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ABSTRAK 
 

 Novelia Rachmawati. NIM. 1630107024. Judul skripsi: 

“PEMANFAATAN VIDEO TRACKER DALAM PENGEMBANGAN E-

MODUL BERBASIS POE (PREDICT-OBSERVE-EXPLAIN) PADA 

MATERI GERAK PARABOLA KELAS X SMA/MA”, Jurusan Tadris Fisika, 

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

Batusangkar 2020. 

Penelitian ini bertolak dari permasalahan yaitu kurangnya bahan ajar dan 

buku paket yang disediakan sekolah hanya dapat digunakan saat pembelajaran 

berlangsung, yang mana hal ini menjadi salah satu keterbatasan dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. Akibatnya peserta didik cenderung terfokus pada buku 

teks sehingga sulit bagi mereka mencari contoh-contoh pembelajaran dalam 

kehidupan sehari-hari. Mengingat tuntutan kurikulum 2013 yang menuntut peserta 

didik mandiri dan aktif.  Belum adanya media pembelajaran penunjang dan bahan 

ajar khususnya untuk materi gerak parabola, mendorong peneliti untuk 

mengembangkan bahan ajar berbentuk modul elektronik menggunakan aplikasi 

Flipbuilder berbasis POE dengan pemanfaatan video Tracker. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui validitas dan praktikalitas dari e-modul berbasis POE 

yang telah dikembangkan. 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan 

(Reseach and Development) yang terdiri atas tiga tahap yaitu : (1) Tahap 

pendefinisan (define), penelitian diawali dengan wawancara dengan guru fisika 

kelas X, menganalisis silabus Fisika kelas X, menganalisis bahan ajar yang 

digunakan kelas X di SMAN 1 X Koto Diatas dan  mereviuw literatur tentang E-

modul Berbasis POE, (2) Tahap perancangan (design) terdiri dari: (a) 

Perancangan e-mdul berbasis POE yang diawali dengan melakukan identifikasi 

dan analisis judul, membuat Flowchart (bagan alur), pembuatan story board, 

pengambilan video atau syuting, melakukan proses editing di Aplikasi Flipbuilder 

dan  yang terakhir finishing, (3) Tahap pengembangan develop, uji kelayakan e-

modul berbasis POE dilakukan melalui tahap validasi yaitu validasi e-modul 

berbasis POE, validasi angket respon praktikalitas guru dan peserta didik dan 

untuk tahap praktikalitas melibatkan guru fisika dan 12 orang peserta didik kelas 

X MIPA 1 SMAN 1 X Koto Diatas. Teknik analisis data dilakukan secara 

kuantitatif. Hasil dari analisis menggambarkan kualitas produk yang telah peneliti 

kembangkan. 

 Berdasarkan hasil penelitian e-modul berbasis POE dengan pemanfaatan 

video tracker dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Hasil validasi e-modul 

berbasis POE dengan pemanfaatan video tracker sangat valid dengan persentase 

88,2%. (2) Hasil uji coba praktikalitas yang dilakukan terhadap e-modul berbasis 

POE dengan pemanfaatan video tracker menunjukkan telah memenuhi kriteria 

praktikalitas dengan nilai 91,6% berdasarkan angket respon guru dan 87,9% 

berdasarkan angket respon peserta didik. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa e-modul berbasis POE dengan pemanfaatan video tracker 

dapat digunakan dan dilaksanakan dalam proses pembelajaran.   

Kata Kunci: E-modul berbasis POE, Video Tracker. Gerak Parabola 



 
 

ii 
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BAB  I   

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Fisika ialah ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari gejala-

gejala, fenomena-fenomena, benda-benda, serta kejadian  yang terjadi di alam 

(Sarojo, 2014:1). Gejala ini bisa terjadi seperti gerak benda yaitu 

ditemukannya gerak parabola seperti contohnya permainan lintasan gerak 

bola basket yang dimasukkan kedalam ring basket, lintasan bola futsal yang 

ditendang ke gawang, contoh lainnya seperti pendengaran yaitu 

ditemukannya pembelajaran tentang bunyi atau disebut juga intensitas bunyi; 

serta panas dapat dirasakan dengan bantuan indera perasa. Dari contoh-

contoh tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fisika itu merupakan 

pelajaran yang dapat dipelajari dengan baik jika kegiatannya dilakukan 

dengan proses pengamatan langsung.  

Namun kenyataan yang sering ditemukan dalam pembelajan fisika masih 

banyak materi pembelajaran disajikan dalam bentuk konsep dan mengahafal 

rumus-rumus yang mana hal ini membuat siswa merasa bosan. Kegiatan 

pembelajaran pun masih berupa  teacher centered dan guru kurang 

melibatkan siswa untuk berperan aktif ketika proses kegiatan pembelajaran. 

Hal ini juga dibuktikan oleh TIMSS & PIRLS International Study Center 

(dalam Istiyono, Mardapi, Suparno, 2014) menyatakan bahwa prestasi siswa 

dalam pembelajaran fisika yang diukur pada aspek reasoning Indonesia 

berada pada ranking 40 dari 42 negara. Hal serupa juga dinyatakan oleh 

effendi (dalam Istiyono, Mardapi, Suparno, 2014) menyatakan bahwa rata-

rata pencapaian hasil belajar fisika cenderung masih rendah, penurunan 

pencapaian hasil belajar fisika di Indonesia mencakup semua aspek penilaian. 

Sehingga prestasi belajar siswa pada pelajaran fisika rendah yang disebabkan 

karena proses pembelajaran atau model asesmennya tidak tepat (Istiyono, 

Mardapi, Suparno. 2014). 

Seiring dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, memberikan 

pengaruh besar pada setiap aspek kehidupan baik itu di bidang ekonomi, 
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politik, seni, kebudayaan, dan bahkan dalam dunia pendidikan. Kemajuan 

teknologi ini merupakan suatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan, 

karena kemajuan teknologi tidak lepas dari kemajuan ilmu pengetahuan. 

Dengan adanya perkembangan teknologi memberikan suatu gagasan baru 

yang terciptanya inovasi-inovasi yang memberikan kemudahan di dalam 

dunia pendidikan (Jamun. 2018:10(1)). 

Karena pesatnya perkembangan teknologi ini, maka telah banyak 

pembelajaran menggunakan teknologi yang sudah canggih, maka dituntut 

juga pendidik untuk memiliki kemampuan IT yang bisa menunjang 

pembelajaran dan membuat bahan ajar yang lebih kreatif dan inofatif. 

Mengajar yang kreatif dapat mengembangan kualitas pendidikan, pelajaran 

jadi lebih bermakna dan dapat menggunakan cara-cara yang lebih 

menyenangkan dan dapat memenuhi tuntutan kurikulum. Kreativitas seorang 

guru dapat menumbuhkan keterampilan berpikir kreatif seorang siswa. 

Permasalahan lain diperoleh berdasarkan observasi yang telah dilakukan 

di SMA Negeri 1 X Koto Diatas. Sekolah sudah menerapkan kurikulum 2013 

yang mana seharusnya siswa yang lebih aktif, dan guru hanya menjadi 

fasilitator. Namun ada beberapa kendala yang membuat hal ini tidak berjalan 

begitu baik, sehingga guru masih menggunakan pendekatan teaching 

centered. Hal ini disebabkan kurangnya bahan ajar di sekolah, untuk buku 

Kurikulum 2013 hanya ada diperpustakaan dan buku digunakan hanya ketika 

proses belajar mengajar. Selain kurangnya bahan ajar penggunakan media 

juga tidak berjalan dengan baik, guru lebih menggunakan metode ceramah 

atau konvensional dalam kegiatan proses belajar mengajar dengan bantuan 

buku teks yang ada.  

Berdasarkan pengamatan langsung ketika proses belajar mengajar, guru 

hanya mengajar dengan buku paket yang tersedia di perpustakaan saja.  

Mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa. Dari hasil wawancara yang 

dilakukan dengan guru mata pelajaran mengatakan hasil (UH) Ulangan 

Harian siswa masih relatif rendah. Ini dibuktikan dengan rata-rata Ulangan 

Harian (UH) siswa masih di bawah KKM  dengan persentase siswa di atas 
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KKM masih 50%. Kurangnya ketercapaian ketuntasan Ulangan harian 

tersebut tentunya menjadi suatu petunjuk kompetensi pengetahuan yang 

dimiliki sangat rendah.  

Tabel 1.1 Persentase Ketuntasan Nilai Ulangan Harian Materi  Gerak 

Parabola   Kelas X MIPA SMAN 1 X Koto Diatas Semester 

Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020 

No Kelas Jumlah 

Siswa 

KKM Rata-Rata Persentase  

Tuntas Tidak 

tuntas 

1 X MIPA 1 25  75 71,88 36% 64% 

2 X  MIPA 2 24 75 58,08 29% 71% 

       (sumber : guru mata pelajaran fisika SMA N 1 X Koto Diatas) 

Hasil wawancara kepada siswa, menunjukkan bahwa siswa juga 

memiliki kesulitan dalam memahami konsep-konsep fisika terutama dalam 

menghubungkan konsep dengan kehidupan sehari-hari. Siswa cenderung 

terfokus pada buku teks sehingga sulit bagi mereka mencari contoh-contoh 

pembelajaran fisika tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu contoh 

yang berupa gambar pada buku paket sedikit monoton berbeda dengan modul 

elektronik yang gambar pada modul dapat bergerak dan lebih interaktif 

sehingga siswa tidak merasa bosan. Proses pembelajaran sebenarnya lebih 

dituntut keaktifan siswa. Namun fakta yang ditemukan dilapangan adalah 

siswa lebih cenderung hanya menerima apa yang disampaikan dan diajarkan 

oleh guru serta membaca apa yang tertuang di dalam buku teks. Kesulitan 

siswa ini dikarenakan kurangnya bahan ajar dan penggunakan media 

pembelajaran, dan buku yang tersedia di sekolah sulit untuk dipahami 

sehingga ketika proses belajar mengajar siswa cenderung kurang aktif dan 

hanya menerima apa yang diberikan guru saja.  

Sumber belajar yang tidak hanya menuangkan materi pembelajaran 

dalam bentuk tulisan namun diperlukan juga bisa memperlihatkan bagaimana 

proses terjadi hal tersebut yang diperlihatkan dalam bentuk  animasi-animasi 

yang tertuang dalam suatu media elektronik. Penyampaian materi dan 

informasi akan berjalan baik dan tepat sasaran ketika sumber yang digunakan 

oleh pendidik itu tepat.  Dengan penggunaan sumber belajar yang inovatif  
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diharapkan mampu terciptanya komunikasi yang efektif antara pedidik dan 

peserta didik, sehingga peserta didik dapat memahami dengan mudah materi 

yang disampaikan. Guru juga mudah memberikan ilmu pengetahuan kepada 

peserta didik, melalui sumber belajar guru dapat memberikan contoh-contoh 

kepada peserta didik sehingga peserta didik mendapat kesamaan arti sesama 

mereka (Yamin. 2007:208). 

Bahan ajar ialah segala bentuk bahan yang berisi informasi baik disajikan 

secara cetak ataupun elektronik disusun secara sistematis, yang bertujuan 

dapat membantu siswa dalam belajar sebagai alat bantu guru dalam 

menyampaikan pembelajaran yang terdiri dari kompetensi yang dikuasi 

peserta didik (Prastowo. 2012:17).  Mutu pembelajaran menjadi rendah 

apabila seorang guru hanya menggunakan bahan ajar yang masih 

konvensional dan tidak memikirkan untuk mengembangan sebuah bahan ajar 

yang kreatif dan inovatif. Sangat banyak bahan ajar saat ini yang dapat 

dikembangkan oleh seorang guru misalnya, LKS, handout, modul, bahan ajar 

audio, bahan ajar interaktif dan masih banyak yang lainnya. 

Membangun kesadaran terhadap pentingnya pengembangan bahan ajar 

untuk masa mendatang merupakan salah satu upaya yang dapat menciptakan 

bahan ajar yang sangat menarik dan dapat dipergunakan untuk penerus 

generasi bangsa ini. Seorang guru seharusnya berupaya dalam menciptakan 

pengembangan keterampilan dalam membuat suatu bahan ajar yang menarik, 

mudah dan efisien hendaknya. Perkembangan ilmu pegetahuan dan teknologi 

pada saat ini tidak menutup kemungkinan menjadi salah satu pemanfaatan 

yang dapat dipergunakan dan  membantu dalam menciptakan bahan ajar yang 

sesuai dengan tuntutan zaman. Ada banyak bahan ajar yang dapat diciptakan 

untuk membangun siswa dalam belajar dengan menggunakan bahan ajar yang 

menarik dan kondusif salah satunya ialah e-modul atau modul elektronik 

dengan penggunaan media Flipbuilder yang di dalamnya terdapat video yang 

dianalisis menggunakan aplikasi Tracker. Penggunaan bahan ajar tersebut 

diharapkan dapat terciptanya pembaharuan dalam kegiatan belajar mengajar 

di kelas.  
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E-modul yang hendak dibuat ini menggunakan sebuah perangkat lunak 

atau aplikasi Flipbuilder yang mana aplikasi ini dapat mengubah sebuah 

modul cetak atau sejenisnya yang telah dibuat pada WORD kemudian diubah 

ke PDF dan akan diedit pada aplikasi Flipbuilder untuk menambahkan 

berbagai media untuk menjadikan modul ini elektronik. Pada aplikasi 

Flipbuilder juga dapat menambahkan berbagai jenis video ataupun animasi-

animasi lainnya. Video yang akan ditambahkan pada e-modul ini akan 

memafaatan video analisis tracker, yang mana video yang telah di analisis 

tracker nantinya akan dimasukkan pada e-modul ini. 

E-modul 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. Untuk 

menyeimbangi kemampuan peserta didik, ini menuntut kesiapan SDM 

pendidikan agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut 

dalam pembelajaran (Akhmadan, 2017). Selain itu biaya pembuatan e-modul 

ini lebih minim dibandingkan dengan pembuatan modul cetak, untuk 

penggunaan e-modul inipun lebih pratis dan efesien dibandingkan dengan 

modul cetak. 

