperti format RPP, 

bahasa yang digunakan dalam RPP harus mudah dimengerti. 
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Adapun aspek-aspek yang akan divalidasi dapat dilihat pda Tabel 

3.1. 

Tabel 3.1  Validasi RPP 

No 
Aspek 

Validasi 

Metode Pengumpulan 

Data 

Instrumen 

Penelitian 

1  Format RPP Diskusi dengan ahli 

pendidikan Fisika  

Lembar 

Validasi  2 Isi RPP 

3 Bahasa RPP 

(Trianto 2011 : 98) 

c. Validasi instrumen angket respon peserta didik dan guru 

Pada lembar angket respon peserta didik di dalamnya 

terdapat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada peserta 

didik dan guru untuk mengetahui valid atau tidaknya angket respon 

tersebut. Adapun aspek-aspek yang divalidasi dapat dilihat pada 

Table 3.2. 

Tabel 3.2 Aspek-aspek Validasi Angket 

No Aspek 
Metode pengumpulan 

data 

1 Format angket Diskusi dengan 

validator dan pakar 

pendidikan fisika 

2 Bahasa yang digunakan 

3 Butir pertanyaan angket 

(Eko Putro, 2014: 37-40) 

2. Lembar Praktikalitas 

Pada lembar Praktikalitas berisikan respon peserta didik dan 

guru mengenai produk yang dibuat. Di dalamnya terdapat pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan kepada peserta didik dan guru untuk 

mengukur modul tersebut praktis atau tidak. Pada pengisian lembar 

angket menggunakan skala likert dengan renge skor dari 1 sampai 4. 

Pada lembar tersebut angket diisi dengan format jawaban Sangat Baik 

(SB), Baik (B), Kurang (K), Sangat Kurang (SK). Jika peserta didik 

memilih jawaban Sangat Baik maka peserta didik tersebut akan 

mendapatkan skor 4, jika B skornya 3, K skornya 2, dan jika peserta 
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Tidak  

didik memberikan nilai SK maka nilainya 1 (Sugiyono, 2012:93). 

Aspek-aspek praktikalitas dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3Aspek-aspek Praktikalitas 

No Aspek 
Metode pengumpulan 

data 
Instrumen 

1 Petunjuk Angket respon Angket 

praktikalisasi 2 Isi  

3 Kemudahan 

penggunaan 

(Eko Putro, 2014: 100) 

Adapun rancangan penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Prosedur Penelitian  

Iya  

Iya  

Revisi 

Modul interaktif menggunakan model Learning Cycle 7E 

Uji coba terbatas  di SMA/MA/SMK 

Revisi 
Praktis 

Valid 

Tahap Pengembangan  

Validasi modul interaktif menggunakan model learning 

cycle 7E berbasis Android  

Tahap Pendefinisian : 

1. Wawancara dengan guru fisika 

2. Wawancara dengan peserta didik 

3. Menganalisis media dan bahan ajar 

4. Materi yang sulit difahami peserta didik 

5. Analisis tujuan pembelajaran 

Tahap Perancangan 

merancang modul interaktif menggunakan model learning cycle 7E berbasis 

Android  

Tidak  
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G. Teknik Analisis Data 

Setelah kita mengumpulkan data, data tersebut harus dianalis. Hal 

ini bertujuan untuk menguji suatu produk yang dihasilkan. 

1. Lembar Validasi 

Validasi modul interaktif menggunakan model Learning Cycle 

7E sangat diperlukan untuk mengetahui modul tersebut valid atau 

tidak. Data yang didapat dari hasil validasi kemudian diolah dengan 

menggunakan rumus. Data yang didapat dicari persentasenya dengan 

cara: 

  
                  

               
       

Berdasarkan hasil presentase, setiap tagihan dikategorikan 

berdasarkan Tabel 3.4: 

Tabel 3.4 Presentasi Validasi 

(%) validasi Kategori 

0-20 Tidak Valid 

21-40 Kurang Valid 

41-60 Cukup Valid 

61-80 Valid 

81-100 Sangat Valid 

2. Lembar Praktikalitas 

Data yang diperoleh dari dari isian angket peserta didik dan 

guru melalui angket respon, dapat diketahui apakah modul tersebut 

praktis digunakan atau tidak. Data yang didapatkan dari angket 

tersebut dimasukan ke dalam rumus. Lalu dikelompokkan berdasarkan 

table 3.5. 

  
                  

               
       

 

 

 

Berdasarkan hasil presentase, setiap rentang dikategorikan 

berdasarkan Tabel 3.5. 
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Tabel 3.5 Presentasi Skor Angket 

(%) validasi Kategori 

0-20 Tidak Praktis 

21-40 Kurang Praktis 

41-60 Cukup Praktis 

61-80 Praktis 

81-100 Sangat Praktis 

 (Akdon & Riduwan, 2007:89) 
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BAB 1V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Hasil Tahap Pendefinisian (Define) 

Modul interaktif menggunakan model Learning Cycle 7E berbasis 

android dikembangkan berdasarkan tahap pendefinisian (define). Pada 

tahapan ini peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan guru 

dan peserta didik di sekolah SMA N 2 Solok, menganalisis media dan 

bahan ajar, analisis materi yang sulit dipahami peserta didik dan analisis 

tujuan pembelajaran. Berikut ini hasil tahap pendefinisian: 

a. Hasil Observasi danWawancara dengan Guru Fisika SMA N 1 

Solok  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang guru 

fisika di SMA N 2 Solok pada hari Kamis 29 Agustus 2019 

didapatkan bahwa sekolah tersebut menggunakan Kurikulum 2013. 

Berdasarkan Kurikulum 2013, peserta didik dituntut berperan aktif 

dalam pembelajaran. Namun, kenyataannya peserta didik masih 

tergantung kepada guru. Peserta didik hanya mengandalkan guru 

dalam proses pembelajaran dan memilih menunggu guru 

menjelaskan materi daripada mencari konsep sendiri. Peserta didik 

juga sulit membayangkan fenomena-fenomena fisika secara nyata. 

Sehingga mereka kurang tertarik mengikuti proses pembelajaran. 

Media pembelajaran yang digunakan guru belum bisa 

menumbuhkan minat belajar peserta didik. Media pembelajran yang 

sering digunakan oleh guru seperti power point. Akan tetapi, 

penggunaannya belum sesuai dengan yang diharapkan, karena guru 

lebih banyak menggunakan metode ceramah dari pada menggunakan 

media tersebut. 
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b. Hasil Wawancara dengan Peserta Didik 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang murid 

kelas X MIPA 4 di SMA N 2 Solok, kendala utama dalam 

pembelajaran yaitu kurangnya sumber belajar dan motivasi dari diri 

peserta didik terhadap pembelajaran. Peserta didik kesulitan 

memperoleh buku pelajaran karena ketersediaannya tidak sesuai 

dengan jumlah peserta didik. Kemudian dalam pembelajaran fisika 

mereka membutuhkan fenomena fisika tersebut dihadirkan secara 

nyata agar mereka lebih memahami materi yang diajarkan.  

c. Hasil Analisis Media Dan Bahan Ajar 

Berdasarkan hasil analisis media dan bahan ajar di SMA N 2 

Solok didapatkan beberapa kelemahan sebagai berikut: 

1) Belum tersedianya media pembelajaran interaktif yang dapat 

menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. 

