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Abstrak. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana cara mengembangkan dan melihat 

kevalidan dan kepraktisan dari bahan ajar e-modul Biologi. Tujuan penelitian adalah untuk 

menghasilkan produk berupa bahan ajar e-modul Biologi yang valid dan praktis. Subjek 

penelitian adalah peserta didik dari kelas XII MIA SMAN 6 Makassar. Teknik pengambilan 

data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, instrumen dan 

angket respon. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dibuat 

berdasarkan kebutuhan penelitian, yaitu kevalidan dan kepraktisan. Data yang diperoleh 

kemudian diolah menggunakan analisis statistik deskriptif. Metode analisis ini adalah 

menganalisis data hasil penelitian dengan cara menggambarkan hasilnya dalam jumlah 

persen. Dengan analisis data ini akan diperoleh seberapa besar persentase kepraktisan e-

modul Biologi. E-modul dikembangkan dengan mengacu pada pengembangan model ADDIE 

yang terdiri dari 5 tahap yaitu 1) analyze, 2) design, 3) develope, 4) implement dan 5) evaluate. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar modul elektronik (e-modul) dinyatakan valid 

oleh validator ahli yaitu 1 (sangat valid) menggunakan validitas Gregory. Uji kepraktisan 

bahan ajar berdasarkan respon guru yaitu 92,87% dan respon siswa 90,9%, hal ini 

menunjukkan bahwa e-modul bersifat praktis dengan memberikan respon positif. Ini 

menunjukkan bahwa bahan ajar e-modul yang dikembangkan layak digunakan untuk 

menunjang pembelajaran mandiri.  

 

Kata Kunci: E-Modul, Bahan Ajar, Pembelajaran Biologi 

 

 

PENDAHULUAN  

Sistem pendidikan di Indonesia menerapkan Kurikulum 2013 (K13). Dalam 

K13, peserta didik melewati proses pembelajaran untuk memenuhi empat aspek 

penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. 

Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student-centered) harus diberikan 

sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Hal tersebut seharusnya 

menjadi acuan penting dalam pelaksanaan K13. Namun masih banyak sekolah yang 

tidak mengacu pada hal tersebut.  

Penyebab permasalahan  yang dihadapi oleh tenaga pendidik diantaranya 

berkaitan dengan sumber belajar peserta didik, yaitu: 1) bahan ajar yang terdapat di 

sekolah tidak sesuai dengan perkembangan peserta didik, serta memiliki kekurangan 

baik dari segi isi materi, contoh materi, dan soal evaluasi yang tidak relevan dengan 

kehidupan sehari-hari peserta didik. Hal ini mengakibatkan terbatasnya referensi 
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dalam pembelajaran, 2) pendidik mengalami kesulitan dalam menentukan strategi 

pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, hal ini 

membuat peserta didik sulit memahami materi yang dibawakan oleh pendidik dan 3) 

pendidik mengalami kesulitan mengolah pembelajaran menjadi efektif dengan waktu 

yang terbilang cukup singkat.  

Menurut penelitian Lubis (2020), tidak semua pendidik secara cepat mampu 

beradaptasi dengan perubahan yang ada. Mewabahnya COVID-19 membuat 

pendidik harus memutar pikiran dan mencari jalan keluar guna terlaksananya 

pembelajaran secara efektif dan efisien walaupun dalam kondisi pandemi. Sistem 

pendidikan yang berubah total dari pembelajaran tatap muka (face to face) menjadi 

pembelajaran daring menunjukkan besarnya eksistensi teknologi di dalam dunia 

pendidikan. Hal ini menuntut pendidik harus mampu menyesuaikan diri dengan 

perkembangan teknologi. Salah satu hal yang dapat dilakukan melalui pemilihan 

bahan ajar yang tepat serta dipadukan dengan teknologi. Termasuk dalam 

pembelajaran Biologi. 

Menurut Nasution (2003) buku merupakan sumber belajar yang paling umum, 

dan modul merupakan salah satu bentuk buku pembelajaran. Dalam modul substansi 

yang lebih ditekankan adalah kemandirian siswa (belajar sendiri pada jangka waktu 

tertentu). Sedangkan yang dimaksud dengan pengajaran modul adalah pengajaran 

yang sebagian atau seluruhnya didasarkan atas modul. Modul adalah suatu paket 

belajar yang berisi satu unit materi belajar yang dapat dibaca atau dipelajari 

seseorang secara mandiri.  