Selain penggunaan media, model pembelajaran juga berpengaruh 

terhadap hasil belajar peserta didik (Prahani, dkk: 2016). Hasil belajar peserta 

didik berdampak positif ketika pemilihan model pembelajaran yang 

digunakan tepat sasaran. Penggunaan model pembelajaran yang bervariasi 

diyakini bisa meningkatkan pengetahuan dan kreativitas peserta didik 

sehingga mereka tidak lagi hanya menerima pengetahuan dari guru saja, 

tetapi mereka juga dapat mencerna materi sendiri. Contoh model 

pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif adalah Problem 

Based Learning (PBL) dan model Collaborative Problem Solving (CPS). 

(Prahani, dkk: 2016). 

Akan tetapi kedua model pembelajaran tersebut masih memiliki 

kelemahan. Model pembelajaran PBL kurang cocok digunakan untuk cakupan 

informasi yang besar atau pengetahuan dasar (Arends, 2012). Berdasarkan hal 
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tersebut jika peserta didik belum memiliki pengetahuan awal peserta didik 

kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Pada model CPS masil perlu 

diperbaiki untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dan 

pemahaman pada pemecahan masalah secara kolaboratif (Prahani. dkk: 

2016). Model pembelajaran lain yang dapat digunakan adalah model 

pembelajaran POE (Predict Observe Explaint), model ini dapat melengkapi 

kekurangan model sebelumnya.  

Model POE (Predict Observe Explain) ialah model pembelajaran yang 

memiliki 3 sintak dalam kegiatan belajar mengajar, yang diawali dengan  

memberikan masalah dimana siswa membuat sebuah prediksi atau menduga 

suatu hal yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas, selanjutnya 

melakukan pengamatan atau observasi dari masalah awal yang diberikan, 

dimana pada tahap ini siswa diarahkan untuk menemukan sebuah kebenaran 

atau fakta yang telah diduga diawal, kemudian penjelasan dengan 

membandingan kebenaran jawaban yang telah diduga dan diamati 

sebelumnya (Indrawati, Setiawan, 2009). Dengan menggunakan model POE 

ini bukan berarti model ini tidak memiliki kelebihan dan kekurangan. Hanya 

saja model ini ketika dikombinasikan dengan memanfaatkan video, salah 

satunya video analisis tracker, sehingga kekurangan model ini dapat sedikit 

tertutupi oleh penjelaskan dari analisis video tracker. Sehingga langkah-

langkah dari POE ini dapat dijelaskan dengan baik dari pemanfaatan video 

tracker yang dikembangkan. 

Sebelumnya juga telah dilakukan penelitian oleh mahasiswa Pendidikan 

Fisika Universitas Muhammadiyah Metro, yang berjudul “Pengembangan 

Modul Berbasis POE (Predict, Observe, Explain) Materi Usaha dan Energi 

Ditinjau dari Kemampuan Kognitif”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

modul memiliki kriteria yang sangat layak dan efektivitas modul berbasisi 

POE juga berkreteria tinggi dari segi kemampuan kognitif siswa. 

Melihat permasalahan di atas, maka peneliti mencoba memberikan 

alternatif dengan membuat modul elektronik yang berfungsi sebagai bahan 

ajar yang bertujuan untuk menambah minat peserta didik untuk lebih 
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perhatian kepada pembelajaran fisika yang sedang berlangsung. E-modul ini 

dibuat menggunakan aplikasi Flipbuilder dan video yang ada di dalamnya 

dianalisis menggunakan Tracker pada pokok pembahasan Gerak Parabola,  

sehingga dapat berguna dan mempermudah guru dan siswa. Pemilihan materi 

Gerak parabola karena materi ini banyak contohnya di dalam kehidupan 

sehari-hari sehigga memudahkan siswa untuk mencari dugaan awal atau dapat 

membangkitkan motivasi awal siswa. 

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian berjudul “Pemanfaatan Video Tracker Dalam Pengembangan 

E-Modul Berbasis Poe (Predict-Observe-Explain) Pada Materi Gerak 

Parabola Kelas X SMA/MA”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan  uraian  latar belakang, maka rumusan  masalah  pada 

penelitian  ini adalah  sebagai berikut:  

1. Bagaimana validitas dari Pemanfaatan Video Tracker dalam 

Pengambangan E-Modul Berbasis POE pada Materi Gerak Parabola 

kelas X SMA/MA? 

2. Bagaimana praktikalitas  dari Pemanfaatan Video Tracker dalam 

Pengambangan E-Modul Berbasis POE pada Materi Gerak Parabola 

kelas X SMA/MA? 

C. Tujuan pengembangan  

Sesuai  dengan rumusan  masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui validitas dari  Pemanfaatan Video Tracker dalam 

Pengambangan E-Modul Berbasis POE pada Materi Gerak Parabola 

kelas X SMA/MA 

2. Untuk mengetahui praktikalitas dari  Pemanfaatan Video Tracker dalam 

Pengambangan E-Modul Berbasis POE pada Materi Gerak Parabola 

kelas X SMA/MA 
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D. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Spesifikasi Produk E-Modul Berbasis POE dengan Memanfaatkan 

Video Tracker Pada Pokok Pembahasan Gerak Parabola  Kelas X MIPA di 

kelas X MIPA SMAN 1 X KOTO DIATAS yang dapat digunakan dalam 

proses pembelajaran, dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1. E-modul Berbasis POE  yang dibuat dengan aplikasi Flipbuilder yang 

disajikan berbentuk modul elektronik, yang terdiri dari: cover, petunjuk 

penggunaan modul, kata pengantar, daftar isi, materi pokok 

(kompetensi dasar, indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran), 

video yang dianalisis dengan aplikasi Tracker, lembar contoh soal, 

lembar latihan soal, dan daftar pustaka. 

2. Pada bagian materi pokok dirancang dengan langkah-langkah model 

POE (Predict Observe Explain)  sebagai berikut: 

a. Prediksi, yaitu dimana peserta didik akan memprediksi suatu 

permasalahan yang diberikan oleh guru melalui tampilan video 

yang berkaitan dengan materi.  

b. Mengamati, yaitu dimana siswa diberikan waktu oleh guru  untuk 

mengamati video yang ditampilkan oleh guru terkait permasalahan 

yang dibahas dari prediksi yang diberikan diawal. 

c. Menjelaskan, yaitu dimana peserta didik  dapat menjelaskan  

hubungan antara hasil pengamatan dengan hasil prediksi yang 

didapatkan dengan bantuan pemanfaatan video Tracker. 

3. E-modul ini memanfaatkan video analisis tracker yang nantinya 

dimasukan pada bagian penjelasan dan aplikasi tracker tidak dapat 

digunakan oleh siswa. Siswa hanya melihat pemanfaatkan video tracker 

saja. 

E. Pentingnya Pengembangan 

E-modul pembelajaran ini diharapkan bisa mengembangkan 

pengetahuan dalam pembelajaran bagi siswa maupun guru dalam 

memberikan alternatif pemecahan masalah, terhadap keterbatasan sarana dan 

prasarana dalam proses belajar mengajar serta dapat menyediakan media 
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pembelajaran berupa modul elektronik dengan aplikasi Flipbuilder pada 

materi gerak parabola. 

Berdasarkan uraian di atas, maka pentingnya pengembangan E-modul 

berbasis POE ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Siswa  

a. Siswa menjadi lebih termotivasi dan semangat untuk belajar Fisika  

b. Hasil belajar siswa meningkat 

2. Bagi guru 

a. Memberi pengetahuan kepada pendidik mengenai bahan ajar yang 

di gunakan dalam kelas. 

b. Membantu pendidik untuk mempermudah peserta didik untuk 

belajar fisika. 

3. Bagi Sekolah 

 Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka 

perbaikan proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1. Asumsi  

Asumsi  dalam Pemanfaatan Video Tracker dalam pengembangan 

e-modul berbasis POE terhadap hasil belajar siswa yang dihasilkan  

adalah  sebagai berikut: 

a) Pembelajaran fisika  diharapkan berpusat pada peserta didik, dengan 

bantuan pemanfaatan video tracker yang ada pada E-modul peserta 

didik menjadi  aktif dan dapat  menemukan  konsep  sendiri tanpa 

diajarkan  oleh guru sebelumnya. 

b) Proses belajar mengajar  menjadi lebih efektif dan terarah  dengan  

menggunakan pemanfaatan video tracker yang ada pada E-modul 

c) Dengan adanya pemanfaatan video tracker yang ada pada E-modul 

dalam  pembelajaran,  dapat meningkatkan  kemampuan berpikir 

peserta didik. 

d) Hasil belajar peserta didik menjadi lebih baik dengan  menggunakan  
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pemanfaatan video tracker yang ada pada E-modul sebagai  bahan ajar 

yang digunakan dalam proses pembelajaran. 

2. Keterbatasan pengembangan 

Pemanfaatan Video tracker pada pengembangan E-modul ini 

hanya digunakan pada materi Gerak Parabola saja, kelas X SMA/MA 

semester 1. Dalam pengembangan modul ini penulis lebih menfokuskan 

kelayakan suatu modul tersebut  dari uji  validitas dan prakatilitas modul 

tersebut. 

G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman  dalam memahami judul ini, 

maka peneliti menjelaskan istilah–istilah yang terdapat dalam judul ini. 

Penjelasan tersebut dipaparkan sebagai berikut: 

1. Pengembangan adalah penelitian yang menciptakan sebuah produk 

untuk dilakukan pengujian kevalidan dan kepraktisan produk tersebut. 

Pengembangan yang penulis maksud adalah e-modul berbasis POE 

(Predict Observe Explain) sesuai  tuntutan kurikulum 2013. 

2. Modul merupakan salah satu bahan ajar yang dapat membantu guru 

dalam penyampaian materi dan dapat digunakan peserta didik untuk 

beajar mandiri atau kelompok 

3. E-modul atau modul elektronik adalah bahan ajar yang disajikan dalam 

bentuk elektronik yang bersifat Self Intruction  

4. Model Predict Observe Explain (POE) adalah model pembelajaran yang 

terdiri dari 3 sintak atau tahap dalam kegiatan proses belajar mengajar 

diantaranya yaitu predict (pendugaan), observe (pengamatan) dan explain 

(penjelasan) 

5. Flipbuilder adalah sebuah aplikasi buku flip yang dapat berfungsi untuk 

mengedit halaman, menambah video, gambar dan hyperlink. 

6. Tracker merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat menganalisis 

suatu gerak dalam pembelajarn fisika 

7. Gerak Parabola adalah materi yang di pelajari oleh siswa  pada kelas X 

pada semester ganjil terdapat pada KD 3.5 dan KD 4.5. gerak parabola 
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adalah gabungan dari gerak lurus beraturan atau  (GLB)  pada sumbu x ( 

horizontal) dan gerak lurus berubah beraturan yaitu (GLBB) pada sumbu 

y ( vertikal).  

 

 



 
 

 
 

BAB II  

  KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan  Teori 

1. Pembelajaran Fisika 

Proses pembelajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan 

yang kompleks. Dalam kegiatan tersebut terjadi suatu komunikasi dan 

interaksi 2 arah antara guru dan siswa, siswa dan sesama siswa dalam 

upaya mencapai tujuan pembelajaran dari proses pembelajaran yang 

berlangsung (Usman. 2005). Agar terciptanya proses pembelajaran fisika 

yang gampang, asyik dan menyenangkan, sebaiknya pembelajaran fisika 

dalam proses belajar mengajar hendaknya terjalin hubungan yang timbal 

balik dari guru dan siswa supaya menghasilkan siswa yang aktif dan 

kreatif. Selain itu, bisa dibantu dengan menggunakan media atau sumber 

belajar yang mendukung materi pelajaran fisika. 

Pembelajaran fisika merupakan ilmu yang mempelajar fenomena 

alam dan mengajar manusia hidup selaras dengan hukum alam. Tujuan 

dari pembelajaran fisika sebagai berikut (Nasional, 2006). 

a. Terbentuknya sikap positif dan meyakini kebesaran Tuhan Yang 

Maha Esa. 

b. Terlatihnya sikap ilmiah yaitu jujur, kritis, objektif, ulet, terbuka, 

dan dapat kerjasama dengan orang lain. 

c. Mengembangkan pengalaman dalam merumuskan masalah, 

mangajukan dan menguji hipotesis dengan melakukan percobaan, 

membuat dan merancang instrument percobaaan, mengumpulkan, 

mengolah, dan menafsirkan data, serta mengkomunikasikan hasil 

percobaan secara lisan dan tulisan. 

d. Mengembangkan kemampuan bernalar dalam berpikir analisis 

induktif dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip 

fisika dalam menjelaskan peristiwa alam dan menyelesaikan 

masalah dengan baik  
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e. Matangnya penguasaan materi, konsep dan prinsip fisika serta 

memiliki keterampilan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, 

serta terbentuknya sikap percaya diri sebagai bakat agar mampu 

bersaing ke jejang lebih tinggi baik segi ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan tujuan dari pembelajaran 

fisika bagi seorang siswa ialah terbentuknya sikap yang positif terhadap 

kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dengan ciptaannya, melatih kejujuran, 

meningkatkan kemampuan menalar dengan melakukan percobaan dan 

dapat menguasai konsep dan prinsip fisika tanpa menghafal. 

2. Hakikat Modul 

a. Pengertian modul  

Menurut (Purwanto. 2008) modul adalah bahan ajar yang 

disusun secara sistematis sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan 

disajikan dalam bentuk pembelajaran terkecil sehingga 

memungkinkan siswa untuk belajar mandiri ataupun kelompok dalam 

waktu tertentu. Sedangkan menurut (Prastowo. 2012:106) modul 

adalah sebuah bahan ajar yang dirancang secara terstruktur dengan 

bahasa yang dapat dimengerti sesuai dengan tingkat pengetahuan dan 

usia peserta didik, sehingga modul dapat digunakan dalam belajar 

mandiri dengan sedikit bimbingan dari guru atau pendidik.  