2) Buku paket yang tersedia di perpustakaan tidak mencukupi 

jumlah peserta didik. 

3) Buku paket yang terdapat di sekolah menggunakan rumus 

fisika yang sulit dimengerti peserta didik. 

4) Belum tersedianya bahan ajar yang menggunakan model 

pembelajaran yang mengutamakan peserta didik menemukan 

konsep sendiri. 

Bahan ajar yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran 

seperti buku paket dan LKS. Didalamnya terdapat materi, soal dan 

beberapa pratikum serta belum menghadirkan fenomena nyata dari 

permasalahan fisika yang ada. Sehingga, peserta didik kurang 

memahami konsep dan kurangnya ketertarikan peserta didik dalam 

belajar. Terlebih lagi, LKS yang digunakan belum menggunakan 

model pembelajaran yang tepat untuk memberi stimulasi sehingga 

peserta didik bisa belajar mandiri. Oleh karena itu, modul interaktif 

dikembangkan menggunakan model Learning Cycle 7E berbasis 

android untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 
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d. Hasil Analisis Materi yang Sulit dipahami Peserta Didik 

Pada mata pelajaran Fisika terdapat materi yang sulit 

dimengerti oleh peserta didik contohnya pada materi usaha dan 

energi. Selain memerlukan analisis yang tinggi, materi ini 

memerlukan suatu keadaan nyata untuk meningkatkan tingkat 

pemikiran peserta didik dalam memahaminya. Animasi-animasi 

yang dapat menggambarkan berbagai fenomena di dalam 

pembelajaran diperlukan untuk meningkatkan tingkat berpikir 

peserta didik. Akan tetapi, beberapa materi fisika tidak memerlukan 

analisis yang tinggi untuk memahaminya. Misalnya pada materi 

Hakikat Fisika yang tidak adanya tabulasi angka yang memerlukan 

pemikiran tinggi. 

e. Hasil Analisis Tujuan Pembelajaran 

Hasil analisis tujuan pembelajaran yang didapatkan dari 

silabus mata pelajaran fisika kelas X kurikulum 2013 edisi revisi 

2016 materi Usaha dan Energi dapat dilihat pada Tabel 4.1: 

Tabel 4.1 Analisis Silabus Pembelajaran Fisika Kelas X 

Kompetensi Inti (KI) 

KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 

dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
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bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI-4 Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah 

konkrit dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

Kompetensi Dasar (KD) 

3.9 Menganalisis konsep 

energi, usaha, hubungan 

usaha dan perubahan 

energi, hukum kekekalan 

energi, serta penerapannya 

dalam peristiwa sehari-hari 

4.9 Mengajukan gagasan 

penyelesaian masalah gerak 

dalam kehidupan sehari-

hari dengan menerapkan 

metode ilmiah, konsep 

energi, usaha dan hukum 

kekekalan energi 

Tujuan Pembelajaran: 

Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan santifik 

dengan model Learning Cycle 7E, peserta didik dapat menganalisis 

konsep energi, usaha, hubungan usaha dan perubahan energi, hukum 

kekekalan energi, serta penerapannya dalam peristiwa sehari-hari 

dan peserta didik mengajukan gagasan penyelesaian masalah gerak 

dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan metode ilmiah, 

konsep energi, usaha dan hukum kekekalan energi beserta presentasi 

hasil dan makna fisisnya dengan tanggung jawab, displin, dan kerja 

sama selama proses pembelajaran dan bersikap jujur, percaya diri 

serta pantang menyerah. 

2. Hasil Tahap Perancangan (Design) 

Setelah dilakukan tahap pendefinisian, selanjutnya dilakukan 

tahap perancangan sebuah produk sebagai berikut: 

a. Pembuatan Garis Besar Program Media (GBPM) 

Pada GBPM terdapat identitas dari produk yang 

dikembangkan yang dapat dilihat pada Tabel 4.2: 
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Tabel 4.2 Garis Besar Program Media (GBPM) pada modul 

interaktif menggunakan Model Learning Cycle 7e 

No Aspek Uraian 

1 Nama mata 

pelajaran 

Fisika 

2 Kelas/semester X / 2 

3 Kompetensi 

Dasar 

3.9 Menganalisis konsep energi, usaha, 

hubungan usaha dan perubahan 

energi, hukum kekekalan energi, serta 

penerapannya dalam peristiwa sehari-

hari 

4.9 Mengajukan gagasan penyelesaian 

masalah gerak dalam kehidupan 

sehari-hari dengan menerapkan 

metode ilmiah, konsep energi, usaha 

dan hukum kekekalan energi 

4 Tujuan 

Pembelajaran 

Melalui kegiatan pembelajaran dengan 

pendekatan santifik dengan model 

Learning Cycle 7E, peserta didik dapat 

menganalisis konsep energi, usaha, 

hubungan usaha dan perubahan energi, 

hukum kekekalan energi, serta 

penerapannya dalam peristiwa sehari-hari 

dan peserta didik mengajukan gagasan 

penyelesaian masalah gerak dalam 

kehidupan sehari-hari dengan menerapkan 

metode ilmiah, konsep energi, usaha dan 

hukum kekekalan energi beserta presentasi 

hasil dan makna fisisnya dengan tanggung 

jawab, displin, dan kerja sama selama 

proses pembelajaran dan bersikap jujur, 

percaya diri serta pantang menyerah. 

5 Judul Usaha dan Energi 

6 Media Smartphone 

 



40 
 

    
 

b. Pembuatan Flowchart (Bagan Alur). 

Flowchart adalah alur program yang dibuat mulai dari 

pembuka (start), isi, sampai keluar program (exit/quit) (Rudi susilana 

dan Cepi Riyana 2007:131-137). Flowchart modul interaktif 

menggunakan model Learning Cycle 7E dapat dilihat pada gambar 

4.1 di bawah ini: 

 

Gambar 4.1 Flowchart modul interaktif menggunakan model 

Learning Cycle 7E materi usaha dan energi 

 

c. Penyusunan Desain Produk Secara Keseleruhan (Story Board) 

Story board adalah penjalasan dari alur yang terdapat di dalam 

flowchart yang berisi visual dan audio (Rudi susilana dan Cepi Riyana 

2007:131-137). Tabel story board dapat dilihat di dalam Lampiran III. 

Berikut ini adalah penjelasan dari story board yang terdapat di dalam 

modul interaktif. 

1) Tampilan Mulai (Awal) 

Pada tampilan awal terdapat identitas modul interaktif yang 

di dalamnya terdiri dari nama penulis, judul modul interaktif, logo 

kurikulum 2013, gambar yang berkaitan dengan usaha dan energi. 

MULAI 

MENU UTAMA 

PETUNJUK MODUL 

PETUNJUK GURU 

PETUNJUK 
PESERTA DIDIK 

PETUNJUK 
APLIKASI 

Pendahuluan 

KATA PENGANTAR 

KD DAN INKATOR 

Peta Konsep 

LEMBAR 
KEGIATAN 

KEGIATAN 1 

KEGIATAN 2 

KEGIATAN 3 

MATERI 

USAHA 

ENERGI 

HUBUNGAN 
USAHA -ENERGI 

HUKUM 
KEKEKALAN 

ENERGI MEKANIK 

RANGKUMAN 

EVALUASI 

LATIHAN  

ULANGAN HARIAN  

PROFIL 
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Tombol mulai terletak pada sisi kiri bagian bawah modul. Dapat 

dilihat pada gambar 4.2.a. 