Berdasarkan hasil penelitian Riyanto (2015) didapatkan bahwa modul interaktif 

genetika layak digunakan dengan persentase skor rata-rata 90% sedangkan 

berdasarkan hasil uji coba skala kecil di SMA Islam Batu pada siswa kelas XII 

didapatkan hasil belajar kognitif mencapai 85,3% dan pemahaman konsep siswa 

sebesar 87,2% hal ini menunjukkan modul interaktif yang dikembangkan sangat 

efektif untuk meningkatakan hasil belajar kognitif dan pemahaman konsep siswa 

SMA Islam Batu. 

Data yang mendukung pembelajaran berbasis elektronik dapat dilakukan 

yaitu, terdapat 71.3% dari siswa sekolah menengah mempunyai smartphone, 

terdapat 27.7% mempunyai komputer atau tablet sedangkan hanya 1% yang tidak 

memiliki perangkat elektronik (Emran, 2016). Semakin banyak siswa yang memiliki 

dan menggunakan perangkat elektronik, maka semakin besar kesempatan untuk 

menggunakan bahan ajar berbasis elektronik dalam proses belajar mengajar 

(Gonzales, 2015). Terkhusus pada pelajaran biologi. 

Pada pelajaran Biologi ditingkat SMA, guru masih merasa kesulitan dalam 

mengajarkan isi materi Biologi kepada siswa dikarenakan materi yang terlalu banyak 

serta jam tatap muka yang sedikit, sehingga materi yang terdapat pada mata 

pelajaran Biologi tersebut tidak semuanya bisa diajarkan kepada siswa. Oleh karena 

itu, dengan menggunakan e-modul sebagai sumber belajar mandiri diharapkan siswa 
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mampu mengaksesnya dengan mudah serta menguasai pembelajaran Biologi secara 

mandiri.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian adalah menghasilkan 

e-modul Biologi yang valid dan praktis. Adapun urgensi dari penelitian ini antara lain: 

1) bagi peserta didik, sebagai sumber belajar dan informasi mengenai materi Biologi 

agar peserta didik dapat belajar mandiri membangun pengetahuannya dan 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik, 2) bagi guru, hasil penelitian dapat 

dijadikan sebagai wadah untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

sistem pembelajaran yang lebih baik melalui media elektronik mengenai materi 

Biologi, 3) bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dalam pembelajaran biologi serta sebagai bahan rujukan atau pertimbangan untuk 

penelitian pengembangan e-modul terhadap pokok bahasan yang berbeda. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam pengembangan e-modul merupakan 

penelitian pengembangan Research and Development (R and D). Dengan 

menggunakan model ADDIE. Menurut Cheung L (2016) model ADDIE terdiri atas lima 

tahapan yaitu: 1) Tahap Analysis (Analisis), meliputi analisis kebutuhan peserta didik 

dan guru, analisis karakteristik siswa, dan analisis kompetensi dasar; 2) Tahap Design 

(Desain), dilakukan kegiatan perencanaan desain produk yang akan dikembangkan. 

Penyusunan isi e-modul ini dilakukan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan 

dan berdasarkan dengan perencanaan desain produk yang telah dibuat; 3) Tahap 

Development (Pengembangan), tahap pengembangan bertujuan untuk 

merealisasikan segala tahap yang telah dilakukan sebelumnya dan untuk 

menghasilkan produk akhir e-modul pada materi biologi; 4) Tahap Implementation 

(Implementasi) yaitu e-modul yang telah valid kemudian akan diujicobakan secara 

terbatas di Kelas XII SMA/MA; 5) Tahap Evaluation (Evaluasi) pada tahap ini dilakukan 

penilaian terhadap produk.  

Proses input data kemudian dilakukan, pertama adalah mengukur kevalidan 

instrumen penilaian. Menurut Sudjana dan Rivai (2007), untuk menentukan penilaian 

kevalidan oleh validator, digunakan rumus: 

 

                                                      𝑆𝑉𝐴 = Σ Skor Validator  

                                                                            Σ item  

Keterangan:  

SVA    : Skor validasi setiap aspek  

Σ Skor Validator  : Jumlah skor yang diberikan kedua validator  

Σ Item   : Jumlah Item yang dinilai setiap aspek  

 

Skor yang diperoleh dari validasi setiap aspek selanjutnya ditentukan skor 

validasi bahan ajar mengikuti rumus: 
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                                                     𝑆𝑉𝑆 = Σ Skor semua aspek  

                                                                          Σ aspek  

Keterangan:  

SVS    : Skor validasi bahan ajar  

Σ Skor semua aspek : Jumlah skor semua aspek  

Σ Aspek   : Jumlah aspek yang dinilai  

Selanjutnya skor validasi instrumen penilaian disesuaikan dengan kriteria 

kevalidan merujuk pada Sugiyono (2010) sesuai pada Tabel 1. 