Menurut pendapat lain (Hamalik. 2003) modul adalah “suatu 

paket pengajaran yang berkenaan dengan suatu unit terkecil, bertahap 

dari mata diklat tertentu dikatakan bertahap sebab modul mempelajari 

secara individu dari suatu unit ke unit yang lainnya”. Berdasarkan 

pengertian modul menurut bebrapa para ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa modul adalah salah satu bahan ajar yang dibuat secara 

sistematis dan menarik dengan menggunakan bahasa yang mudah 

dimengerti sehingga mudah untuk dipahami dan dipelajari secara 

mandiri oleh peserta didik. 
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Karakteristik pembelajaran dengan  sistem modul  yaitu (Prastowo: 

2012: 109 -110) 

1) Modul dirancang agar dapat belajar mandiri. 

2) Modul ialah program  belajar yang utuh dan sistematis. 

3) Memiliki tujuan. 

4) Modul merupakan bahan atau kegiatan dan evaluasi  belajar 

5) Dibuat dalam bentuk dua arah (komunikatif)  

6) Diharapkan dapat menggantikan beberapa peran guru dalam 

penyampaian materi 

7) Ahasa yang digunkana dapat terukur dan terfokus 

8) Memperhatikan aktivitas pelajar yang menggunakan  

Modul bermakna kumpulan satu unit program belajar mengajar 

terkecil yang secara terperinci  dapat  di deskripsikan sebagai berikut 

(Badan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan dalam Prastowo. 2012: 105):  

1) Untuk meningkatkan tujuan instruksional umum. 

2) Pengetahuan awal untuk memulai proses belajar mengajar. 

3) Untuk meningkatkan tujuan instruksional khusus yang akan 

diperoleh oleh siswa. 

4) Pokok-pokok materi yang akan dipelajari dan diajarkan. 

5) Memiliki kedudukan dan fungsi kesatuan program yang jelas  

6) Peranan pendidikan di dalam proses belajar mengajar. 

7) Sumbe belajar dan alat yang akan digunakan  

8) Teraturnya kegiatan yang akan dilakukan siswa dan dapat 

dihayati dengan baik. 

9)  Mengerjakan lembar kerja. 

10) Adanya evaluasi terhadap pencapaian yang telah dilakukan 

selama proses pembelajaran. 

Jadi modul merupakan alat sarana belajar yang bersifat mandiri, 

terprogram yang disusun sedemikian rupa yang disajikan secara 

terpadu, sistematis, serta terperinci. Modul merupakan bahan ajar 
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tertulis yang dapat dibuat oleh guru sesuai karakteristik dan kebutuhan 

informasi secara sistematis, penyajian terorganisir, dengan baik serta 

menggunakan bahasa yang komunikatif  dan sederhana  sehingga 

siswa belajar secara mandiri tanpa kehadiran guru atau bantuan tutor. 

b. Fungsi Modul  

Menurut (Prastowo. 2012: 107-108) modul memiliki fungsi 

sebagai berikut: 

1) Bahan ajar mandiri. Maksudnya, modul dapat difungsikan oleh 

peserta didik untuk meningkatkan kemampuan belajar secara  

mandiri tanpa tergantung pada kehadiran guru.  

2) Modul memiliki fungsi pengganti pendidik. Maksunya, modul 

yang dibuat sebagai bahan ajar harus mampu memberikan 

penyampaian materi pembelajaran dengan baik dan mudah 

dipahami oleh peserta didik. 

3) Sebagai alat evaluasi. Maksunya, dengan adanya modul peserta 

didik dapat mengukur dan menilai kemampuan mereka dalam 

penguasaan materi 

4) Sebagai bahan rujukan bagi peserta didik. Maksunya, karena 

modul memiliki materi yang akan dipelajari oleh peserta didik, 

sehingga modul ini menjadi salah satu bahan rujukan dalam 

kegiatan pembelajaran   

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan fungsi dari modul 

ialah, sebagai bahan ajar yang dapat membantu untuk belajar secara 

mandiri, pengganti fungsi guru, alat evaluasi atau sebagai pengukur 

kemampuan siswa, dan sebagai bahan ajar rujukan bagi siswa. 

c. Tujuan modul  

Menurut (Prastowo. 2012: 108-109)  tujuan penyusunan atau 

pembuatan modul antara lain: 

1) Diharapkan siswa dapat belajar mandiri  

2) Terbentuknya siswanya aktif dalam kegiatan pembelajaran, 

karna peran pendidik tidak dominan dan otoriter. 
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3) Terlatihnya kejujuran siswa 

4) Mengakomondasi berbagai tingkat dan kecepatan belajar siswa. 

Ketika siswa kecepatan belajarnya tinggi, maka mereka dapat 

belajar lebih cepat serta menyelesaikan modul dengan lebih 

cepat pula. Dan, sebaliknya bagi yang lambat, maka mekera 

dipersilahkan untuk mengulangianya kembali. 

5) Agar siswa mampu mengukur sendiri tingkat penguasaan 

materi yang telah dipelajari. 

Secara garis besar tujuan dari modul ialah, agar siswa dapat 

belajar secara mandiri atau kelompok, terbentuknya variasi dalam 

kegiatan pembelajaran, melatih kejujuran, agar siswa dapat mengukur 

kemampuannya. 

d. Langkah- langkah penyusunan modul 

1) Langkah-Langkah Penyusunan Modul Menurut (Sudjana. 2007) 

langkah-langkah penyusunan modul adalah sebagai berikut: 

Menyusun kerangka modul:  

a) Menetapkan tujuan instruksional umum menjadi tujuan 

instruksional khusus. 

b) Membuat kisi-kisi soal evaluasi untuk mengukur 

pencapaian tujuan khusus. 

c) Mengidentifikasi pokok materi pelajaran yang sesuai 

dengan tujuan khusus. 

d) Menyusun pokok materi dalam urutan yang logis. 

e) Menyusun langkah-langkah kegiatan belajar siswa.  

f) Memeriksa langkah-langkah kegiatan belajar untuk 

mencapai semua tujuan. 

g) Memastikan alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan 

belajar dengan modul itu. 

2) Menyusun (menulis) program secara terperinci meliputi pembuatan 

semua unsur modul, mulai dari petunjuk penggunaan modul bagi 
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guru, lembar kegiatan siswa, lembar kerja siswa, lembar jawaban, 

lembar penilaian (tes) dan lembar jawaban tes. 

e. Komponen modul 

Dalam pengembangan sebuah modul yang baik, maka ada hal 

penting yang harus kita lakukan adalah mengetahui komponen-

komponen modul tersebut. 

Menurut Sabri, modul merupakan satuan yang terdiri dari 

komponen utama sebagai berikut (1) Rumusan tujuan pembelajaran 

yang eksplisik dan spesifik, (2) Petunjuk untuk guru, (3) Petunjuk 

untuk peserta didik, (4) Lembar kegiatan peserta didik yang memuat 

materi pelajaran yang harus dikuasai peserta didik, (5) Lembaran 

kerja, (6) Kunci lembar kerja, dan (7) Kunci evaluasi. (Sabri, 2010). 

Menurut (Prastowo. 2012: 112-113) bahwa modul setidakya 

harus berisikan tujuh unsur/ komponen yakni judul, petunjuk belajar 

(petunjuk bagi guru dan siswa), kompetensi yang akan dicapai, 

informasi pendukung, soal latihan, petunjuk kerja atau lembar kerja 

(LK), dan evaluasi. 

Dari beberapa pendapat di atas maka komponen-komponen yang 

perlu ada dalam sebuah modul adalah: judul modul, kata pengantar, 

daftar isi, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, 

petunjuk penggunaan modul, materi modul, dan evaluasi. 

3. Modul Elektronik  

Dalam Kamus bahasa Inggris Oxford, e-book adalah versi 

elektronik dari buku cetak yang dapat dibaca pada komputer pribadi atau 

perangkat genggam yang dirancang khusus untuk tujuan ini (Anonim 

oxford dictionaries) e-book didedikasikan bagi para pembaca media 

elektronik atau perangkat e-book baik melalui komputer atau bisa juga 

melalui ponsel yang dapat digunakan untuk membaca buku elekronik ini.  

Dengan adanya e-book ini dapat memudahkan para pembaca dalam 

menyimpan buku-buku favoritnya yang sebelumnya dalam bentuk fisik 
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(buku konvensional) selain itu, dengan e-book ini dapat membantu para 

penulis dalam membagikan tulisan-tulisan indahnya. Kerena dengan 

bantuan e-book ini kita tidak susah payah mendatangi penerbit untuk 

menerbitkan suatu karya tulis yang telah dibuat. Format file-file yang 

biasanya dalam bentuk pdf, exe, doc, ppt dan sebagainya itu dengan 

adanya e-book ini dapat disimpan dalam bentuk folder e-book. Tidak 

semua file dokumen yang berekstensu pdf atau exe disebut e-book. Seperti 

hal yang serupa, tidak semua dokumen kertas disebut buku ada juga yan 

disebut selebaran, brosur, pamflet dan lainnya. Untuk itu sebuah file 

dokumen agar bias dikatakan e-book tentu harus memenuhi kaidah-kaidah 

dalam penulisan sebuah buku dan tersusun dalma bentuk buku hanya saja 

bentuknya tidak berupa fisik (di-print). 

4. Model (POE) Predict Observe Explain 

Model Predict Observe Explain pertama  kali diperkenalkan oleh 

White dan Gunstone pada tahun 1992 dalam bukunya Probing 

Understanding. Model Predict Observe Explain merupakan 

pengembangan dari model Demonstrate Observe Explain yang terlebih 

dahulu dikembangkan oleh Champagne, Klofer, dan Anderson di 

University of Pittsburgh. Ebenezer dan Haggerty menjelaskan bahwa: 

 “Predict Observe Explain adalah model popular demonstrasi guru 

yang melibatkan siswa dalam membuat prediksi, mengusulkan 

penjelasan untuk mereka, mengamati aktivitas dan memajukan ide-

ide pribadi atau teori untuk pengamatan mereka”. 

Pada model pembelajaran POE (Predict-Observe-Explain), siswa 

akan melakukan 2 tahap dalam proses pembelajaran yaitu menduga sebuah  

peristiwa (predict), mengamati (observe), dan penjelasan dari dari hasil 

pengamatan dan pendugaan yang telah dilakukan sebeblumnya (riky, 

2016). 

Beberapa penelitian juga membuktikan bahwa model POE ini 

dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar untuk lebih aktif selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung terutama dalam membuktikan suatu 

konsep dengan melalui pengamatan dan analisis yang dilakukan secara 
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langsung oleh mereka. Rahayu juga menambahkan dalam (Nuraini. 2014) 

bahwa model POE ini dapat membuat siswa merasa tertantang untuk 

membuktikan hasil prediksi mereka dengan melalui serangkaian kegiatan 

pengamatan dan observasi.   

Model POE adalah model pembelajaran yang memiliki 3 sintak 

atau tahap dalam proses belajar mengajar yaitu, dimana siswa pada tahap 

pertama akan menduga suatu permasalahan yang disajikan oleh pendidik, 

kemudian tahap selanjutnya melakukan pengamatan dari dugaan yang 

telah dibuat diawal dan tahap terakhir siswa dapat menemukan kebenaran 

atau fakta dari dugaan dan pengamantan yang telah dilakukan dalam 

bentuk penjelasan. Model POE ini merupakan metode dalam pembelajaran 

yang bersifat student center atau berpusat pada siswa.Liew juga 

menyatakan bahwa penggunaan model POE dalam kegiatan belajar 

mengajar dalam memberikan pengetahuan yang mendalam pada pemilihan 

desain dan strategi belajar yang dipilih oleh pendidik bahwa strat belajar 

dimulai dari pengetahuan awal peserta didik bukan dari ahli sain atau 

pendidik (Liew, 1998). 

Dari penjelasan beberapa pendapat di atas dapat diambil 

kesimpulan model POE adalah salah satu model pembelajaran yang terdiri 

dari 3 sintak atau taap dalma proses kegiatan belajar mengajar diantara nya 

predict (prediksi/pendugaan), observe (pengamatan), dan tahap terakhir 

Explain (penjelasan). Dari tahap-tahap model pembelajaran ini membantu 

siswa untuk lebih aktif dalam belajar dan metode pembelajaran pun 

bersifat student center atau berpusat pada siswa.   

a. Langkah/ Sintaks Model POE 

Adapun ketiga langkah/ sintaks model POE secara terinci menurut 

Burcin adalah sebagai berikut: 

1) Prediksi (P) 

  Pada tahap ini siswa akan membuat prediksi/dugaan 

jawaban dari suatu masalah yang diberikan, permasalahan yag 

diberikan berkaitan dengan pengetahuan awal dari siswa dan untuk 
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meningkatkan motivasi awal mereka dalam belajar. Pada tahap ini 

pengetahuan dan pemahan siswa dalam mengidentifikasi konsep 

sementara, kemudian mereka melakukan diskusi bersama dengan 

kelompok untuk menemukan kebenaran dari dugaan yang 

dilakukan. 

2) Mengamati (O) 

  Sedangkan untuk tahap ini siswa dapat membuktikan 

predik/ dugaannya dengan melakukan pengamatan/ mengeksplore 

pengetahuan kognitif  mereka dengan melakuan percobaan yang 

berhubungan dengan dugaan yang diberikan sebelumnya. Pada 

tahap ini siswa diberikan kemudahan dalam melakuakn 

pengamatan dan mereka harus berdiskusi dengan teman dan 

bertukar pengetahuan dengan kelompok masing-masing. 

3) Menjelaskan (E) 

  Pada tahap in, akan diberikan penjelasan terhadap 

kebenaran dari hasil prediksi dan pengamatan yang telah dilakukan 

dan didiskusikan secara tertulis. Tahap ini juga siswa membuktikan 

kebenaran dari dugaan dan pengamatan mereka dengan berdiskusi 

dan berbagi penjelasan dari kelompok lainnya. Dengan begitu, 

mereka tidak hanya terpaku dengan pengetahuan dalam buku-buku 

saja melakinnya mereka juga dapat menjelaskana fenomena 

tersebut dengan kalimat mereka sendiri (Sesen. 2016). 