2) Tampilan Menu Utama 

Pada tampilan menu utama terdapat enam buah tombol 

yang berkaitan dengan isi modul pada tombol pertama terdapat 

petunjuk modul, pendahuluan, lembar kegiatan, materi modul, 

evaluasi dan profil. Pada menu utama dilengkapi dengan musik 

latar yang dapat didengarkan oleh peserta didik serta dilengkapi 

dengan tombol play dan stop. Selain itu menu utama dilengkapi 

dengan tombol keluar, tombol ini berfungsi untuk keluar dari 

modul interaktif. Animasi yang terdapat pada menu utama adalah 

tulisan “modul interaktif model Learning Cycle 7E oleh Erindra 

Verlingga”. Gambar dari menu utama dapat dilihat pada gambar 

4.2.b. 

  

Gambar 4.2 a) Cover b) Kumpulan menu pada modul interaktif 

3) Tampilan Petunjuk Modul 

Pada petunjuk modul terdapat tombol petunjuk guru, 

petunjuk peserta didik dan petunjuk aplikasi. Pada bagian ini juga 

dilengkapi dengan tombol musik, tombol home dan tombol keluar. 

Gambar dari petunjuk modul dapat dilihat pada gambar 4.3.a. 
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4) Tampilan Pendahuluan  

Tombol-tombol yang terdapat di dalam pendahuluan yaitu 

kata pengantar, KD dan indikator dan peta konsep. Selain itu 

dilengkapi dengan tombol  musik, tombol home dan tombol keluar. 

Gambar dari petunjuk modul dapat dilihat pada gambar 4.3.b. 

  

Gambar 4.3 a) Petunjuk modul, b) Tombol pendahuluan 

5) Tampilan lembar kegiatan 

Pada bagian lembar kegiatan terdapat tiga buah lembar 

kegiatan yang dapat diisi oleh siswa. Pada setiap lembar kegiatan 

disusun berdasarkan tahapan dari Learning Cycle 7E. Pada bagian 

lembar kegiatan dapat diisi pada link yang telah terdapat dibagian 

bawah modul. Pada lembar kegiatan telah dilinkkan ke dalam 

Google Form yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk 

mengisi jawaban pada lembar kegiatan. Hasil dari jawaban peserta 

didik dapat diperiksa oleh guru untuk mendapatkan hasil dari nilai 

peserta didik. Lembar kegiatan di dalamnya terdapat tiga buah 

kegiatan pada setiap kegiatan terdapat link yang terhubung ke 

dalam materi modul. Selain itu terdapat video yang terdapat pada 

tahapan elicit. Selain itu dilengkapi juga dengan praktikum yang 

dapat digunakan peserta didik untuk lebih memahami 
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pembelajaran. Gambar lembar kegiatan dapat dilihat pada gambar 

4.4.a. 

6) Tampilan Materi Modul 

Materi modul terdiri dari usaha, energi, hubungan usaha 

dan energi, hukum kekekalan energi mekanik dan rangkuman. 

Pada setiap bagian materi modul dilengkapi dengan animasi yang 

berhubungan dengan materi pembelajaran. Selain itu terdapat 

tombol-tombol yang dapat digunakan untuk menjalankan animasi.  

Pada menu materi dilengkapi dengan contoh soal yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Gambar 

materi dapat dilihat pada gambar 4.4.b 

 

 

 

Gambar 4.4 a) Lembar kegiatan, b) Tampilan materi modul 

7) Tampilan Evaluasi 

Pada tahap evaluasi terdari dari latihan soal dan ulangan 

harian. Pada menu latihan terdiri dari soal objektif. Setiap latihan 

soal pada saat peserta didik menjawab akan diketahui jawaban 

yang dijawab benar atau salah. Pada menu eveluasi terdiri dari 

latihan soal dan ulangan harian. Pada menu ulangan latihan 

terhubung ke dalam Google Form. Google Form merupakan 

sebuah wabsite yang berguna untuk merencanakan acara, mengirim 

survey dan memberikan kuis atau evaluasi ke peserta didik (Anggi 

Agustin dkk 2017). Setelah peserta didik menjawab soal yang 
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terdapat pada Google Form, peserta didik akan mengetahui nilai 

dari peserta didik. Guru dapat mengetahui nilai dari peserta didik 

sehingga guru dapat melakukan evaluasi terhadap masing-masing 

peserta didik. Gambar menu evaluasi dapat dilihat pada gambar 

4.5.a. 

8) Tampilan Profil 

Pada tampilan ini terdapat nama penulis, biodata penulis 

dan daftar pustaka dari modul yang dibuat penulis. Gambar menu 

profil dapat dilihat pada gambar 4.5.b  

  

Gambar 4.5 a) Tampilan evaluasi, b) Tampian profil 

d. Pengumpulan bahan-bahan yang digunakan untuk proses pembuatan 

dilakukan dengan cara mengumpulkan teks materi, teks soal pada menu 

evaluasi. Selain itu dilakukan tahapan perancangan mulai dari 

pembuatan background, gambar, musik latar, pengumpulan  video, 

serta pembutan  tombol yang akan diproses pada software Adobe Flash 

CS6  

e. Programming  

Pada tahapan programming dilakukan dengan cara menyatukan semua 

tahapan persiapan menggunakan hardware dan sofrware.  Kemudian 

hasil dari programming dapat dibuka melalui smartphone.  

1) Spesifikasi hardware yang digunakan: 
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a. Laptop Lenovo V470c  

b. Ukuran layar 14 inchi 

c. Prosesor intel(R) Core(TM) i32350M CPU @2.30GHz  

d. Installed memory (RAM) 4 GB 

e. OS windows 7 Ultimate 

2) Software utama: Adobe Flash Profesional CS6 

3) Software pendukung: 

a. Corel Draw X7 

b. Any video Converter Ultime 

c. Kine Master APK 

f. Finishing. Pada tahapan ini modul interaktif yang telah kita program 

akan dilakukan uji keterbacaan program, sesuai yang diharapkan. Hasil 

akhir dari kegiatan ini berupa APK atau Application Package File. 

 

3. Hasil Tahap Pengembangan (Develop) 

a. Hasil validasi modul interaktif menggunakan model Learning Cycle 

7E berbasis Android pada materi usaha dan energi 

Tahap pengembangan (develop) dilakukan sesuai dengan 

rancangan. Setelah dilakukan proses pembuatan produk, produk 

selanjutnya dilakukan tahap validasi oleh para ahli. Modul interaktif 

divalidasi oleh dua orang dosen dan satu orang guru fisika. Peneliti 

melakukan diskusi dengan ahli validator dan meminta saran kepada 

validator. Berdasarkan saran dari validator peneliti dapat melakukan 

perbaikan terhadap modul interaktif sehingga modul interaktif tersebut 

dapat digunakan oleh peserta didik. 