                                     Tabel 1. Kriteria Kevalidan Instrumen Penilaian 

Nilai Keterangan 

1 ≤ Va < 2 Tidak Valid 

2 ≤ Va < 3 Kurang Valid 

3 ≤ Va < 4 Cukup Valid 

4 ≤ Va ≤ 5 Valid 

Va = 5 Sangat Valid 

                          Sumber: Sugiyono (2010). 

Ket: VA adalah nilai rata-rata kevalidan dari semua validator 

Kedua adalah mengukur kevalidan produk bahan ajar. Instrumen terdiri atas 

20 butir dengan penilaian menggunakan rumus Gregory. Menurut Setemen (2018) 

validitas isi yang digunakan dalam penilaian pakar, menggunakan rumus Gregory 

dengan mekanisme: 1) Para pakar yang ditunjuk melakukan penilaian terhadap 

instrumen dengan mengklasifikasikan aspek menjadi sangat relevan (skor 3 atau 4) 

dan kurang relevan (skor 1 atau 2), 2) hasil penilaian pakar ditabulasi dalam bentuk 

matriks 2x2, 3) dibuat tabulasi silang, dan 4) dilakukan perhitungan validitas isi 

dengan rumus berikut:    

                                                 CV  =  
 

       
 

Keterangan: 

CV  =  Content Validity 

A    =  banyaknya item menurut kedua pakar kurang relevan. 

B    = pakar I setuju dan pakar II tidak setuju. 

C    = pakar I tidak setuju dan pakar II setuju. 

D    =  banyaknya item yang dianggap sangat relevan oleh kedua pakar. 

Penentuan nilai, A, B, C dan D dapat dilihat melalui Gambar 1. berikut: 
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Gambar 1. Penentuan Nilai A, B, C dan D pada Rumus Gregory 

Table kriteria penilaian kevalidan bahan ajar oleh ahli disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kriteria Validitas 

Nilai Keterangan 

0,8 – 1 
Validitas sangat 

tinggi 

0,60 - 0,79 Validitas tinggi 

0,40 - 0,59 Validitas sedang 

0,20 - 0,39 Validitas rendah 

0,00 - 0,19 
Validas sangat 

rendah 

 

 Menurut Ruslan (2009) instrumen yang mempunyai validitas isi > 0,75 dapat 

dinyatakan bahwa hasil pengukuran atau intervensi yang dilakukan oleh kedua pakar 

adalah valid. Selanjutnya mengukur tingkat kepraktisan produk terkait 

penggunaannya dalam kelas digunakan teknik analisis sebagai berikut:  

1. Persentase respon peserta didik dihitung dengan menggunakan rumus:  

      RS = 
 

 
 x 100%  

       dengan RS adalah respon siswa 

              f   adalah banyaknya peserta didik yang menjawab setuju 

             n   adalah jumlah peserta didik (responden) 

Setelah menghitung persentase peserta didik, selanjutnya menentukan rata-rata 

dari respon positif peserta didik. Kemudian menentukan kategori respon yang 

diberikan peserta didik terhadap suatu kriteria dengan cara mencocokkan hasil 

persentase dengan kriteria yang tercantum pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Kategori Respon Peserta Didik 

Nilai Keterangan 

85% ≤ RS Sangat positif 

70% ≤ RS < 85% Positif 

50% ≤ RS < 70% Kurang positif 

RS < 50% Tidak positif 

                                  Sumber: diadaptasi dari Ridwan (2010) 

Jika respon peserta didik terhadap e-modul Biologi materi genetik 

menunjukkan kriteria positif atau sangat positif dengan skala penilaian seperti pada 

Tabel 3.4, maka e-modul tersebut dikatakan praktis. 