  Untuk penilaian yang menggunakan model pembelajaran 

POE ini, terjadi saat kegiatan proses belajar mengajar berlangsung, 

kemudian tugas juga diberikan oleh siswa.  

Menurut Wah Lieuw aktivitas pendidik dan peserta didik dalam 

pembelajaran POE yaitu: 

 

 

 

 



20 
 

 
 

Tabel 2.1 Aktivitas Pendidik dan Peserta Didik dalam Model POE 

Langkah 

Pembelajaran 
Aktivitas Pendidik Aktivitas Peserta Didik 

 

Tahap 1 

Meramalkan 

(Predict) 

Memberikan apersepsi 

terkait materi yang 

akan dibahas. 

Memberikan hipotesis berdasarka

n permasalahan yang diambil dari 

pengalaman peserta didik, atau 

buku panduan yang memuat 

suatu fenomena terkait materi 

yang akan dibahas. 

 

Tahap 2 
Mengamati 

(Observe) 

Ketika siswa 

mengalami kesulita 

saat melakukan 

pembuktian, guru 

berfugnsi sebagai 

fasilitator dan mediator  

Mengobservasi dengan melakuka

n eksperimen atau demonstrasi 

berdasarkan permasalahan yang 

dikaji dan mencatat hasil 

pengamatan untuk didiskusikan 

satu sama lain. 

Tahap 3 
Menjelaskan 

(Explain) 

Memfasilitasi jalannya 

diskusi apabila peserta 

didik mengalami  

kesulitan. 

Mendiskusikan pengamatan yang 

telah diamati secara konseptual-

matematis, kemudian 

membandingkan hasil observasi 

dengan hasil hipotesis yang telah 

dilakukan sebelumnya.  

Keudian mempresentasikan hasil 

di kelas, dan memberikan 

kesempatan kepada kelompok 

lain untuk memebrikan 

tanggapannya, sehingga 

didaptkan kesimpulan akhir dari 

persoalan yang dibahas. 

 

b. Kelebihan Model Predict Observe Explain (POE) 

1) Terbetukya motivasi awal peserta didik agar lebih aktif dan kreatif 

pada saat pengajuan prediksi/ dugaa  

2) Dapat mengurai verbal dengan dilakukannya kegiatan ekperimen 

dalma membuktikan prediksi  

3) Dengan dilakukan kegiatan eksperiman kegiatan belajar mengajar 

menjadi lebih menarik. 

4) Dengan dilakukan mengamatan secara langsung peserta didik 

menjadi lebih meyakini kebenaran materi karena hasil pengamatan 

(teori/dugaan) dapat dibandingkan dengan kenyataan yang 
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sebenarnya.  

c. Kekurangan Model Predict Observe Explain (POE) 

1) Perlunya persiapan yang matang, kegiatan eksperimen untuk 

membuktikan dugaan/ prediksi yang diajukan  

2) Memerlukan peralatan, bahan-bahan dan tempat yang layak pada 

saat kegiatan pengamatan/ eksperime. 

3) Pada tahap pengamatan/ eksperimen, memerlukan kemampuan dan 

keterampilan yang khusus bagi pendidik, akibatnya pendidik 

dituntut untuk lebih profesional dan kreatif. 

4) Adanya kemauan dan motivasi pendidik yang baik dan matang 

untuk keberhasilan proses pembelajaran peserta didik. 

5. Modul berbasis (POE) Predict Observe Explain  

Modul adalah salah satu bentuk bahan ajar yang dibuat secara 

sistematis dan dikemas secara utuh, isi modul ini berisikan seperangkat 

pengalaman belajar yang terencana dan bertujuan untuk membantu 

pendidik dalam penyampaian materi pembelajaran dan dapat digunakan 

oleh siswa secara mandiri ataupun kelompok. Modul berbasis Predict 

Observe Explain adalah bahan ajar yang dibuat secara sistematis dengan 

struktur/ sintak dari model pembelajaran POE yaitu prediksi, pengamatan 

dan penjelasan. 

6. Aplikasi Flipbuilder  

Flipbuilder adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk 

pembuat buku flip yang memiliki banyak fitur dengan fungsi pengeditan 

halaman. Dengan flipbuilder, dapat membantu memudahkan dalam 

pembuatan halaman yang menarik dengan mengubah buku-buku cetak 

menjadi tampilan yang lebih simple dibeberapa  perangkat dan deskop. 

Pada perangkat Flipbulder ini tersedia banyak template yang dapat 

digunakan untuk mendesain buku, brosur dan katalog dengan berbagai 

pilihan media yang bisa digunakan seperti youtube, video animasi, 

gambar, hyperlink, dll. Dengan menggunkan Flipbulder dapat 
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menciptakan buku-buku flip yang baik dan mudah digunakan. 

(“Flipbuilder” (On-line)). 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Flipbuilder ialah 

sebuah perangkat yang dapat membantu untuk membuat flipbook dengan 

berbagai macam fitur serta pengeditan halaman yang menarik. Flipbuilder 

juga memungkinkan seseorang untuk membuat bahan ajar yang interakif 

dengan  menambahkan multimedia seperti youtube, video, animasi, dll. 

7. Tracker 

Menurut Fityanto Tracker adalah sebuah perangkat lunak berbasis 

open source java frame work. Software ini dikembangkan oleh Douglas 

Brown pada proyek Open source sehingga aplikasi dapat di download 

secara gratis. Tracker berfungsi untuk memodelkan dan menganalisis 

video. Aplikasi ini bisaanya digunakan untuk pembelajaran fisika 

(Fityanto, 2016). Menurut Madlazim dalam Khotijah, dkk program 

Tracker merupakan salah satu Software dari VBL yang memiliki ciri khas 

yaitu  mampu menganalisis gejala fisika secara nyata beserta 

representasinya baik berupa data kuantitatif dan grafiknya. Tracker dapat 

digunakan untuk menganalisis video yang berhubungan dengan fenomena 

alam terutama yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, kelajuan, 

gaya, medan gravitasi dan konversasi energi (Khotijah, dkk. 2019). 

 Dari beberapa pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan, tracker 

adalah sebuah perangkat lunak yang dapat menganalisis suatu gerak 

benda, dengan cara menginput sebuah video gerak benda didalam 

perangkat tracker kemudian aplikasi ini dapat menganalisis video gerak 

benda tersebut. 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

sebelunya adalah: 

1. Penelitian yang lakukan oleh Leli Gusrianti dengan judul 

“Pengembangan Modul Praktikum Biologi Berbasis POE (Prediction,O

bservation, Explanation) Di Kelas XI MAN 2 Batusangkar”. Hasil 
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penelitian ini menunjukkan bahwa modul pratikum ini telah valid dan 

praktis untuk digunakan. Perbedaan penelitian  yang penulis lakukan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah 

terletak pada produk yang dihasilkan. Penelitian ini mengembangakan 

modul pembelajaran  model POE, sedangkan penelitian sebelumnya 

mengembangkan modul pratikum model POE 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Azizah Oktaviani dengan judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Menggunakan Video 

Tracker Pada Kasus Gerak Para Bola (Analisis Vektor Gerak Parabola) 

Untuk Siswa Kelas XI MAN Gunung Padang Panjang”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa media pembelajaran fisika dengan 

analisis video tracker ini telah valid dan praktis untuk digunakan. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah terletak pada produk yang 

dihasilkan. Penulis mengembangan e-modul dengan pemanfaatan video 

Tracker, sedangkan penelitian sebelumnya mengembangan media 

pembelajaran fisika berupa video tracker. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fengky Adie Perdana, dkk. dengan 

judul “Pengembangan Modul Elektronik Fisika Berbasis Keterampilan 

Proses Sains  Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Dan 

Motivasi Belajar Siswa Sma/Ma Kelas X Pada Materi Dinamika 

Gerak”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar 

siswa menggunakan modul Fisika berbasis keterampilan proses sains 

lebih baik dari pembelajaran konvensional. Perbedaan penelitian yang 

dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya terletak pada basis produk yang dibuat. Sebelunya modul 

elektronik berbasis POE sedangkan peneliti sebelumnya modul 

elektronik berbasis KPS. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rara Seruni, dkk dengan judul 

“Pengembangan Modul Elektronik (E-Modul) Biokimia Pada Materi 

Metabolisme Lipid Menggunakan Flip Pdf Professional” Hasil 
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penelitian ini menunjukkan bahwa modul elektronik memiliki kategori 

baik serta mendapat respon positif mahasiswa dan dosen. Perbedaan 

penelitian ini tedapat dari produk yang dibuat, penelitian 

mengembangan e-modul berbasis POE, sedangkan penelitian 

sebelumnya hanya mengembangan e-modul. 

5. Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Dheonardo Putra Perdana 

dengan judul “Pengembangan Modul Interaktif  Berbasis Flipbuilder 

Terhadap Penguasaan Konsep Pada Materi Sistem  Regulasi  Peserta 

Didik Kelas Xi SMA”. Dari hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan 

bahwa pengembangan modul interaktif berbasis flipbuilder dari segi 

desain, materi dan bahasa yag digunakan menjadi lebih menarik dan 

mudah dipahami. Perbedaan penelitian ini tedapat dari produk yang 

dibuat, penelitian mengembangan e-modul berbasis POE, sedangkan 

penelitian sebelumnya hanya mengembangan modul interaktif. 

 



 
 

 
 

BAB III   

METODE PENELITIAN 

A. Metode Pengembangan 

Sesuai dengan maksud dan tujuannya penelitian ini digolongkan 

sebagai penelitian pengembangan atau yang lebih dikenal dengan nama 

Research and Development. Menurut (Sugiyono. 2010) penelitian 

pengembangan atau research and development adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji 

keefektifan dan praktikalitas produk tersebut. Menurut (Sudjana. 2009) 

Penelitian pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang 

telah ada, yang dapat dipertanggung jawabkan. 

B. Model Pengembangan 

Model pengembangan ini, terdiri dari 4 tahap pengembangan, yaitu 

define, design, develop dan disseminate, atau diadaptasikan menjadi 4-P 

yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan dan penyebaran. Model 

pengembangan ini dipilih karena model ini lebih mudah untuk dipahami  

dan model ini sering dingunakan dalam penelitian dan pengembangan 

(Trianto, 2009). Berikut ini uraian langkah-langkah yang dilakukan dalam 

penelitian dan pengembangan, yaitu: 

1. Tahap pendefinisian 

Pada tahap ini akan melakukan penetapan dan pendefinisian dari 

syarat-syarat perangkat pembelajaran. 

2. Tahap perancangan  

Pada tahap ini bertujuan untuk menyiapkan prototype perangkat 

pembelajaran. Pada tahapan ini peneliti membuat rancangan awal yang 

menarik dan inovatif. 

3. Tahap pengembangan  

Pada tahap ini bertujuan untuk meghasilkan sebuah perangkat 

pembelajara fisika berbasis predict, observe, explain dan sesuai dengan 
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tuntutan kurikulum 2013 yang telah direvisi berdasarkan masukan para 

ahli. 

4. Tahap penyebaran 

Da tahap terakhir yaitu penggunaan dari perangkat pembelajaran 

berbasis predict, observe, explain yang telah dikembangkan pada skala 

yang lebih luas. 

C. Prosedur Pengembangan 

Prosesdur pengembangan dalam penelitian ini mengacu kepada 

model pengembangan yang disarankan oleh Thiagarajan dan Sammel dalam 

Trianto yaitu 4-P yang terdiri dari 4 tahap pengembangan, yaitu : 

pendefinisian, Perancanaan, Pengembangan, dan penyebaran (Trianto, 

2009). 

Berhubungan tahap penyebaran memerlukan waktu yang lama, 

tenaga, kemampuan, dan dana, maka penelitian ini hanya dilakukan sampai 

tahap pengembangan yang terdiri dari tahap validasi dan praktikalisasi 

perangkat pembelajaran fisika berbasis Predict Observe Explain sesuai 

tuntutan kurikulum 2013 yang telah dirancang. Kegiatan validasi dilakukan 

dalam bentuk tertulis dan diskusi sehingga sampai pada kondisi dimana para 

pakar berpendapat bahwa perangkat pembelajaran fisika berbasis Predict 

Observe Explain sesuai tuntutan kurikulum 2013 yang dikembangkan telah 

valid dan praktis untuk digunakan. 

Berikut ini diuraikan langkah-langkah yang dilakukan setiap tahap : 

1. Tahap pendefinisian 

Tahap pendefinisian ini bertujuan untuk melihat gambaran kondisi 

di lapangan dan menetapkan syarat-syarat E-Modul yang akan 

dirancang sebagai berikut:  

a. Melakukan wawancara dengan guru fisika 

Tujua dilakukannya wawacara ini yaitu untuk mengetahui 

permasalahan dan hambatan apa saja yang dihadapi di lapangan 

sehubungan dengan pembelajaran fisika pada kelas X MIPA di 

SMAN 1 X Koto Diatas . 
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b. Menganalisis silabus pembelajaran fisika kelas X semester 1 

Tujuan dari analisis silabus ini adalah untuk mengetahui 

apakah materi yang akan diajarkan sudah sesuai dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. Khususnya pada materi gerak 

parabola. Selain itu, juga melihat apakah kegiatan pembelajaran 

bersifat student centered atau teacher centered. 

c. Menganalisis bahan ajar fisika kelas X semester 1 yang digunakan 

di SMAN 1 X koto diatas 

Sebelum merancang E-Modul pembelajaran fisika berbasis 

POE dengan pemanfaatan video Tracker ini nantinya, harus dilihat 

dulu isi bahan ajar yang digunakan oleh guru fisika di kelas X 

MIPA di SMAN 1 X koto diatas, baik dari cara penyajian materi, 

soal latihan dan tugas-tugas. Hal ini bertujuan untuk melihat isi 

dari bahan ajar, cara penyajian dan kesesuaiannya dengan silabus. 