Data hasil validasi dapat dilihat pada Tabel 4.3. Berdasarkan 

data tersebut maka akan diketahui apakah modul interaktif yang telah 

dirancang valid digunakan atau tidak.  
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Tabel 4.3 Hasil Validasi Modul Interaktif Menggunakan Model Learning 

Cycle 7E Berbasis Android Pada Kelas X Materi Usaha Dan Energi 

No Aspek 
Validator 

JML 
Skor 

Max 
% KET 

1 2 3 

1 

Kualitas 

isi dan 

tujuan 

31 33 38 102 120 85 Sangat 

Valid 

2 

Kualitas 

Instruksi

onal 

19 19 24 62 72 86,1 Sangat 

Valid 

3 
Kualitas 

Teknis 

44 41 49 134 156 85,9 Sangat 

Valid 

Jumlah 
94 93 11

1 

298 348 85,6 Sangat 

Valid 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 maka didapatkan modul interaktif 

menggunakan model Learning Cycle 7E sangat valid yaitu sebesar 85,6 

%. Pada bagian kualitas isi dan tujuan hasil yang didapatkan yaitu sangat 

valid sebesar 85 %. Untuk aspek kualitas intruksional hasil yang 

didapatkan sangat valid yaitu memiliki nilai sebesar 86,1 %. Sedangkan 

pada kualitas teknis  nilai yang didaptkan sangat valid yaitu 85,6 %. 

Berdasarkan data tersebut modul interaktif menggunakan model 

Learning Cycle 7E dapat digunakan oleh peserta didik.  

Berdasarkan saran-saran dari validator dan pembimbing maka 

peneliti melakukan revisi produk sehingga didapatkan perbedaan 

sebelum dan sesudah direvisi: 

1) Perbaikan Kesalahan Pada Penulisan  

Sebelum divalidasi, ada beberapa kata yang salah saat penulisan 

seperti: “kegitanan 1” menjadi “kegiatan 1” serta perbaikan kata-kata 

yang disesuaikan dengan PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia).   
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Gambar 4.6. a) Lembar kegiatan sebelum direvisi, b) Lembar 

kegiatan setelah direvisi 

Penulisan kata-kata yang salah pada modul interaktif telah diperbaiki 

semuanya. Sehingga peserta didik akan lebih mudah memahami 

konsep-konsep yang terdapat di dalam modul interaktif. Penulisan 

tersebut disesuaikan dengan PUEBI.  

2) Penambahan Kalimat Pembuka Tahapan Learning Cycle 7E Di 

Setiap Lembar Kegiatan. 

  

Gambar 4.7. a) Lembar kegiatan sebelum direvisi, b) Lembar 

kegiatan setelah direvisi 
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Lembar kegiatan terdiri dari tahapan Learning Cycle 7E. 

Pada setiap tahapan dibuat dengan tujuan meningkatkan kemampuan 

peserta didik dalam memecahkan masalah. Lembar kegiatan sebelum 

direvisi tidak memiliki kalimat pembuka. Sehingga peserta didik 

akan kebingungan degan instruksi pada lembar kegiatan.  

Setelah direvisi lembar kegiatan pada awal tahapan 

dilengkapi dengan kalimat instuksi. Dengan penambahan kalimat 

tersebut diharapkan peserta didik dapat mengerjakannya dengan 

baik. Tahapan tersebut akan mempermudah peserta didik untuk 

memahami materi 

3) Perubahan Tombol  

  

Gambar 4.8. a) Menu latihan sebelum direvisi b) Menu latihan 

setelah direvisi 

Tombol pada modul interaktif sebelum direvisi hanya pada 

Iconnya saja. Selain itu tombol tersebut terlalu kecil sehingga sulit 

digunakan. Pada saat menggunakan tombol pada modul interaktif 

tersebut sulit ditekan. Sehingga peserta didik sulit menggunakannya. 

Tombol setelah direvisi diperbesar. Bukan hanya pada iconnya 

saja sebagai tombol, tulisan bisa juga dugunakan sebagai tombol. 

Penggunaan tombol menjadi mudah dan tidak mengalami kendala 

pada saat digunakan.  
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4) Perubahan Desain Dibeberapa Halaman 

  

Gambar 4.9. a) Lembar kegiatan sebelum direvisi, b) Lembar 

kegiatan setelah direvisi 

Lembar kegiatan mengalami perubahan pada desainnya. 

Sebelum divalidasi lembar kegiatan memiliki desain kotak pada 

akhir setiap tahapan. Akan tetapi desain tersebut dianggap sebagai 

tombol, sehingga menyebabkan kesalahan pada saat menggunakan 

modul interaktif. Setelah direvisi modul tersebut diubah desain 

pada akhir setiap tahapan  Learning Cycle 7E sehingga tidak akan 

terjadi kesalahan pada saat penggunaan modul interaktif. 

5) Penambahan Tombol Pada Menu Materi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10. a) Lembar materi sebelum direvisi, b) Lembar 

materi setelah direvisi 
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Sebelum divalidasi memiliki sembilan buah tombol yang 

saling terhubung satu sama lainnya. Saat membuka materi usaha 

dari lembar kegiatan, akan langsung terhubung ke dalam materi 

usaha akan tetapi kita tidak bisa otomatis ke lembar kegitan satu. 

Sehingga kita harus keluar dari menu materi dan pindah ke lambar 

kegitan satu. 

Setelah divalidasi terjadi perubahan pada tombol. Tombol 

materi akan ditambah dengan tombol lembar kegiatan. Contohnya 

pada materi usaha sebelumnya tidak terdapat tombol kegiatan 1, 

setelah direvisi peneliti menambahkan tombol kegiatan 1. Dengan 

penambahan tombol modul interaktif tersebut akan lebih mudah 

digunakan.   

b. Hasil Validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Validasi dilakukan dengan cara beberapa validator menilai dan 

memberi saran berkaitan dengan RPP yang dibuat oleh peneliti. Setelah 

mendapat nilai dan saran dari validator peneliti melakukan perbaikan 

terhadap RPP yang dibuat agar RPP yang dihasilkan menjadi lebih 

valid. Validator terdiri dari dua orang dosen dan satu orang guru fisika 

di SMA N 1 Solok. Hasil dari validasi RPP dapat dilihat pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4 Tabel Hasil Validasi RPP 

Aspek 
Validator 

Jumlah 
Skor 

maks 
% Ket 

1 2 3 

Komponen 

RPP 

Ada  Ada Ada     

Isi RPP 117 136 146 399 456 87,5 Sangat 

valid  

Jumlah  117 136 146 399 456 87,5 Sangat 

valid  

Berdasarkan data yang didapatkan pada tabel tersebut sangat 

valid, karena modul interaktif 87,5 %. Komponen RPP sudah lengkap 

karena didalamnya terdapat identitas, KI, KD, indikator dan tujuan, 

materi pendekatan, strategi, model media dan sumber belajar, kegiatan 
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pembelajaran dan penilaian. Sedangkan untuk isi RPP sesuai dengan 

kurikulum 2013 sebesar 87,5 %.  

c. Hasil Validasi Angket Respon Guru 

Hasil validasi angket respon guru didapatkan dengan cara 

lembar instrumen angket guru diperiksa oleh tiga orang validator yang 

berpengalaman dibidangnya. Setelah didapatkan nilai dan saran dari 

validator instrumen pratikalitas akan direvisi berdasarkan saran dari 

validator sehingga instrumen dapat digunakan. Pada lembar validasi 

angket respon guru terdiri dari tiga buah aspek penilaian, yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.5.  