2. Persentase respon guru dihitung dengan menggunakan rumus:  

                                                 RG = 
  

 
         

       dengan RG  adalah respon Guru 

                    adalah jumlah total nilai jawaban responden 

             n    adalah jumlah Guru (responden) 

Adapun kriteria angket respon Guru terhadap instrument penilaian, yang 

digunakan tercantum pada Tabel 4. sebagai berikut: 

Tabel 4. Kategori Respon Guru 

Nilai Keterangan 

85% ≤ RG Sangat setuju 

70% ≤ RG < 85% Setuju 

50% ≤ RG < 70% Kurang setuju 

RG < 50% Tidak setuju 

                        Sumber: diadaptasi dari Ridwan (2010) 

Jika respon Guru terhadap e-modul Biologi materi genetik menunjukkan 

kriteria setuju atau sangat setuju maka e-modul tersebut dikategorikan praktis.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  

Modul elektronik (e-modul) untuk SMA telah diteliti dan dikembangkan 

dengan mengacu pada model ADDIE yang terdiri dari lima tahap yakni: 1) Analyze 

(Analisis), 2) Design (Desain), 3) Development (Pengembangan), 4) Implementation 

(Implementasi) dan   5) Evaluation (Evaluasi). Secara jelas tahapan pengembangan 

dan hasil pengembangan e-modul akan dijelaskan sebagai berikut 

Tahap Analisis (Analyze)  

Pada hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, ditemukan beberapa 

masalah sebagai berikut: 1) sumber belajar dan Media pembelajaran yang sering 
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dipergunakan oleh guru masih mengacu pada buku cetak, LKPD, dan power point 

yang memuat teks dan gambar; 2) gambar/ilustrasi pada buku cetak yang tersedia 

kurang menarik minat siswa sehingga mereka tidak termotivasi untuk belajar lebih 

giat; 3) tidak semua siswa dapat memiliki buku pegangan karena jumlah buku cetak 

terbatas di perpustakaan, selain itu siswa dan guru tidak mempunyai cukup waktu 

untuk bertatap muka dalam proses pembelajaran sehingga siswa memerlukan bahan 

ajar yang dapat membantu mereka belajar secara mandiri di rumah; 4) proses 

pembelajaran hanya berjalan satu arah (Teacher-centered), hal tersebut dikarenakan 

metode yang digunakan berupa metode ceramah sehingga proses pembelajaran 

hanya berpusat pada guru; 5) pada saat guru menyampaikan materi biologi banyak 

peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami materi biologi sebab 

konsep biologi merupakan salah satu materi yang perlu pemahaman konsep yang 

lebih. 

Analisis karakteristik peserta didik yang ditemukan oleh peserta didik dalam  

lokasi penelitian yakni pada kelas XII MIA dengan total 24 orang. Hasil yang 

ditemukan berdasarkan observasi dan wawancara yaitu: 1) Sebanyak 78% peserta 

didik bosan dengan model pembelajaran yang digunakan; 2) Hasil observasi 

sebanyak 85% peserta didik memiliki gaya belajar audio dan visual. Sehingga pada 

saat guru menyampaikan materi hanya menggunakan metode ceramah peserta didik 

sulit menyerap materi yang dijelaskan oleh guru. 

Tahap Desain (Design) 

Desain fitur e-modul merupakan tahap dimana peneliti merancang susunan 

fitur-fitur pelengkap serta tools navigasi yang akan digunakan untuk mengisi e-

modul. Desain layout merupakan tahapan dimana peneliti mengatur tata letak pada 

modul elektronik (e-modul) serta elemen-elemen yang berhubungan dengan materi 

yang disajikan pada modul elektronik. Proses pembuatan e-modul dapat dilihat pada 

Tabel 5. 
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Tabel 5. Struktur Modul Elektronik (E-Modul) 

No. Fokus 
Sumber/Aplikasi 

pendukung 
Hasil 

1. Instalation 1. Microsoft Powerpoint 

2010 

2. Flip PDF Professional 

Digunakan sebagai aplikasi 

pendukung dalam merancang   e-

modul. 

2. Preparation 1. Situs internet 

2. E-book 

3. Buku paket Biologi 

SMA 

4. Jurnal literatur 

5. Video  

1. Terkumpul materi, data, artikel 

dari sumber yang relevan. 

2. Terkumpul beberapa ilustrasi 

dan gambar dengan kualitas 

tinggi/high definition (HD). 

3. Video dengan kualtas   

tinggi/high definition (HD). 