Selain itu bertujuan agar E-modul yang dikembangkan dapat 

memenuhi kebutuhan siswa agar pembelajaran di kelas lebih 

bermakna. 

d. Mereview literatur tentang bahan ajar berupa e-modul  

Hal ini bertujuan untuk mengetahui format penelitian bahan 

ajar berupa e-modul, agar e-modul nantinya dirancang dengan baik 

dan sesuai dengan unsur-unsur penulisan e-modul yang baik. Oleh 

karena itu, bahan ajar berupa e-modul pembelajaran  berbasis POE 

ini, harus memuat judul, petunjuk belajar, kompetensi yang akan 

dicapai, latihan-latihan. 

2. Tahap perancangan  

Pada tahapan ini dirancang prototype e-modul pembelajaran 

berbasis POE dengan pemanfaatan video Tracker pada materi  pokok 

gerak parabola. Langkah-langkah yang dilakukan adalah membuat 

rancangan bahan ajar dan menentukan konsep utama pada pokok 

bahasan gerak parabola. Setelah bahan ajar dirancang, langkah 
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selanjutnya adalah membuat video analisis tracker dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Membuat identifikasi dan analisis judul, hali ni bertujuan untuk 

menyesuaikan judul dengan Kompetensi Inti (KI), Kompetensi 

Dasar (KD) dan materi pokok 

b. Pembuatan flowchart (bagan alur). 

c. Penyusunan desain produk secara keseluruhan (story board) 

d. Mengambil video atau syuting, pengambilan gambar ini dilakukan 

di lapangan futsal dan sesuai dengan story board yang sudah 

dirancang  

e. Melakukan proses editing, proses editing ini dilakukan setelah 

bahan ajar modul ini dibuat pada word, yang kemudian di edit pada 

aplikasi Flipbuilder untuk memasukkan video 

f. Finishing, pada kegiatan ini dilakukan validasi oleh beberapa orang 

ahli dan revisi menurut masukan validator. Akhir dari kegiatan ini 

adalah packaging, yaitu video dikemas dalam bentuk file dengan 

format EXE/ Html5. 

3. Tahap pengembangan  

Hasil tahap pengembangan produk merupakan hasil terjemahan 

dari tahap perencanaan. Bagian–bagian yang sudah direncanakan 

dalam tahap perencanaan akan disusun dan didesain sedemikian rupa 

sehingga menjadi sebuah draft produk. Dalam tahap ini meliputi tahap 

validasi oleh pakar dan tahap praktikalisasi melalui uji coba terbatas 

a. Tahap validasi 

Validasi E-Modul yang dikembangkan meliputi validasi isi 

dan validasi kontruks, yaitu: 

1) Validasi isi yang digunakan pada E-Modul yang dirancang 

sesuai dengan silabus pembelajaran. 

2) Validasi kontruk yaitu kesesuaian komponen-komponen E-

Modul dengan indikator-indikator  yang telah ditetapkan. 
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a) Validasi E-Modul berbasis POE (Predict Observe Explain) 

Pelaksanaan validasi oleh pakar dan validator mengenai 

perbaikan yang harus dilakukan pada pengembangan E-

Modul. Kegiatan validasi dilakukan dalam bentuk mengisi 

lembar validasi E-Modul. Sehingga diperoleh E-Modul 

pembelajaran fisika berbasis POE pada materi gerak 

parabola yang valid. Adapun aspek-aspek yang akan di 

validasi terdapat pada Tabel 3.1 di bawah ini: 

Tabel 3.1 Validasi E-Modul berbasis POE (Predict Observe 

Explain). 

No Aspek validasi Metode 

pengumpulan 

data 

Instrumen  

1. Syarat Isi Diskusi dengan 

ahli pendidikan  

Lembar 

validasi 2. Syarat konstruksi 

3. Syarat teknis 

(Sumber : Depdiknas, 2008: 28) 

b) Validasi Angket Respon 

Aspek-aspek yang akan divalidasi terdapat pada Tabel 3.2 

Tabel 3.2  Validasi Angket respon 

No  Aspek validasi Metode 

pengumpulan 

data 

Instrumen 

penelitian 

1 Format angket Diskusi dengan 

validator dan 

pakar 

pendidikan 

fisika 

Lembar 

validasi 2 Bahasa yang 

digunakan 

3 Butir pertanyaan 

angket 

  (Sumber : Widoyoko, 2014: 37-40) 

b. Tahap praktikalisasi 

Tahap pelaksanaan dilakukan untuk melihat kepraktisan 

perangkat pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum 2013 yang 

sudah dikembangkan. 
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Tabel 3.3 Praktikalisasi E-Modul Berbasis POE (Pedict Observe 

Explain) 

No  Aspek praktikalisasi Metode Pengumpulan 

Data 

Instrumen 

Penulisan 

1. Pelaksanaan 

pembelajaran 

dengan E-Modul 

berbasis POE 

(Pedict Observe 

Explain) 

Observasi kelas Lembar 

observasi 

2. Kemudahan dalam 

penggunaan E-

Modul POE (Pedict 

Observe Explain) 

a. Keterbacaan 

b. Bahasa 

c. Penampilan 

E-Modul 

d. Isi/materi 

pembeajaran 

Pengisian angket respon 

guru dan pengisian 

angket respon peserta 

didik dengan format 

skala Likert 

Lembar 

angket 

respon 

  (sumber: Trianto, 2011) 

D. Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas  X 

MIPA 1 SMAN 1 X Koto Diatas. Uji coba dilakukan dengan uji coba 

terbatas pada satu kelas untuk menguji kepraktisan E-Modul yang 

dikembangkan. Uji coba kepraktisan dilakukan dengan menggunakan 

angket respon siswa terhadap kepraktisan E-Modul. 

E. Jenis Data 

Dalam penelitian pengembangan (research and development) ini 

peneliti menggunakan dua jenis data yaitu: 

1. Data kualitatif, yaitu data yang berupa deskripsi dalam kalimat. Data 

kualitatif ini berupa kritik dan saran dari para pakar (teknologi dan 

pendidikan fisika), guru mata pelajaran Fisika SMAN 1 X Koto Diatas, 

dan peserta didik SMAN 1 X Koto Diatas. 

2. Data kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur atau dihitung secara 

langsung, dimana data berupa dalam bentuk informasi atau penjelasan 
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yang dinyatakan dengan bilangan atau angka. Data kuantitatif ini 

berbentuk data-data hasil validasi dan pratikalisasi. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Lembar validasi 

Untuk menentukan validitas E-Modul fisika berbasis POE 

( predict observe explain) meliputi dan instrument penelitian. Instrumen 

yang digunakan adalah lembar validasi. Lembar validasi digunakan 

untuk mengetahui apakah E-Modul dan instrumen penelitian yang telah 

dirancang valid atau tidak. Lembar validasi yang digunakan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Lembar validasi e-modul pembelajaran fisika berbasis 

POE (Predict Observe Explain) meliputi: 

Lembar validasi E-Modul berisi beberapa aspek seperti isi E-

Modul, format E-Modul, bahasa dan masing-masing aspek 

dikembangkan menjadi beberapa pernyataan. Pengisian lembar 

validasi dianalisis menggunakan skala likert dengan range 1 

sampai 4. Setiap pernyataan mempunyai pilihan jawaban 1 sampai 

4. E-Modul fisika berbasis POE (Predict Observe Explain) 

divalidasi oleh Dosen mata perkuliahan Fisika dan Guru Fisika 

SMA nantinya. 

b. Lembar validasi angket  

Lembar angket respon terdiri dari dua yaitu: angket respon 

guru dan angket respon peserta didik. Lembar validasi angket 

bertujuan untuk mengetahui apakah angket yang telah dirancang 

valid atau tidak. Aspek penilaian meliputi format angket, bahasa 

yang digunakan, butir pertanyaan angket. Lembar validasi ini diisi 

oleh validator. Skala penilain menggunakan skala likert. 

Sedangkan data angket respon peserta didik dapat dilihat 

pada lembaran angket peserta didik dan disini nantinya bisa dilihat 

praktikalitas E-Modul yang dirancang. 
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2. Angket Praktikalitas 

Angket atau kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2012: 

199). Angket digunakan pada tahap uji coba produk untuk meminta 

tanggapan guru dan peserta didik tentang kemudahan dan kepraktisan 

dalam penggunaan E-Modul pembelajaran fisika berbasis POE 

( predict observe explain). Pengisian angket menggunakan skala likert 

dengan range 1 sampai 4.  Setiap pernyataan mempunyai pilihan 

jawaban SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju), STS (sangat 

tidak setuju). Jika guru dan peserta didik memilih jawaban SS maka 

nilainya 4, jika S nilainya 3, jika TS nilainya 2, jika  STS nilainya 1. 

Indikator angket dapat  dilihat pada Tabel 3.4 

Tabel  3.4 Angket respon E-Modul pembelajaran fisika berbasis POE 

pada materi gerak parabola 

Indikator Instrumen 

Butir pernyataan angket mengenai 

kemudahan penggunaan E-Modul pembelajaran 

fisika berbasis POE pada materi gerak parbola 

a. Tampilan E-Modul pembelajaran fisika 

berbasis POE  

b. Petunjuk penggunaan dan bahasa yang 

digunakan pada E-Modul pembelajaran 

fisika berbasis POE jelas dan mudah 

dipahami 

c. E-Modul pembelajaran tersebut dapat 

membantu siswa dalam memahami materi 

yang dipelajari 

d. Media pembelajaran menambah motivasi 

siswa untuk belajar 

Lembar angket 

respon 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan untuk mengemukakan hasil 

penelitian adalah : 
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1. Lembar Validasi 

Data hasil validasi yang terkumpul kemudian ditabulasi. Hasil 

tabulasi tiap tagihan dicarikan persentasenya, dengan rumus: 

  
               

         
       

Dengan kategori valid E-Modul, sebagai berikut : 

Tabel 3.5  Kategori validitas E-Modul 

(%) validasi Kategori 

0-20 Tidak Valid 

21-40 Kurang Valid 

41-60 Cukup Valid 

61-80 Valid 

81-100 Sangat Valid 

  (Sumber: Riduwan, 2007:89) 

2. Lembar Praktikalitas 

Data yang diperoleh dari observer dianalisis secara deskriptif. 

Analisis dilakukan untuk menggambarkan data hasil peneliti mengenai 

praktikalitas E-Modul bebasis  POE ( predict observe explain) dengan 

Lembar praktikalitas berupa lembar angket respon peserta didik dan 

guru. Data hasil tanggapan peserta didik dan guru melalui angket yang 

terkumpul, kemudian ditabulasi. Hasil tabulasi dicari persentasenya, 

dengan rumus: 

  
               

         
      

Dengan kategori praktis E-modul, sebagai berikut: 

Tabel 3.6  Kategori praktis E-Modul 

(%) validasi Kategori 

0-20 Tidak Praktis 

21-40 Kurang Praktis 

41-60 Cukup Praktis 

61-80 Praktis 

81-100 Sangat Praktis 

(Sumber: Riduwan, 2007:89) 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Tahap Pendefinisian (Define) 

Tahap pendefinisian merupakan tahap dasar dalam mengembangkan e-modul 

berbasis POE dengan pemanfaatan video Tracker ini. Tahap pendefinisian dilakukan 

melalui beberapa langkah. Kegiatan ini dimulai dengan wawancara dengan guru 

bidang studi fisika kelas X MIPA 1 SMAN 1 X Koto Diatas, menganalisis silabus 

fisika kelas X, menganalisis bahan ajar yang digunakan di SMAN 1 X Koto Diatas 

dan mereviuw literatur tentang e-modul. Berikut diuraikan hasil analisis pada tahap 

pendefinisian 

a. Hasil Wawancara dengan Guru Bidang Studi Fisika Kelas X MIPA 1 SMAN 1 

X Koto Diatas 

Wawancara dengan guru fisika kelas X di SMAN 1 X Koto Diatas yaitu Bapak 

Ahmad topan, S. Pd, diperoleh informasi bahwa dalam proses pembelajaran, guru 

sudah berusaha dalam meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar siswa, hal ini 

terlihat dengan adanya strategi dan model pembelajaran yang digunakan guru. 

Namun usaha tersebut belum cukup untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi 

belajar siswa. Karena materi pembelajaran fisika memiliki karakteristik yan berbeda-

beda, selain itu buku panduan siswa yang tersedia juga kurang untuk jadi sumber 

belajar siswa. Khususnya untuk materi gerak parabola, walaupun kesannya materi 

ini mudah tapi kenyataannya materi ini cukup sulit jika hanya terpaku pada buku 

paket yang ada. Oleh karena itu materi ini membutuhkan pembuktian dengan 

penerapan-penerapan yang nyata dikehidupan sehari-hari. Sementara media untuk 

pembuktian masih sangat terbatas, dan untuk melakukan percobaan langsung sulit 

untuk dilakukan karena terbatasnya waktu jam pembelajaran. 

Untuk itu, e-modul berbasis POE dengan bantuan video Tracker ini dirancang 

sedemikian rupa sehingga e-modul ini dapat digunakan guru sebagai bahan ajar yang 

dapat membantu guru dan siswa dalam proses belajar dan mengajar. Selain itu 

dengan adanya e-modul ini siswa dapat membangkitkan rasa ingin tahu dan 

mengasah pengetahuannya sendiri serta menemukan konsep yang dipelajari. 

b. Hasil Analisis Silabus Pembelajaran Fisika Kelas X di SMAN 1 X Koto Diatas 

35 
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Berdasarkan analisis silabus pembelajaran fisika di kelas X semester 1 di 

SMAN 1 X Koto Diatas diketahui bahwa materi cahaya mempunyai 2 kompetensi 

dasar yaitu KD.3.5 dan KD.4.5 yang dijabarkan pada Tabel: 

Tabel 4.1: Kompetensi Dasar Gerak Parabola pada silabus pembelajaran fisika 

Kelas X SMAN 1 X Koto Diaatas 

KD.3.5 Menganalisis gerak 

parabola dengan 

menggunakan 

vektor, berikut 

makna fisisnya  dan 

penerapannya 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

3.5.1 Mengamati simulasi 

ilustrasi/demonstrasi/video 

gerak parabola yang aktual 

dijumpai di kehidupan sehari-

hari 

3.5.2 Mendiskusikan vektor posisi, 

kecepatan gerak dua dimensi 

pada gerak parabola, 

hubungan posisi dengan 

kecepatan pada gerak 

parabola 

3.5.3 Menganalisis besaran 

perpindahan, kecepatan, dan 

percepatan pada gerak lurus 

dengan menggunakan vektor. 