Tabel 4.5 Hasil Validasi Angket Respon Guru 

No 
Aspek 

Penilaian 

Validator 
Jumlah 

Skor 

Max % KET 
1 2 3 

1 Format 

angket 
3 3 4 10 12 83,3 

Sangat 

Valid 

2 Bahasa 

yang 

digunakan 

6 6 7 19 24 79,1 valid 

3 Butir 

pertanyaan 

angket 

4 7 8 19 24 79,1 valid 

Jumlah  13 16 19 48 60 80 Valid 

Berdasarkan Tabel 4.5 instrumen angket respon guru adalah 

valid. Hal ini dikarenakan nilai dari angket respon guru 80 %. Artinya 

angket respon guru dapat digunakan oleh peneliti untuk mengetahui 

pratikalitas guru.  

d. Hasil Validitas Angket Respon Peserta Didik 

Validasi angket respon dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah lembar instrumen yang dibuat valid digunakan pada 

saat melakukan penelitian. Validasi angket respon dilakukan dengan 

cara validator memberikan nilai dan saran terhadap instrumen angket 

peserta didik. Setelah didapatkan penilaian dari validator maka akan 
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direvisi berdasarkan saran dari validator. Instrumen yang telah valid 

akan digunakan untuk praktikalitas respon peserta didik. Penilaian dari 

validator dapat dilihat pada Tabel 4.6 

Tabel 4.6 Hasil Validasi Angket Respon Peserta Didik 

No 
Aspek 

Penilaian 

Validator 
Jumlah 

Skor 

Max % KET 
1 2 3 

1 Format 

angket 
3 3 4 10 12 83,3 

Sangat 

Valid 

2 Bahasa 

yang 

digunakan 

6 6 7 19 24 79,1 valid 

3 Butir 

pertanyaan 

angket 

7 6 8 21 24 87,5 Sangat 

valid 

Jumlah  16 15 19 50 60 83,3 Sangat 

Valid 

Berdasarkan Tabel 4.6 didapatkan format angket 83,3 % artinya 

pada format angket sangat valid. Pada aspek bahasa,  nilainya 79,1 % 

artinya valid, ini dikarenakan ada kesalahan pada saat mengetik 

instrumen sehingga nilainya kurang dari 81 %. Untuk aspek butir 

pertanyaan angket nilainya 87,5 % artinya angket yang dibuat sangat 

valid. Secara keseluruhan hasil dari validasi angket respon peserta didik 

bernilai 83,3 % artinya angket respon sangat valid. Dengan demikian 

instrumen angket respon peserta didik dapat digunakan oleh peneliti 

untuk mengetahui kepraktisan modul interaktif tersebut. 

e. Hasil Praktikalitas Guru Terhadap Modul Interaktif 

Praktikalitas guru dilakukan untuk mengetahui kepraktisan 

modul interaktif yang dibuat. Guru akan memberikan penilaian terhadap 

modul interaktif yang dibuat. Penilaian tersebut akan menjadi acuan 

bagi peneliti untuk memperbaiki modul tersebut agar lebih interaktif. 

Hasil dari praktikalitas guru dapat dilihat pada Tabel 4.7 

Praktikalitas dilakukan dengan cara pemberian angket 

praktikalitas guru kepada guru Fisika di SMA N 2 Solok. SMA 2 Solok 
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memiliki lima orang guru fisika yang handal. Pada saat penelitian, 

peneliti memberikan angket praktikalitas kepada satu orang guru Fisika.  

Tabel 4.7 Hasil Praktikalitas Guru 

NO Pertanyaan Guru Jumlah 
Skor 

Max 
% KET 

1 Petunjuk 8 8 8 100 SP 

2 Isi  50 50 52 96,1 SP 

3 Kemudahan 

penggunaan 

28 28 
28 100 SP 

Jumlah 86 86 88 97,7 SP 

Berdasarkan Tabel 4.7 pada aspek petunjuk memiliki nilai 

kepraktisan sebesar 100 % artinya modul interaktif tersebut sangat 

praktis. Pada aspek isi nilainya sebesar 96,1 % sehingga modul interaktif 

tersebut sangat praktis. Sedangkan pada kemudahan penggunaan modul 

interaktif nilai kepraktisannya 100 %. Secara keseluruhan modul 

tersebut memiliki nilai kepraktisan sebesar 97,7 % yang artinya modul 

interaktif tersebut sangat praktis digunakan oleh guru pada saat 

melakukan proses pembelajaran. 

f. Hasil Praktikalitas Peserta Didik Terhadap Modul Interaktif  

Praktikalitas peserta didik dilakukan untuk mengetahui 

kepraktisan modul interaktif yang dibuat terhadap peserta didik. 

Dengan melakukan penilaian terhadap peserta didik, diharapkan modul 

yang digunakan bisa membuat peserta didik mudah dalam penggunaan 

modul dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Modul 

interaktif sangat baik digunakan oleh peserta didik untuk menunjang 

pencapaian hasil belajar. Hasil dari praktikalitas peserta didik terhadap 

modul interaktif dapat dilihat pada tabel 4.8 

Peneliti melakukan penelitian di SMA N 2 Solok. Sampel yang 

diambil dari lokal X MIPA 4. Dengan jumlah peserta didik secara 

keseluruhan sebanyak 36 orang. Akan tetapi pada saat peneliti 

melakukan penelitian peserta didik X MIPA 4 yang hadir 27 orang. 
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Sehingga pada saat penyebaran angket praktikalitas hanya 27 orang 

sebagai sampel.  

Tabel 4.8 Hasil Praktikalitas Peserta Didik Terhadap Modul 

Interaktif 

N

o 
Aspek Butir Pernyataan Jumlah 

Skor 

Max 
% Ket 

1 Petunjuk 1,2,3 299 324 92,3 SP 

2 Isi 
4,5,6,7,8,9,10,11, 

12,13 
989 1080 91,6 SP 

3 
Kemudahan 

Penggunaan 

14,15,16,17,18,19 

,20,21 
798 864 92,4 SP 

Jumlah 2086 2268 92 SP 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa modul interaktif 

memiliki kepraktisan sebesar 92 % sehingga modul interaktif tersebut 

sangat praktis digunakan oleh peserta didik. Pada lembar praktikalitas 

terdiri dari tiga buah aspek yang dinilai yaitu petunjuk, isi dan 

kemudahan penggunaan. Pada setiap aspek modul interaktif memiliki 

kepraktisan sangat praktis sehingga modul tersebut sangat praktis 

digunakan oleh peserta didik. 

 

B. Pembahasan  

1. Tahap Pendefinisian  

Berdasarkan hasil wawancara, dengan guru Fisika dan peserta 

didik, menganalisis media dan bahan ajar, materi yang sulit dipahami 

peserta didik dan analisis tujuan pembelajaran. Didapatkan bahwa peserta 

didik kesulitan dalam memahami pembelajaran kerena kurangnya minat 

peserta didik dalam pembelajaran. Peserta didik memerlukan fenomena-

fenomena dihadirkan secara nyata karena mereka kesulitan 

membayangkan fenomena tersebut. Permasalahan lain yang menyebabkan 

kurangnya minat peserta didik untuk belajar adalah terbatasnya sumber 

belajar yang digunakan sekolah tersebut.  