3. Editing Microsoft Powerpoint 

2010 

1. Layout dalam format .pdf 

ataupun .png 

2. Background e-modul 

3. Gambar 

4. Icon e-modul 

4. Inserting  Microsoft Powerpoint 

2010 

Membangun seluruh fitur e-modul 

dan diekspor dalam format .pdf 

6. Finishing  Flip PDF Professional Prototipe Modul elektronik (e-

modul) dalam bentuk flipbook 

dengan eksistensi .exe 

             Aplikasi yang digunakan dalam proses pembuatan modul elektronik (e-

modul) diantaranya adalah Microsoft Powerpoint 2010. Microsoft Powerpoint 2010 ini 

berfungsi dalam desain layout tampilan e-modul, isi materi e-modul, serta 

menyimpan dokumen dalam portable document format (.pdf). Tampilan awal aplikasi 

Microsoft Powerpoint 2010 dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

Gambar 2. Gambar tampilan awal Microsoft Powerpoint 2010. 
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           Aplikasi Flip PDF Professional berfungsi dalam menampilkan modul dalam 

format .pdf menjadi modul elektronik berbasis flipbook. Tampilan awal aplikasi Flip 

PDF Professional dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Gambar 3. Gambar tampilan awal Flip PDF Professional 

Tahap Pengembangan (Development) 

Tahap pengembangan dilakukan dengan mulai membuat produk sesuai yang 

telah direncanakan pada tahap design. Hasil pembuatan e-modul yang disusun oleh 

peneliti adalah sebagai berikut. 

1. Sampul (cover) 

Sampul e-modul terdiri atas bagian sampul bagian depan dan sampul bagian 

belakang, dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 4. Tampilan Sampul Bagian Depan dan Bagian Belakang E-Modul 

2. Konten E-Modul 

      Konten berisi arahan kepada pembaca terhadap fitur-fitur yang terdapat didalam 

e-modul, dapat dilihat pada Gambar 5. 
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     Gambar 5. Tampilan Konten E-Modul 

3. Unit Kegiatan Pembelajaran 

       Unit kegiatan pembelajaran berisi judul terkait materi pada e-modul. Halaman ini 

juga mencakup tujuan pembelajaran, dapat dilihat pada Gambar 6. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Tampilan Unit Kegiatan Pembelajaran E-Modul 

4. Isi Materi 

Halaman isi materi memuat materi pembelajaran, dapat dilihat pada Gambar 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Tampilan Isi Materi Pembelajaran E-Modul 
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5. Video Pembelajaran 

Halaman video manyajikan video terkait materi pembelajaran disertai link 

video dan QR code, pada halaman video pembelajaran juga terdapat Bio-news terkait 

materi yang telah dipelajari siswa, dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

Gambar 8. Tampilan Video Pembelajaran E-Modul 

6. Evaluasi Mandiri 

Halaman evaluasi mandiri berisi soal-soal yang mencakup materi berdasarkan 

tujuan pembelajaran pada satu kegiatan pembelajaran. Evaluasi mandiri terdiri atas 

pilihan ganda dan soal isian, pada bagian ini terdapat link google form dan QR code 

agar siswa dapat mengerjakannya langsung. Pada bagian akhir evaluasi mandiri 

terdapat penilaian mandiri bagi siswa untuk mengukur tingkat pencapaiannya. Dapat 

dilihat pada Gambar 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Gambar 9. Tampilan Evaluasi Mandiri E-Modul 

Validasi produk yang dikembangkan 

1. Hasil validasi instrumen bahan ajar modul elektronik (e-modul) 

Tabel 6. Hasil Analisis Data Kevalidan Instrumen Penilaian 

No Penilaian 
Penilaian Validator 

Keterangan 
Validator I Validator II 

1 Aspek yang Dinilai 4,65 4,71 Baik/Valid 

Rata-Rata Keseluruhan = 4,68 Valid 
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Hasil penilaian dari kedua validator ahli terhadap lembar instrumen penelitian 

pada Tabel 6, aspek yang dinilai berada pada kategori valid. Sementara untuk rata-

rata penilaian secara keseluruhan yaitu 4,68 dengan keterangan “valid”. Merujuk 

pada tingkat kategori oleh Sugiyono (2010), rentang penilaian berada pada 4 ≤ Va ≤ 

5, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penilian tersebut bersifat valid. 

2. Hasil analisis data kevalidan bahan ajar modul elektronik (e-modul) 

                                     Tabel 7. Hasil Analisis Data Kevalidan E-Modul 

No. 