3.5.4 Menganalisis besaran 

kecepatan dan percepatan 

pada gerak melingkar dengan 

menggunakan vektor. 

3.5.5 Menganalisis besaran 

perpindahan dan kecepatan 

pada gerak parabola dengan 

menggunakan vektor 

tangensial dan percepatan 

sentripetal pada gerak 

melingkar 

3.5.6 Menganalisis dan 

memprediksi posisi dan 

kecepatan pada titik tertentu 

berdasarkan pengolahan data 

percobaan gerak parabola. 

KD.4.5 Mempresentasikan 

data hasil 

percobaan gerak 

parabola dan 

makna fisisnya 

4.5.1 Menyajikan hasil pengolahan 

dan anlisan data hasil 

percobaan  tentang besaran 

perpindahan, kecepatan, dan 

percepatan pada gerak lurus 

dengan menggunakan vektor. 
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4.5.2 Menyajikan hasil pengolahan 

dan anlisan data hasil 

percobaan  tentang besaran 

kecepatan dan percepatan 

pada gerak melingkar dengan 

menggunakan vektor. 

4.5.3 Menyajikan hasil 

 

Pada KD.3.5.1 peserta didik dituntut untuk Mengamati simulasi 

ilustrasi/demonstrasi/video gerak parabola yang aktual dijumpai di kehidupan sehari-

hari. Untuk mengetahui pencapaian kemampuan peserta didik pada proses KD.3.5.1 

dilakukan melalui bantuan e-modul ini. 

c. Menganalisis bahan ajar yang digunakan Kelas X di SMAN 1 X Koto Diatas 

Bahan ajar yang sering digunakan siswa adalah buku teks yang masih lazim 

digunakan dalam proses pembelajaran. Dari hasil analisis buku teks fisika  kelas X, 

kurang adanya eksplorasi terhadap kemampuan siswa untuk membangun konsep 

fisika. Walaupun kebanyakan dari buku fisika yang dipakai disekolah sudah 

menggunakan buku kurikulum 2013. Namun tuntuan kurikulum 2013 yang 

seharusnya pembelajaran berpusat pada siswa dan guru hanya menjadi fasilitator 

tidak mendukung dikarenakan bahannya yang ada disekolah kurang memadai dan 

buku berbasis kurikulum 2013 hanya ada diperpusatkan dan dapat digunukan ketika 

proses belajar mengajar saja. Hal ini menjadi salah satu penyebab kurang 

tercapainya tuntutan dari kurikulum 2013 yang digunakan disekolah ini. 

Untuk membantu siswa dalam memahami pelajaran fisika, khususnya pada 

materi gerak parabola pada kelas X, maka dikembangkanlah suatu bahan ajar 

berbentuk e-modul berbasis POE dengan memanfaatkan video Tracker. Bahan ajar 

e-modul ini berisi 3 sintak model POE untuk membangun konsep fisika agar lebih 

baik. 

d. Mereviuw Literatur tentang E-modul Berbasis POE 

Bahan ajara e-modul bertujuan untuk membantu siswa memahami materi 

pembelajaran. Bahan ajar e-modul dibuat dengan tujuan untuk mengajarkan materi 

pembelajaran agar siswa lebih aktif dan terarah. Bahan ajar e-modul ini disusun 

berbasis POE yang memuat prediksi, observasi dan eksplanation/penjelasan. Bahan 

ajare-modul ini menampilkan pengetahuan awal, materi, dan aplikasi dari gerak 
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parabola dengan bantuan vedio dan penjelasan dari bantuan video analisis tracker 

sebagai penguat dari mareri yang ada. Pengetahuan awal merupakan kegiatan 

membangun pengetahuan untuk mendapatkan suatu konsep atau rumus. Contoh soal 

dan latihan disesuaikan dengan KI dan KD pembelajaran.  

2. Tahap Perancangan (Design) 

Pada tahapan ini dirancang prototype e-modul pembelajaran berbasis POE 

dengan pemanfaatan video Tracker pada materi  pokok gerak parabola. Langkah-

langkah yang dilakukan adalah membuat rancangan bahan ajar dan menentukan 

konsep utama pada pokok bahasan gerak parabola. Setelah bahan ajar dirancang, 

langkah selanjutnya adalah membuat video analisis tracker dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Membuat identifikasi dan analisis judul, hali ni bertujuan untuk menyesuaikan 

judul dengan Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD) dan materi pokok 

b. Pembuatan flowchart (bagan alur). 

Adapun bagan alau e-modul yang akan dibuat seperti pada Gambar 4.1 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Mendesaian modul pada WORD 

b. Mengubah modul yang dibuat diWORD ke bentuk 

PDF 

c. Modul yang bententuk PDF diubah ke dalam 

aplikasi Flipbuilder 

Mengembangkan modul elektronik dengan 

memanfaatkan video tracker berbasis POE  

Materi Pada Modul Elektronik 

Prediksi video Mengamati 

video 

Menjelaskan video 

dengan analisis tracker 

Tahap-tahap POE 
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Gambar 4.1 bagan alur e-modul 

c. Penyusunan desain produk secara keseluruhan (story board) 

Story board adalah uraian yang berisi visual dan keterangan penjelasan 

masing-masing alur dalam flowchart /bagan alur. Satu kolom dalam story board  

mewakili satu tampilan pada layar monitor. Berikut ini adalah story board e-

modul berbasisi POE dengan pemanfaatan video Tracker yang dikembangkan: 

Tabel 4.2 Story Board e-modul berbasisi POE dengan pemanfaatan video Tracker 

No. Visual Keterangan 

1. 

 

Halaman ini merupakan 

halaman pertama/cover dari 

e-modul berbasisi POE, yang 

berisi judul, gambar yang 

menggambarkan isi dari e-

modul yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari, 

sehingga ketika siswa 

melihat bagian halaman 

sampul dari e-modul ini, 

akan terbayang kegiatan yang 

akan mereka temui. Gambar 

yang digunakan adalah 

gambar seseorang yang 

sedang menendang bola yang 

menggambarkan gerak 

parabola dan photo Albert 

Einsten yang memegang 

lintasan galaksi. Hal ini juga 

menggambarkan seorang 

tokoh fisikawan terkenal. 
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2. 

 

Kemudian ada daftar isi, 

dimana daftar isi ini 

bertujuan sebagai panduan 

siswa ketika ingin melihat isi 

dari e-modul ini. 

3. 

 

Halaman ini memuat 

petunjuk penggunaan dari e-

modul ini, yang bertujuan 

sebagai panduan guru dan 

siswa dalam menggunakan e-

modul selama kegiatan 

pembelajaran. 
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4. 

 

Halaman ini berisi 

kompetensi Inti (KI) yang 

menjadi pedoman dalam 

mengukur tingkat 

kemampuan yang harus 

dimili sisiwa. 

 

5. 

 

Pada halaman ini berisi 

tujuan pembelajaran, yang 

menjadi harapan setelah 

kegiatan pembelajaran 

berlangsung. 
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6. 

 

Halaman ini, terdapat peta 

konsep yang akan 

mengarahkan materi sesuai 

peta konsep tersebut. 

7. 

 

Halaman selanjutnya berisi 

tentang video yang 

dimasukkan ke dalam e-

modul yang dibuat 

berdasarkan urutan sintak 

dari POE. Video ini berisi 

tentang penerapan dari gerak 

parabola dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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8. 

 

 

Halaman ini berisi uraian 

materi yang akan akan 

membantu siswa dalam 

menjawab prediksi yang 

telah ditampilkan diawal. 

9. 

 

Halaman ini berisi contoh 

soal, dimana contoh soal ini 

berfungsi untuk menambah 

pemahaman siswa tentang 

materi, 



44 
 

 
 

10. 

 

Halaman ini berisi tentang 

video, pada video ini siswa 

akan melakukan observasi 

video yang ditampilkan, 

dimana video ini saling 

berkaitan dengan video yang 

diawal 

11. 

 

Pada halaman ini berisi video 

explanation, pada video 

berisi penjelasan dengan 

memanfaatkan video analisis 

tracker 
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12. 

 

Pada halaman ini berisi 

penjelasan singkat dari video 

sebelumnya, yaitu video 

analisis tracker pada tahap 

Explanation 

13. 

 

Halaman berikutnya berisi 

tentang latihan soal untuk 

gerak parabola 

 

d. Mengambil video atau syuting 

Pengambilan video ini dilakukan di lapangan futsal, direkam 

menggunakan camera hp vivo y65. 
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Gambar 4.2 Pengambilan video menggunakan hp vivo y65 

e. Melakukan proses editing 

Dalam  proses editing ini tidak terlepas dari keterlibatan komputer dan 

smartphone android. Dewasa ini perkembangan aplikasi untuk pengeditan video 

begitu pesat. Perkembangan aplikasi atau versi terbaru dari sebuah aplikasi tidak 

lagi hitungan tahun namun bisa hitungan bulan dan penggunaannya yang praktis 

yang memudahkan user dalam pemakainnya. Aplikasi yang peneliti gunakan 

untuk mengembangkan e-modul berbasis POE dengan pemanfaatn video 

Tracker adalah Flipbuilder. 

E-modul berbasis POE dengan pemanfaatn video Tracker dikembangkan 

berdasarkan rancangan yang telah ditentukan. Cara mengedit e-modul berbasis 

POE dengan pemanfaatn video Tracker menggunakan Flipbuilder yaitu : 

1) Persiapkan bahan untuk membuat e-modul berbasis POE dengan pemanfaatn 

video Tracker seperti: 

a) Bahan ajar e-modul yang sudah dirancang sebelumnya dalam bentuk word 

b) Bahan ajar e-modul yang sebelumnya dalam bentuk word dikonverkan 

dalam bentuk pdf. 

2) Penambahan video sesuai dengan sintak POE yaitu video yang akan 

diprediksi,  pengamatan dan penjelasan dengan analisi video Tracker yang 

terdapat pada e-modul berbasis POE dengan pemanfaatn video Tracker 

sebagai berikut: 

a) Instal aplikasi Flipbuilder 

b) Jalankan aplikasi flipbuilder dengan menekan icon flipbuilder 

c) Maka akan muncul tampilan aplikasi flipbuilder sebagai berikut: 
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Gambar 4.3 Tampilan aplikasi Flipbuilder 

d) Klik “New Project” untuk  memasukkan e-modul yang telah dikonverkan 

ke bentuk PDF 

e) Pilih aspek Flash untuk select versionnya 

 

Gambar 4.4 Tampilan Select Version 

 

 

 

 

 

 

f) Kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut: 
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Gambar 4.5 Tampilan import pdf 

Tekan menu “Browser” untuk membuka file atau folder e-modul yang 

disimpan sesuai dengan tempat yang kita simpan dalam bentuk pdf, 

setelah file sudah ditemukan klik Import Now. 

g) Maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 

 
Gambar 4.6 Tampilan e-modul yang Akan Diedit 

 

 

 

 

 

 

 

h) Klik “Edit pages” pada tampilan layar dan tampil pada layar utama 

editing seperti gambar 4.7; 

 
Gambar 4.7 Tampilan e-modul Yang Sudah Masuk Pada Layar 

Editing 

i) Kemudian pilih halaman yang akan dimasukkan video, seperti pada 

gambar 4.8;  
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Gambar 4.8  Tampilan page editor yang akan dimasukkan video 

j) Setelah memilih halaman yang akan dimasukkan video, seperti terlihat 

pada gambar 4.8, kemudia klik “Open Link” dan arahkan kursor 

leptop/komputer pada kolom/kotak yang disediakan pada halaman yang 

akan dimasukkan video. Setelah itu untuk menambahkan ikon lainnya 

seperti tulisan dan simbol, klik “More” dan pilih simbol yang dipilih dan 

untuk memasukkan tulisan klik “Text”. Seperti tampilan gambar 4.9; 

 
Gambar 4.9 Tampilan yang telah diedit 

k) Setelah tampilan layar e-modul seperti gambar 4.9, selanjutnya 

memasukkan video pada e-modul dengan cara megklik 2 kali simbol 

tangan yang ada pada tampilan gambar 4.9.  

l) Maka akan muncul tampilan seperti gambar 4.10;  
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Gambar 4.10 Tampilan Action setting Video 

Setelah tampilan seperti gambar 4.10. pilih “Open Popup Video” 

kemudian klik “Select File” untuk memilih file video yang telah 

disimpan. Setelah file video ditemukan tekan “OK, maka video telah 

masuk dan bisa dijalankan pada e-modul. 

m) Lakukan langkah yang sama dari poin i-l untuk memasukkan video 

lainnya, seperti untuk video pada tahap observation dan explanation.  

n) Setelah semua video di import ke dalam e-modul, selanjutnya 

penyimpanan hasil dari pengeditan halaman. Dengan mengklik ikon 

“Save” kemudian dilanjutkan klik “Save and Exit”. Seperti tampilan 

gambar 4.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Tampilan layar setelah semua video dimport ke e-modul 
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o) Setelah kedua ikon tadi diklik maka tampilan layar akan kembali seperti 

pada gambar 4.6. dan klik sudut kanan pada e-modul untuk menuju 

halaman selanjutnya, maka tampilan akan berubah seperti gambar 4.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12  Tampilan E-modul berbasis POE 

p) Simpan e-modul yang telah di edit dengan cara mengklik ikon “publish”.  

q) Maka tampilan akan mucul seperti gambar  4.13 dibawah; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Tampilan publish e-modul yang akan disimpan 

Pada tampilan gambar 4.13, pilih format penyimpan dalam bentuk 

“exe” setelah itu mengklik “Browser” untuk tempat penyimpan e-modul 

yang akan disimpan, kemudian klik kolom pada “File Name”untuk 
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memberikan nama file e-modul yang telah dibuat dan klik “Convert”. 