Kurangnya sumber belajar yang praktis digunakan peserta didik 

membuat motivasi peserta didik menurun. Sehingga diperlukan suatu 
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sumber belajar yang dapat memotivasi peserta didik seperti modul 

interaktif. 

Modul interaktif dapat menghadirkan fenomena-fenomena secara 

nyata. Hal ini dikarena multimedia interaktif menggabungkan berbagai 

media seperti grafik, gambar, teks, suara dan audio menjadi satu kesatuan. 

Media interaktif juga akan meningkatkan semangat peserta didik dalam 

pembelajaran. Selain itu media interaktif juga memanfaatkan 

perkembangan teknologi yang semakin pesat. 

Berdasarkan permasalahan ini, peneliti melakukan pengembangan 

modul interaktif menggunakan model Learning Cycle 7E  berbasis 

Android pada materi usaha dan energi yang bertujuan membantu peserta 

didik dalam proses pembelajaran. Dengan memanfaatkan model 

pembelajaran Learning Cycle 7E, diharapkan peserta didik akan lebih 

berperan aktif dengan pembelajaran. Sehingga peserta didik memperoleh 

konsep pembelajaran secara mendiri. Selain itu penggunaan Android 

sebagai media pembelajaran merupakan trobosan baru dalam dunia 

pendidikan yang dapat mempermudah dan memberikan motivasi dalam 

pembelajaran.     

Modul interaktif dilengkapi dengan simulasi pada sub materinya. 

Pada setiap sub materi dilengkapi dengan simulasi yang berkaitan dengan 

Fisika, serta terdapat contoh soal yang dapat membimbing peserta didik 

untuk memecahkan masalah. Modul interaktif dilengkapi dengan lembar 

kegiatan berdasarkan tahapan dari model Learning Cycle 7E. Model 

Lerning Cycle 7E merupakan model pembelajaran yang menjadikan 

peserta didik sebagai peran utama dalam pembelajaran. Artinya peserta 

didik berperan aktif dalam menemukan konsep dan pemecahan masalah. 

Selain itu dapat membimbing peserta didik menjedi lebih mandiri. 

2. Tahap Perancangan  

Tahap perancangan modul interaktif dilakukan dengan cara 

mengumpulkan berbagai materi yang berkaitan dengan usaha dan energi. 

Selain itu menentukan identitas dari produk yang akan dikembangkan 
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seperti mata pelajaran, kelas/semester, Kompetensi Dasar, Tujuan 

Pembelajaran, judul dan media yang dapat mengukung dalam pembutan 

modul interaktif. Setelah pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan 

dengan media pembelajaran, maka dilakukan pembuatan alur media. Alur 

media dilakukan dengan cara pembuatan jalan cerita dari awal hingga 

akhir menutup modul. Tahapan selanjutnya yaitu pembuatan Story Board . 

Pembuatan story board dilakukan dengan cara mengelompokan bahan-

bahan yang telah dikumpulkan menjadi visual dan audio. Pada bagian 

visual terdiri dari animasi, gambar, Insert teks dan tombol.  

Langkah selanjutnya adalah pengumpulan materi, contoh materi, 

evaluasi dan animasi. Setelah dikumpulkan akan dimuat ke dalam 

program. Pada lembar kegiatan dan ulangan harian modul interaktif 

dihubungkan ke dalam Google Form. Dengan penggunaan Google Form 

peserta didik dapat melakukan evaluasi terhadap hasil kerja mereka. Selain 

itu guru dapat melakukan penilaian secara langsung terhadap peserta didik.  

Setelah melakukan pengumpulan bahan-bahan modul, selanjutnya 

semuanya digabungkan ke dalam software adobe flash CS6. Dengan 

penggunaan software tersebut  akan dilakukan tahap programming. 

Tahapan selanjutnya adalah melakukan uji coba modul interaktif. Tahapan 

ini dilakukan untuk mengetahui apakah program yang dibuat sudah benar 

atau belum. Setelah dilakukan tahapan uji coba peneliti melakukan 

packaging yaitu pengemasan program dalam format APK. 

Setelah modul interaktif selesai maka akan dilakukan bimbingan 

kepada pembimbing. Tujuan dari bimbingan ini adalah untuk lebih 

memperbagus modul interaktif. Pada saat bimbingan, pembimbing akan 

memberikan saran kepada peneliti, selanjutnya peneliti akan memperbaiki 

modul interaktif yang dibuat. Selain merancang modul interaktif peneliti 

juga membuat instrumen validasi modul interaktif, validasi RPP, validasi 

angket respon peserta didik, validasi angket respon guru, praktikalitas 

respon peserta didik dan praktikalitas respon guru.   

3. Tahapan Pengembangan 
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a. Produk Modul Interaktif Menggunakan Model Learning Cycle 7E 

Berbasis Android pada Materi Usaha dan Energi 

 Modul interaktif menggunakan model Learning Cycle 7E 

berbasis android pada materi usaha dan energi merupakan modul yang 

dikembangkan dalam bentuk aplikasi android sederhana dan mudah 

digunakan. Modul interaktif tersebut memiliki ukuran penyimpanan 

sebesar 11 Mb sehingga dapat digunakan untuk semua jenis android. 

Modul interaktif dikenas dalam bentuk Aplication Package File atau 

APK. 

Pada saat membuka aplikasi modul interaktif akan langsung 

menuju ke dalam cover modul. Di dalam cover modul terdiri dari teks, 

animasi, gambar dan tombol untuk memulai aplikasi. Cover dibuat 

lebih menarik agar peserta didik tertarik untuk membaca modul 

interaktif tersebut. 

Setelah kita menekan tombol mulai pada modul, kita akan 

menuju ke dalam menu utama. Di dalam menu utama terdiri dari 

banyak tombol. Pada saat kita menekan salah satu tombol menu kita 

akan menuju ke dalam menu lainnya. Selain tombol menu utama, di 

dalamnya dilengkapi dengan tombol musik dan tombol keluar dari 

aplikasi.  

Modul interaktif dilengkapi dengan lembar kegiatan. Pada 

setiap lembar kegiatan dilengkapi dengan tahapan Learning Cycle 7E. 

Di dalam lembar kegiatan dilengkapi dengan video dan animasi yang 

berkaitan dengan materi usaha dan energi. Pada akhir setiap lembar 

kegiatan terdapat sebuah link yang dapat digunakan untuk peserta 

didik menjawab pertanyaan dari lembar kegiatan. Pada lembar 

kegiatan telah dilinkkan ke dalam Google Form. Dengan penggunaan 

Google Form peserta didik dapat mengetahui hasil dari pencapai 

peserta didik. Guru dapat mengetahui secara langsung hasil dari 

peserta didik. 
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Materi yang terdapat di dalam modul interaktif berisikan 

berbagai animasi dan gambar yang dapat digunakan oleh peserta didik 

untuk lebih meningkatkan hasil pembelajaran. Selain animasi dan 

gambar juga dilengkapi dengan tombol yang telah di linkkan ke dalam 

lembar kegiatan. Menu materi dilengkapi dengan contoh soal yang 

bermanfaat bagi peserta didik. 

Menu evaluasi terdiri dari dua buah bagian yaitu latihan dan 

ulangan harian. Pada menu latihan terdiri dari sepuluh buah soal. 

Setiap soal dapat diisi oleh peserta didik, saat peserta didik berhasil 

menjawab soal tersebut hasilnya akan diketahui secara langsung. Pada 

akhir soal, peserta didik akan mengetahui nilai secara keseluruhan 

yang didapatkan. Selanjutnya pada menu ulangan harian menu 

tersebut terhubung ke dalam Google Form sehingga peserta didik 

memerlukan internet untuk membukaknya. Pada akhir soal dari 

ulangan harian peserta didik akan mengetahui hasil dari pencapaian 

mereka terhadap materi usaha dan energi. Selain itu, guru dapat 

melakukan evaluasi terhadap hasil peserta didik. Karena guru akan 

dapat melihat jawaban dan nilai dari peserta didik. 

b. Validasi Modul Interaktif Menggunakan Model Learning Cycle 

7E Berbasis Android pada Materi Usaha dan Energi   

Validasi dilakukan dengan cara penilaian yang dilakukan oleh 

tiga orang validator yang berpengalaman di bidangnya. Lembar 

validasi yang digunakan untuk menilai modul interaktif dinilai dan 

diberikan saran oleh validator. Berdasarkan saran yang diberikan 

validator digunakan untuk membuat modul interaktif lebih valid. 

Validator terdiri dari dua orang dosen dan satu orang guru fisika. 

Adapun revisi yang telah dilakukan peneliti berdasarkan saran dari 

validator yaitu: 

1) Perbaikan kesalahan pada penulisan  

2) Penambahan kalimat pembuka tahapan Learning Cycle 7E di 

setiap lembar kegiatan. 
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3) Perubahan tombol  

4) Perubahan desain dibeberapa halaman 

5) Penambahan tombol pada menu materi 

Validasi modul dilihat dari beberapa aspek yang sesuai dengan 

pendapat Walker & Hess dalam Arsyad (2011:175-176) yaitu kualitas 

isi dan tujuan, kualitas instruksional dan kualitas teknis. Berdasarkan 

pendapat para ahli tersebut maka modul interaktif dibuat sesuai 

dengan pendapat para ahli agar modul yang dibuat menjadi valid.  

Lembar validasi disesuaikan dengan aspek yang sesuai dengan 

pendapat para ahli. Lembar validasi juga disesuaikan dengan modul 

interaktif menggunakan model Learning Cycle 7E. Di dalamnya 

termuat kualitas isi dan tujuan, kualitas instruksional dan kualitas 

teknis. Kemudian dari tiga buah aspek tersebut akan dibuatkan 

indikator yang akan dinilai.  

Untuk indikator pertanyaan pada aspek kualitas isi dan tujuan 

di dalamnya berkaitan dengan identitas, KD, tujuan pembelajaran, 

pengetahuan umum, materi contoh soal dan praktikum, serta peta 

konsep. Pada kualitas kontruksional memiliki indikator pertanyaan 

seperti: memberikan kesempatan belajar, kualitas motivasi, 

fleksibelitas intruksional dan memberi dampak bagi peserta didik. 

Sedangkan pada aspek kualitas teknis indikator pertanyaan seperti 

kemudahan dalam menggunakan modul interaktif.  

Pada aspek kualitas isi dan tujuan memiliki nilai validasi 

sebesar 85 % sehingga pada aspek tersebut sangat valid digunakan. 

Pada aspek kualitas kontruksional memiliki nilai sebesar 86,1 % pada 

aspek tersebut sangat valid digunakan. Untuk kualitas teknis nilainya 

sebesar 85,9 % artinya aspek tersebut sangat valid digunakan. 

Sedangkan untuk nilai secara keseluruhan bernilai 85,6 yang artinya 

sangat valid digunakan untuk dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan modul 

interaktif menggunakan model Learning Cycle 7E sangat valid 
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digunakan. Dengan penggunaan modul interaktif tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan prestasi peserta didik dan dapat memotivasi 

peserta didik dalam belajar. Peserta didik dapat memanfaatkan modul 

interaktif tersebut dalam pembelajaran mandiri ataupun bimbingan 

dari guru.  

c. Praktikalitas Modul Interaktif Menggunakan Model Learning 

Cycle 7E  Berbasis Android pada Materi Usaha dan Energi 

Setelah dilakukan uji coba terbatas di SMA N 2 Solok pada 

kelas X MIPA 4 maka dapat dilihat kepraktisan dari modul interaktif 

tersebut. Kelas X MIPA 4 berjumlah 36 orang akan tetapi pada saat 

melakukan penelitian banyak murid yang tidak hadir sehingga hanya 

27 orang yang hadir pada saat itu. Praktikalitas dilakukan dengan cara 

memberikan angket respon peserta didik kepada 27 orang peserta 

didik.  

Berdasarkan angket respon peserta didik terhadap praktikalitas 

modul interaktif memperoleh presentasi sebesar 92 % sehingga modul 

interaktif tersebut sangat praktis digunakan oleh peserta didik. 

Menurut Akon dan Riduwan (2007) bahwa produk yang 

dikembangkan dikatakan sangat praktis jika memperoleh presentase 

praktikalitas 81%-100%. Presentase yang diperoleh tersebut dapat 

dilihat dari beberapa aspek yaitu: 

1) Aspek Petunjuk 

Petunjuk pada modul interaktif disampaikan secara jelas. 

Pada bagian petunjuk modul terdapat cara penggunaan modul 

interaktif dan makna dari setia icon dari aplikasi tersebut. 

Petunjuk dimulai dari halaman cover hingga menu evaluasi. 

Petunjuk dibuat sedemikian agar dapat memudahkan dalam 

penggunaan modul interaktif. Sehingga peserta didik tidak 

kesulitan saat menggunakan modul interaktif. 

2) Aspek Isi 
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Modul interaktif pada aspek isi memiliki kriteria sangat 

praktis. Artinya modul tersebut dapat digunakan oleh peserta 

didik dalam memahami materi usaha dan energi. Modul interaktif 

dibuat dengan menggunakan model Learning Cycle 7E. Pada 

setiap tahapan Learning Cycle 7E dibuat sedemikian rupa agar 

peserta didik dapat meningkatkan hasil belajarnya dengan cara 

peserta didik menemukan sendiri konsep-konsep fisika yang ada. 

Modul interaktif dilengkapi dengan animasi, gambar, video dan 

contoh soal yang berkaitan dengan materi usaha dan energi. 

Selain itu soal yang terdapat pada modul interaktif dapat 

digunakan oleh peserta didik untuk melakukan evalusi pencapaian 

pembelajaran. Guru juga dapat mengetahui hasil dan nilai dari 

peserta didik saat peserta didik menjawab soal yang terdapat pada 

modul interaktif tersebut.  

3) Aspek Kemudahan Penggunaan  

Dilihat dari aspek kemudahan penggunaan modul 

interaktif ini sangat praktis. Ini dibuktikan dengan hasil 

kepraktisan modul tersebut sebesar 92,4 % yang artinya modul 

interaktif tersebut sangat praktis digunakan oleh peserta didik. 