Dan e-modul sudah bisa dijalankan.  

f. Finishing, 

Setelah proses editing selesai, langkah selanjutnya adalah  finishing. 

Finishing adalah proses pengemasan video tutorial praktikum dalam bentuk file 

dengan format EXE. Tampilan e-modul berbasisi POE dengan pemanfaatan 

video Tracker secara umum dapat dilihat pada Lampiran XIII 

3. Tahap Pengembangan (Develop) 

Tahap Pengembangan (Develop) dilakukan dengan prosedur dalam tahap 

penilaian (assessment). Tahap penilaian dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap 

validasi dan tahap praktikalitas. 

a. Tahap Validasi  

Prototipe e-modul berbasisi POE dengan pemanfaatan video Tracker yang 

telah dirancang dan didiskusikan dengan pembimbing selanjutnya divalidasikan 

oleh pakar fisika yang terdiri atas 3 orang validator. Setelah divalidasikan, 

peneliti berdiskusi langsung dengan validator tentang kevalidan prototipe yang 

dirancang serta meminta saran-saran untuk perbaikan prototipe. Berikut diuraikan 

hasil validasi dan instrumen penelitian yang telah dirancang. 

1) Hasil Validasi e-modul berbasisi POE dengan pemanfaatan video tracker 

E-modul berbasis POE yang peneliti kembangkan pada materi gerak 

parabola untuk siswa kelas X semester 1 di SMAN 1 X Koto Diatas. Hasil 

analisis validasi e-modul berbasis POE dengan pemanfaatan video Tracker dapat 

dilihat pada Lampiran VIII. Secara umum hasil validasi e-modul berbasis 

POE dengan pemanfaatn video Tracker dapat dilihat pada Tabel 4.3; 

 

 

 

 

Tabel 4.3 Hasil Validasi e-modul berbasis POE dengan pemanfaatan video 

Tracker 

No Aspek 

yang 

divalidasi 

Validator Jml Skor  

Maks 

% Ket 

1 2 3 

  36 32 38 106 120 88,3 Sangat 
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1 Syarat isi valid 

2 Syarat 

Konstruksi 
22 20 22 64 72 88,9 

Sangat 

valid 

3 Syarat 

Teknis 30 24 30 84 96 87,5 
Sangat 

valid 

Jumlah 88 76 90 254 288 264,7 
Sangat 

Valid 

Rata-rata 88,2 
Sangat

valid 

 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa hasil validasi e-modul berbasisi POE 

dengan pemanfaatan video Tracker untuk setiap aspek berkisar antara 87,5% 

hingga 88,9%. Secara keseluruhan e-modul berbasis POE dengan pemanfaatan 

video Tracker dinyatakan sangat valid dengan presentase 88,2%. 

Pengkategorian hasil e-modul berbasisi POE dengan pemanfaatan video 

Tracker berdasarkan pendapat Riduwan (2007 : 89), dimana presentase antara 

0% - 20% dengan kategori tidak valid, 21% - 40% dengan kategori kurang 

valid, 41% - 60%  dengan kategori cukup valid, 61% - 80% dengan kategori 

valid, 81% - 100% dengan kategori sangat valid. 

E-modul berbasisi POE dengan pemanfaatan video Tracker disajikan 

dengan tampilan  menarik dan jelas yang dapat mendukung pemahaman dan 

motivasi belajar peserta didik. E-modul berbasis POE dengan pemanfaatan 

video Tracker juga disajikan sudah sesuai dengan capaian Kompetensi Inti dan 

kompetensi Dasar serta  kesesuian tujuan pembelajaran dengan dengan isi e-

modul. Secara garis besar, perubahan yang terdapat pada e-modul berbasisi 

POE dengan pemanfaatan video Tracker berdasarkan revisi validator yang 

disarankan adalah sebagai berikut: 

a) Plagiasi maksimal 30% 

b) Tulisan diperbesar lagi 

c) Petunjuk penggunaan e-modul digabungkan untuk guru dan siswa 

d) Tambahkan kolom komentar untuk video pada tahap prediksi 

e) Membuat persamaan/ rumus disertai dengan uraian gambar. 

f) Contoh soal dijelaskan dengan gambar 

E-modul berbasisi POE dengan pemanfaatan video Tracker yang peneliti 

kembangkan mengalami satu kali revisi setelah dilakukan validasi. Pada 
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awalnya plagiasi e-modul mencapai 41% ssetelah banyak melakukan perbaikan 

kalimat, plagiasi e-modul menurun hingga mencapai 27%. Dapat lihat pada 

gambar 4.14 

 
Gambar 4.14 plagiasi setelah diperbaiki 

Untuk petunjuk penggunakan e-modul pada awalnya dipisahkan untuk 

guru dan siswa dan setelah direvisi petunjuk e-modul untuk guru dan siswa 

digabungka menjadi satu. Lebih jelasnya perbedaan sebelum dan setelah revisi 

dapat dilihat pada gambar 4.15 dan 4.16. 

 
Gambar 4.15 petunjuk peggunaan e-

modul sebelum direvisi 

 

 
Gambar 4.16 petunjuk peggunaan e-

modul setelah direvisi digabungkan 

menjadi petunjuk penggunaan e-

modul untuk  guru dan siswa 
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Untuk tampilan video pada tahap prediksi awalnya hanya tampilan video 

dan sedikit penjelasan setelah direvisi vieo pada tahap prediksi ditambahkan 

kolom komentarnya. Hasil revisi dapat dilihat pada gambar 4.17 dan 4.18 

dibawah: 

 
Gambar 4.17 Video prediksi sebelum revisi tanpa kolom komentar 

 
Gambar 4.18 Video prediksi setelah direvisi  memuat kolom komentar  

 

Untuk persamaan/ rumus-rumus materi gerak parabola yang awalnya tidak 

diuraikan rumusnya dengan gambar, setelah direvisi rumus diuraikan 
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berdasarkan gambar. Hasil revisi dapat dilihat pada gambar 4.19 dan 4.20 

berikut; 

 
Gambar 4.19 tampilan rumus 

sebelum direvis 

 
Gambar 4.20 tampilan rumus 

setelah direvisi 

 

Dan Untuk contoh soal yang awalnya tidak diuraikan dengan gambar, 

setelah direvisi diuraikan berdasarkan gambar. Hasil revisi dapat dilihat pada 

gambar 4.21 dan 4.22 berikut; 

 
Gambar 4.21 contoh soal 

sebelum direvisi 

 
Gambar 4.22 contoh soal 

setelah direvisi 
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2) Hasil Validasi Angket Respon Guru Terhadap Praktikalitas E-modul 

berbasis POE dengan Pemanfaatan Video Tracker  

Untuk mengetahui respon guru terhadap praktikalitas E-modul berbasis 

POE dengan Pemanfaatan Video Tracker peneliti menggunakan angket kepada 

guru. Angket respon guru ini, divalidasi oleh 2 validator. Beberapa saran dari 

validator untuk perbaikan angket respon yaitu: 

a) Pengetikan diperhatikan kembali. 

b) Kalimat e-modul berbasis POE (Prediction, Observation, Explanation)  

dengan pemanfaatan video Tracker diganti dengan “e-modul berbasis POE 

dengan pemanfaatan video Tracker” saja. 

Hasil analisis validasi angket respon guru terhadap praktikalitas E-modul 

berbasis POE dengan Pemanfaatan Video Tracker dapat dilihat pada 

Lampiran IX.  Secara umum hasil validasi angket respon guru  terhadap   

praktikalitas E-modul berbasis POE dengan Pemanfaatan Video Tracker dapat 

dilihat pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4 Hasil Validasi Angket Respon Guru Terhadap Praktikalitas E-

modul berbasis POE dengan Pemanfaatan Video Tracker 

No 
Aspek yang 

divalidasi 

Validator 
Jml  

Skor 

maks 
% Ket 

1 2 

1 Format 

angket  
7 8 15 16 93,7 

Sangat 

valid 

2 Bahasa yang 

digunakan  
7 6 13 16 81,2 

Sangat 

valid 

3 Butir 

pernyataan 

angket 

8 8 16 16 100 
Sangat 

valid 

Jumlah 22 23 44 48 91,6 Valid 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa hasil validasi angket respon 

guru terhadap praktikalitas E-modul berbasis POE dengan Pemanfaatan Video 

Tracker tergolong  sangat valid  dengan  persentase 91,6 %. Format angket 

yang digunakan telah sesuai dengan format  penelitian sebuah angket. 

Kemudian   tutur   bahasa   yang   digunakan sederhana serta indikator 

pernyataan pada angket mudah diukur dan sesuai dengan aspek-aspek yang 

dinilai. 
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3) Hasil Validasi Angket Respon Peserta Didik Terhadap Praktikalitas E-

modul berbasis POE dengan Pemanfaatan Video Tracker 

Untuk mengetahui respon peserta didik terhadap praktikalitas E-modul 

berbasis POE dengan Pemanfaatan Video Tracker, peneliti menggunakan 

angket kepada peserta didik. Angket respon peserta didik ini, divalidasi oleh 3 

validator. Beberapa saran dari validator untuk perbaikan angket respon yaitu: 

perbaikan kesalahan dalam pengetikan, dan kata-kata dengan E-modul 

berbasis POE (Prediction, Observation, Explanation) dengan Pemanfaatan 

Video Tracker diganti dengan “E-modul berbasis POE dengan Pemanfaatan 

Video Tracker” saja. 

Hasil analisis validasi angket respon peserta didik  terhadap praktikalitas 

E-modul berbasis POE dengan Pemanfaatan Video Tracker dapat dilihat pada 

Lampiran X.  Secara umum hasil validasi angket respon peserta didik  

terhadap   praktikalitas E-modul berbasis POE dengan Pemanfaatan Video 

Tracker dapat dilihat pada Tabel 4.5 

 

 

 

Tabel 4.5 Hasil Validasi Angket Respon Peserta Didik Terhadap 

Praktikalitas E-modul berbasis POE dengan Pemanfaatan Video Tracker 

No 
Aspek yang 

divalidasi 

Validator 
Jml 

Skor 

Maks 
% Ket 

1 2 3 

1 Format 

angket  

7 8 8 23 24 95,8 Sangat 

valid  

2 Bahasa yang 

digunakan  

7 6 7 20 24 83,3 Sangat 

valid 

3 Butir 

pernyataan 

angket 

8 7 8 23 24 95,8 Sangat 

valid 

Jumlah 22 21 23 66 72 91,6 Sangat 

Valid 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa hasil validasi angket respon 

peserta didik terhadap praktikalitas E-modul berbasis POE dengan 



59 
 

 
 

Pemanfaatan Video Tracker tergolong  sangat valid  dengan  persentase 

91,6%. 

b. Tahap Praktikalitas  

Untuk melihat praktikalitas e-modul berbasis POE dengan Pemanfaatan 

Video Tracker, dilakukan uji coba terbatas pada peserta didik kelas X MIPA 1. 

Peserta didik dan guru akan diberikan  angket  respon  praktikalitas  ketika 

melihat e-modul berbasis POE dengan Pemanfaatan Video Tracker yang 

diberikan melalui grub WhatsApp, hal ini dilakukan karena beberapa sebab yang 

tidak memungkinkan dilakukan dikelas dan berkumpul dikarenakan situasi saat 

ini yaitu wabah virus corona. Adapun angket respon praktikalitas yang diberikan 

yaitu : angket respon guru terhadap praktikalitas  E-modul berbasis POE dengan 

Pemanfaatan Video dan angket respon peserta didik terhadap praktikalitas E-

modul berbasis POE dengan Pemanfaatan Video Tracker. 

1) Hasil  Angket  Respon  Guru  Terhadap  Praktikalitas E-modul 

berbasis POE dengan Pemanfaatan Video Tracker. 

Hasil analisis angket respon guru terhadap  praktikalitas E-modul berbasis 

POE dengan Pemanfaatan Video Tracker dapat dilihat pada Lampiran XI. 

Secara garis besar hasil dari praktikalitas video tutorial praktikum cahaya dapat 

dilihat pada Tabel  4.6. 

Tabel 4.6 Hasil  Angket  Respon  Guru  Terhadap Praktikalitas E-

modul berbasis POE dengan Pemanfaatan Video Tracker. 

No Kisi-kisi 

Praktikalitas 

Skor Skor 

Max 

% Ket 

1 Isi 11 12 91,6 
Sangat 

Praktis 

2 
Konstruk 

 
26 28 92,8 

Sangat 

praktis 

3 Bahasa 7 8 87,5 
Sangat 

praktis 

4 Penyajian 11 12 91,6 
Sangat 

praktis 

Jumlah 55 60 91,6 Sangat 

praktis 

Berdasarkan Tabel 4.6 terlihat bahwa hasil dari analisis angket respon 

guru terhadap praktikalitas video tutorial praktikum cahaya menggunakan 

aplikasi KineMaster, sangat praktis dengan persentase 91,6%. 
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2) Hasil Angket Respon Peserta Didik Terhadap Praktikalitas E-modul 

berbasis POE dengan Pemanfaatan Video Tracker. 

Angket respon peserta didik digunakan untuk melihat tanggapan peserta 

didik terhadap praktikalitas E-modul berbasis POE dengan Pemanfaatan Video 

Tracker. Hasil analisis angket respon peserta didik terhadap praktikalitas E-

modul berbasis POE dengan Pemanfaatan Video Tracker, dapat dilihat  pada  

Lampiran XII.  Secara  garis  besar  hasil  angket respon peserta didik dapat 

dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Hasil Angket Respon Peserta Didik Terhadap Praktikalitas E-

modul berbasis POE dengan Pemanfaatan Video Tracker. 

No Aspek 

Praktikalitas 

Skor Skor 

Max 

% Ket 

1 
Kualitas isi 

dan tujuan 
166 192 86,4 

Sangat 

Praktis 

2 
Kualitas 

instruksional 
387 432 89,5 

Sangat 

praktis 

3 
Kualitas 

teknis 
165 192 85,9 

Sangat 

praktis 

Jumlah 718 816 87,9 Sangat 

praktis 

Berdasarkan Tabel 4.7 terlihat bahwa hasil dari analisis angket respon 

peserta didik terhadap praktikalitas e-modul berbasis POE dengan pemanfaatan 

video Tracker sangat praktis dengan persentase 87,9%. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa e-modul berbasis POE dengan pemanfaatan 

video tracker dapat digunakan dan dilaksanakan dalam proses pembelajaran.   