Berdasarkan pendapat dari Rudi Susilana dan Cepi Riyana 

(2007:130) menyebutkan bahwa modul interaktif dapat 

memotivasi peserta didik jika rancangan isi dan desain modul 

interaktif serasi atau memberikan kesinambungan satu sama 

lainnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dengan judul 

“Pengembangan Modul Interaktif Menggunakan Model Learning Cycle 7E 

Berbasis Android pada Materi Usaha dan Energi kelas X di SMA/MA/SMK” 

dapat disimpulkan: 

1. Modul interaktif telah berhasil dikembangkan dengan menggunakan 

model Learning Cycle 7E berbasis android pada materi usaha dan energi 

dengan presentasi kevalidannya sebesar 85,6 % dengan kategori sangat 

valid. 

2. Hasil praktikalitas terhadap modul interaktif menggunakan model 

Learning Cycle 7E berbasis android pada materi usaha dan energi 

presentase kepraktisannya sebesar 92 % dengan kategori sangat praktis 

digunakan oleh peserta didik. Sedangkan pada praktikalitas guru 

presentase nilainya 97,7 % yang artinya modul ini sangat praktis 

digunakan. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran untuk peneliti 

selanjutnya agar dapat menciptakan modul interakti yang lebih baik yaitu: 

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat mengembangkan modul 

interaktif pada materi yang lain. 

2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat mengembangkan modul 

interaktif sampai dengan tahap efektivitas.   

 

 

 

 

 



 
 

63 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Agustin, Anggi dkk. 2017. Teknik Penilaian Diri Berbasis Google From pada 

Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, PKn Progresif, 

12  

Akdon dan Riduwan. 2007. Rumusan Data dalam Aplikasi Statistik. Bandung: 

Alfabeta 

Akhmadan, W. 2017. Pengembangan Bahan Ajar Materi Garis dan Sudut 

Menggunakan Macromedia Flash dan Moodle Kelas VII Sekolah 

Menengah Pertama. Jurnal Gantang, 2 (1), 27-40 

Arends, R. I. 2012. Learning to Teach; 9th edition. New York: MC Graw-Hill 

Companies, Inc  

Arsyad, Azhar. 2005. Media Pembelajaran. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 

Arsyad, Azhar. 2016. Media Pembelajaran. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 

Arifin, Akhmad Hidayatullah. 2012. Implementasi Pendidikan Multikultur Dalam 

Praktis Pendidikan Di Indonesia. Jurnal: Pengembangan Pendidikan : 

Fandasi Dan Aplikasi. Vol 1. No 1 

Eeisenkraft, Arthur. 2003. Expanding The 5e Model. Journal The Science 

Teacher. Vol 70. No 6 

Ekayani, Ni Lu Putu. 2017. Pentingnya Penggunaan Media Pembelajaran Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa. Universitas Pendidikan Ganesha 

Singaraja. 

Hudojo, H. 2001. Pembelajaran Menurut Pandangan Konstruktivisme. Malang: 

FMIPA UM 

Hartono. 2013. Learning cycle 7E model to increase student’s critical thiking on 

science. Jurnal pendidikan fisika indonesia. Vol 9. No 1 

Imaniyah, Izzah, Dkk. 2015. Pengaruh Model Pembelajaran Learning Cycle 7e 

Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa SMA. Jurnal Penelitian Dan 

Pengembangan Pendidikan Fisika. Vol 1. No 1 



 
 

64 
 

I, Made Astra (2012). Aplikasi Mobile Learning Fisika dengan Menggunakan 

Adobe Flash sebagai Media Pembelajaran Pendukung. Jurnal Pendidikan 

dan Kebudayaan, 18(2), 174-180 

Indrawati, Weni. Dkk. 2015. Implementasi Model Learning Cycle 7e Pada 

Pembelajaran Kimia Dengan Materi Pokok Kelarutan Dan Hasil Kali 

Kelarutan Untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep Dan Keterampilan 

Berpikir Kritis Siswa SMA. Pendidikan Sains Pascasarjana Universitas 

Negeri Surabaya. Vol 5, No 1  

MADCOMS. 2012. Adobe Flash Profesional CS6 untuk Pemula. Yogyakarta: 

ANDI 

Munadi, Yudhi. 2013. Media Pembelajaran; Sebuah Pendekatan Baru. Jakarta: 

Referensi 

Marek,E.A. 2008. Why Learning Cycle ?. Journal Of Elementary Science 

Education, Vol 20, No. 3.  

Munir. 2013. Multimedia Konsep danAplikasi Dalam Pendidikan.Bandung : 

Alfabeta 

Prahani Binar kurnia, dkk. 2016. Validitas Model Pembelajaran Group Science 

Learning; Pembelajaran Inovatif di Indonesia.  Jurnal Vidya Karya, Vol 

31 No 1  

Prastowo, Andi. 2012. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. 

Jogjakarta: DIVA Press. 

Radyan, P. (2012). Pengembangan Media Pembelajaran Biologi Uji Makanan 

Menggunakan Adobe Flash Professional CS5. Universitas negeri 

Yogyakarta 

Riduwan. 2010. Belajar Mudah Penelitian. Jakarta: Alfabeta 

Redaksi Fokusmedia. 2005. Himpunan Peraturan Perundangan Standar Nasional 

Pendidikan. Bandung: PT Fokusmedia 

Rudi Susilana., & Cepi Riyana. 2008. MediaPembelajaran. Bandung: 

JurusanKertekpend FIP UPI. 

Rusman. 2013. Belajar dan pembelajaran berbasis komputer. Bandung: Alfabeta 



 
 

65 
 

Sanaky, Hujair AH. (2013). Media Pembelajaran Interaktif-Inovatif. Yogyakarta: 

Kaukaba Dipantara 

Sudjana, Nana dan Ahmad Rivai. 2002. Media Pengajaran. Bandung: Sinar 

BaruAlgesindo. 

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 

Bandung: Alfabeta 

Survei PISA, 2000. Survei Global:Singapura teratas, Indonesia di Papan Bawah. 

http://www.bbc.com/indonesia/majalah-38220459 diakses pada tanggal 10 

November 2019  

Suriani, Nunuk , Achmad Setiawan Dan Aditin Putria. 2018. Media Pembelajaran 

Inovatif Dan Pengembangannya. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Sutrisno, Wawan. Dkk. 2012. Pengaruh Model Learning Cycle 7E Terhadap 

Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Biologi. In Prosiding 

Seminar Biologi. Vol 9 

Tawaldi, Nofri. 2019. Pengembangan Modul Interaktif Menggunakan Adobe 

Flash pada Kelas X Materi Impuls dan Momentum di SMA N 1 Bonjol. 

Batusangakar: IAIN Batusangkar 

Thiagarajan., S.et. al. 1974. Intructionela Developmen for Training Teachers of 

Exceptional Children: A Source Book. Minnesota: University of 

Minnesota 

Trianto. 2011. Model Pembelajaran Terpadu: Konsep, Strategi Dan 

Implentasinya Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Ktsp). 

Jakarta: Bumi Aksara.  

WAHANA KOMPUTER. 2010. Panduan Aplikatif dan Solutif (PAS) Adobe 

Flash CS5 untuk Membuat Animasi Kartun. Yogyakarta: ANDI 

Yunita. 2014. Model-Model Pembelajaran Kimia. Bandung: Insan Mandiri 

Zainal Arifin. 2012. Evaluasi Pembelajaran. Badung: PT Remaja Rosdakarya 

 

 

http://www.bbc.com/indonesia/majalah-38220459