B. Pembahasan 

1. Hasil Tahap Pendefinisian (Define) 

Fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta 

didik di SMA/MA. Tujuan dari pembelajaran fisika yaitu peserta didik dituntut 

mampu menguasai konsep-konsep fisika, berpikir secara kritis, logis, kreatif, dapat 

mengemukakan pendapat, serta mampu menggunakan metode ilmiah yang dilandasi 

sikap ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Salah  satu  

cara,  agar  tujuan  dari  pembelajaran  fisika  tercapai secara maksimal adalah dengan 

meciptakan bahan ajar sesuai dengan tingkat pemahan peserta didik dan sesuai dengan 

perkembangan zaman.  
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Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan bahan ajar yang ada 

di sekolah hanya tersedia di perpustakaan, dan buku dapat digunakan ketika 

pembelajaran berlangsung hal ini mengakibatkan peserta didik tidak mempunyai buku 

pegangan yang lain selain buku yang ada di perpustakaan saja. Untuk mengatasi 

permasalahan yang ada maka dikembangkan bahan ajar berupa e-modul berbasis POE 

dengan pemanfaatan video Tracker yang disajikan mengacu kepada kurikulum dan 

silabus yang digunakan di SMAN 1 X Koto Diatas. Dalam pengembangan e-modul 

berbasis POE dengan pemanfaatan video Tracker ini dibuat dalam bentuk word 

dikonversikan bentuk PDF dan  diedit pada aplikasi Flipbuilder untuk menambahka 

video.  

E-modul dibuat sesuai dengan sintak POE yaitu terdiri dari 3 tahap/ sintak. 

Selain itu video yang ditampilkan juga memberikan gambaran jelas yang 

membangkitkan motivasi belajar siswa karena video yang berikan berkaitan dalam 

kehidupan sehari-hari. Pengembangan e-modul berbasis POE dengan pemanfaatan 

video Tracker menggunakan aplikasi Flipbuilder di kelas X SMAN 1 X Koto Diatas 

ini diharapkan dapat membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran  dan  

bagi peserta didik dapat digunakan peseta didik untuk belajar mandiri ataupun 

kelompok serta dapat membangun pengetahuan peserta didik. 

2. Tahap Perancangan (Design) 

Tahap Perancangan (Design) bisa dilakukan setelah tahap pendefinisian. Pada 

tahap perancangan ini prototipe e-modul berbasis POE dengan pemanfaatan video 

Tracker dirancang berdasarkan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) 

yang terdapat dalam silabus yang dikembangkan di SMAN 1 X Koto Diatas 

khususnya pada materi gerak parabola pada KD 3.5. Setelah itu membuat rancangan 

story board dan melakukan pengambilan video sesuai dengan rancangan yang ada 

pada story board. Perancangan e-modul berbasis POE dengan pemanfaatan video 

Tracker menggunakan aplikasi Flipbuilder ini bertujuan agar bahan ajar yang 

disajikan lebih menarik dan dapat membantu guru dan peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Pada tahap awal e-modul dirancang di word, setelah selesai baru e-modul 

dengan format word di konversikan ke betuk pdf kemudian baru dijadikan elektronik 

dengan batuan aplikasi Flipbuilder. Pada aplikasi ini digunakan untuk menjadikan 

modul dalam bentuk elektronik dan untuk menambahka video didalam e-modul. 
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Setelah dilakuakn pengeditan baru e-modul disimpan dalam betuk exe dan dapat 

dijalankan pada leptop/ komputer. 

3. Tahap Pengembangan(Develop) 

a. Validasi dan Revisi e-modul berbasis POE dengan pemanfaatan video Tracker 

Pertanyaan pada rumusan masalah “Bagaimana validitas dari Pemanfaatan 

Video Tracker dalam Pengambangan E-Modul Berbasis POE pada Materi Gerak 

Parabola kelas X SMA/MA?” telah terjawab berdasarkan hasil validasi e-modul 

berbasis POE dengan pemanfaatan video Tracker dari validator. Hasil validasi 

menunjukkan bahwa validasi e-modul berbasis POE dengan pemanfaatan video 

Tracker yang peneliti rancang sudah valid dengan perbaikan yang disarankan oleh 

validator. 

Presentase yang diperoleh dari hasil validasi validasi e-modul berbasis POE 

dengan pemanfaatan video Tracker sebesar 88,2% berada pada interval 87,5% 

sampai 88,9% dengan kategori sangat valid, dapat dilihat pada Tabel 4.3.  Hasil 

penelitian ini senada dengan hasil penelitian Sari & Alarifin (2016: 128-129) 

tentang “Modul Berbasis POE (Predict, Observe, Explain) Materi Usaha dan 

Energi Ditinjau dari Kemampuan Kognitif”. Hasil penelitian yang didapatkan dari 

penelitian tersebut sangat praktis untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa 

dengan skor 80,58%.  

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Perdana, dkk (2017 : 65-

71) tentang “modul elektronik fisika berbasis keterampilan proses sains  untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar siswa sma/ma kelas 

x pada materi dinamika gerak”. Hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian 

tersebut yaitu modul elektronik yang dihasilkan sangat layak digunakan dan 

dengan meggunakan modul elektronik berbasis keterampilan proses sain dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa lebih baik dari pembelajaran konvensional. 

Ini menunjukan bahwa penggunaan bahan ajar e-modul dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Selain bahan ajar model pembelajaran yang digunakan juga menjadi 

faktor terciptanya bahan ajar yang inovatif salah satunya model pembelajaran POE.  

E-modul berbasis POE dengan pemanfaatan video Tracker yang 

dikembangkan digunakan untuk membangun pengetahuan peserta didik dan 

membantu guru dalam penyampaian materi dan peserta didik dalam belajar 

mandiri ataupun kelompok. Hal ini selaras dengan pendapat Prastowo (2012: 17) 

bahwa pembelajaran akan bermutu apabila seorang guru dapat menciptakan bahan 
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ajar yang menarik, kreatif dan inovatif yang tidak hanya menggunakan bahan ajar 

yang konvensional saja. 

Hasil validasi e-modul berbasis POE dengan pemanfaatan video Tracker, 

peneliti mendapatkan saran dan masukan dari validator diantaranya: 

1) Plagiasi maksimal 30% 

2) Tulisan diperbesar lagi 

3) Petunjuk penggunaan e-modul digabungkan untuk guru dan siswa 

4) Tambahkan kolom komentar untuk video pada tahap prediksi 

5) Membuat uraian rumus sesuaikan dengan gambar. 

6) Contoh soal dijelaskan dengan gambar 

Peneliti melakukan revisi dari e-modul berbasis POE dengan pemanfaatan 

video Tracker, yang dikembangkan sesuai dengan saran dan masukan dari 

validator. Secara umum komponen yang terdapat dalam video tutorial praktikum 

cahaya antara lain: 

1) Cover  

2) Kata pengantar 

3) Daftar Isi 

4) Petunjuk penggunaan e-modul 

5) Kompetensi Inti (KI), Kompetensi dasar (KD) 

6) Tujuan Pembelajaran 

7) Peta konsep 

8) Tahan POE  (Prediction, Observation, Explanation) 

Pada tahap POE ini terdiri dari 3 bagian, yaitu: 

a) Prediction, pada tahap ini akan ditampilkan video yang dapat 

membangkitkan pengetahuan awal siswa dan siswa akan melakukan 

pedugaan awal terhadap video yang ditampilkan 

b) Observation, pada tahap ini siswa akan melakukan observasi/ 

pengamatan untuk membuktikan dugaan yang telah dilakukan diawal 

c) Explanation, pada tahap ini siswa akan menjelaskan pengamatan yang 

telah dilakukan dan membandingkan hasil pengamatan dengan penjelasan 

dari video analisis tracker  

9) Uraian materi  

10) Contoh soal 

11) Latihan soal 
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12) Kunci jawaban 

13) Daftar pustaka 

14) Biodata penulis 

b. Hasil Praktikalitas E-modul berbasis POE dengan Pemanfaatan video Tracker 

Pertanyaan pada rumusan masalah, “Bagaimanakah praktikalitas e-modul 

berbasis POE dengan pemanfaatan video Tracker  pada pelajaran fisika di kelas X 

SMA/MA yang telah dikembangkan?” telah terjawab berdasarkan hasil angket 

respon guru dan peserta didik. Kepraktisan mengandung arti kemudahan suatu tes, 

baik dalam mempersiapkan, menggunakan, mengolah dan menafsirkan maupun 

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

praktikalitas yang tinggi apabila produk tersebut bersifat praktis. Praktikalitas  

atau keterpakaian produk, dilihat setelah produk diuji cobakan kepada subjek 

penelitian.  

Setelah dilakukan uji coba terbatas di SMAN 1 X Koto Diatas pada kelas X 

MIPA 1, maka dapat dilihat praktikalitas dari e-modul berbasis POE dengan 

pemanfaatan video Tracker. Praktikalitas diperoleh dari pengisian angket respon 

oleh guru dan peserta didik. Hasil pengisian angket respon  guru menunjukkan 

bahwa e-modul berbasis POE dengan pemanfaatan video Tracker  yang telah 

dirancang dikategorikan sangat praktis untuk digunakan sebagai bahan ajar yang 

dapat membantu proses kegiatan pembelajaran dengan nilai kepraktisan 91,6%.  

Sedangkan untuk  hasil  pengisian angket respon peserta didik menunjukkan 

bahwa e-modul berbasis POE dengan pemanfaatan video Tracker  yang telah 

dirancang dikategorikan sangat praktis untuk digunakan dalam proses kegiatan 

pembelajaran dan dapat digunakan secara mandiri atau kelompok dengan nilai 

kepraktisan 87,9%. Hal ini, sesuai  dengan  rancangan e-modul berbasis POE 

dengan pemanfaatan video Tracker  yang memiliki tampilan menarik, mudah untuk 

dipahami dan dioperasikan serta praktis dalam penggunaannya sehingga 

memudahkan peserta didik dalam belajar secara mandiri atau kelompok. 

Berdasarkan analisa angket respon peserta didik menunjukkan bahwa 

terdapat beberapa point yang memiliki persentase yang masih rendah. Kepraktisan 

suatu tes merupakan indikator kualitas suatu alat ukur tergolong baik atau tidak. 

Berdasarkan analisis dari angkat respon siswa diketahui bahwa: 

1) Siswa tidak dapat menggunakan e-modul ini secara utuh karea uji coba 

yang dilakukan hanya melalui group WhatsApp. Sehingga produk tidak 
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bisa dibuka lewat handphone. Melainkan hanya tampilan video e-modul 

saja yang diberikan dan file e-modul yang dalam bentuk PDF. 

2) Siswa masih kurang memahami konsep fisika karena peneliti terkedala 

saat penelitian dilakukan karena uji coba produk dilakukan secara online, 

keterbatasan ini membuat peneliti tidak bisa menampilkan seluruh isi 

produk yang ada secara utuh. 

Sedangkan analisa angket respon guru terhadap e-modul berbasis POE 

dengan pemanfaatan video Tracker dapat mempermudah dan membantu guru 

dalam penyampaian materi dan mudah untuk dipahami. Dengan adanya e-modul 

berbasis POE dengan pemanfaatan video Tracker  pembelajaran menjadi bermakna 

dan siswa menjadi termotivasi untuk mempelajari fisika lebih lanjut.  

Dengan menggunakan model POE e-modul yang disajikan terarah, dengan 

urutan sintak yang ada. Sehingga siswa tidak hanya menduga tetapi juga dapat 

membuktikan dengan observasi/ pengamatan dan penjelasan diakhir  dengan 

bantuan video analisis tracker. 

C. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian yang peneliti lakukan ini memiliki keterbatasan yaitu keterbatasan waktu 

penelitian yang dilakukan dengan keadaan sekarang maka penelitian hanya dilakukan 

secara online melalui group WhatsApp, e-modul berbasis POE dengan pemanfaatan video 

Tracker  ini hanya dapat diujikan pada satu kelas X MIPA 1 dengan jumlah siswa 12 siswa 

di SMAN 1 X Koto Diatas, sehingga peneliti tidak mengetahui apakah pada kelas lain e-

modul berbasis POE dengan pemanfaatan video Tracker  ini praktis atau tidak serta teori-

teori yang membahas tentang E-modul berbasis POE dengan pemanfaatan video Tracker  

masih sedikit. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini telah menghasilkan produk berupa e-modul berbasis 

POE dengan pemanfaatan video Tracker dengan hasil sebagai berikut: 

1. Melalui uji validitas e-modul berbasis POE dengan pemanfaatan video Tracker yang 

telah dihasilkan bersifat sangat valid dengan presentase penilaian sebesar 88,2% 

dengan kategori sangat valid 

2. Hasil uji praktikalitas e-modul berbasis POE dengan pemanfaatan video tracker 

yang telah dikembangkan dikategorikan sangat praktis dengan nilai 91,6% 

berdasarkan angket respon guru dan 87,9% berdasarkan angket respon peserta didik.  

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran: 

1. Penelitian pengembangan ini hanya dilakukan sampai tahap praktikalitas. Bagi 

peneliti yang berminat melanjutkan penelitian ini dapat melanjutkan hingga tahap 

efektifitas sehingga dapat diketahui tingkat efektifitas dari e-modul berbasis POE 

dengan pemanfaatan video Tracker yang dikembangkan. 

2. Sebaiknya untuk pengambilan video, mengguanakan camera yang lebih bagus 

kualitas gambarnya, sehingga menghasilkan video yang lebih jelas.  

3. E-modul POE dengan pemanfaatan video Tracker pada penelitian ini masih dalam 

bentuk format exe untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dalam bentuk 

apk sehingga terlihat variatif dan inovatif. 
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