Aspek Validator I Validator II 

Tabulasi 

Silang 

1 4 3 D 

2 4 4 D 

3 3 4 D 

4 4 3 D 

5 3 3 D 

6 3 4 D 

7 3 4 D 

8 4 4 D 

9 4 3 D 

10 4 4 D 

11 3 3 D 

12 4 3 D 

13 3 3 D 

14 3 3 D 

15 3 4 D 

16 4 4 D 

17 4 4 D 

18 3 4 D 

19 4 3 D 

20 3 4 D 

Jumlah 70 71 20D 

Selanjutnya  dilakukan perhitungan koefisien validitas Gregory  dengan 

mengunakan rumus: 

                                              Validitas Isi  =  
 

       
 

Sehingga diperoleh hasil: 

                                              Validitas Isi  =  
  

        
 = 1 
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Berdasarkan hasil penilaian produk dari kedua validator pada Tabel 7, terdapat 

20 kriteria penilaian yang masing-masing mewakili tiap pernyataan yang diberikan 

dalam instrumen. Nilai tersebut masuk ke dalam kategori sangat valid yaitu 1. Jadi, 

setelah ditinjau dari keseluruhan aspek, dapat disimpulkan produk bahan ajar e-

modul yang dikembangkan dinyatakan layak untuk digunakan setelah dilakukan 

revisi sesuai saran yang diberikan oleh kedua validator. 

Tahapan Implementasi (Implementation) 

Dilakukan pemberian instrumen penilaian kepada 24 siswa XII MIA dan 2 guru 

Biologi SMA sebagai pengguna e-modul yang telah dikembangkan. E-Modul 

diimplementasikan kepada peserta didik SMA, melalui uji coba terbatas untuk 

memperoleh data kepraktisan terhadap e- modul.  

Tahap Evaluasi (Evaluation) 

             Tahap evaluasi dilakukan setelah produk pengembangan selesai 

diimplementasikan. Tahap evaluasi dalam penelitian ini merupakan tahapan analisis 

kepraktisan e-modul.  

Tabel 8. Hasil Analisis Data Respon Guru Biologi Terhadap Kepratisan Bahan 

Ajar Modul Elektronik (E-Modul) 

No.   Aspek Penilaian Rerata Penilaian Keterangan 

1 Kelayakan Isi 90 Sangat Setuju 

2 Desain 93 Sangat Setuju 

3 Kebahasaan 91,5 Sangat Setuju 

4 Kegiatan HOTS 97 Sangat Setuju 

Rata-Rata Keseluruhan 92,87 Sangat Setuju 

 

Hasil respon guru terhadap bahan ajar modul elektronik (e-modul) pada Tabel 

8, termasuk dalam kategori sangat positif dengan rata-rata keseluruhan persentase 

yaitu 92,87%. Berdasarkan kategori penilaian kriteria kepraktisan bila mencapai 

angka 85% ≤ RS, maka dinyatakan sangat positif. Sehingga bahan ajar e-modul yang 

dikembangkan bersifat sangat praktis. 

Tabel 9. Hasil Analisis Data Respon Peserta Didik Terhadap Kepratisan Bahan 

Ajar Modul Elektronik (E-Modul) 

No. 
 Aspek Penilaian 

Rerata 

Penilaian 

   Keterangan 

1 Manfaat 90,5 Sangat Positif 

2 Kemudahan Akses 95 Sangat Positif 

3 Desain 90 Sangat Positif 

4 Kegiatan HOTS 87 Sangat Positif 

5 Bahasa 92 Sangat Positif 

Rata-Rata Keseluruhan 90,9 Sangat Positif 
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Hasil respon peserta didik terhadap bahan ajar e-modul pada materi jaringan 

hewan pada Tabel 9, diperoleh nilai rata-rata sebesar 90,9%. sehingga dapat 

dinyatakan bahwa bahan ajar     e-modul bersifat sangat praktis. 

Pembahasan 

 Pengembangan modul elektronik (e-modul) mengadaptasi pada model 

pengembangan Research and Development (R&D). Model ADDIE terdiri atas lima 

tahapan utama yaitu tahap analisis (analyze), tahap desain (design), tahap 

pengembangan (development), tahap implementasi (implementation), dan tahap 

evaluasi (evaluation) yang mengacu pada proses utama dari proses pengembangan 

sistem pembelajaran. Setelah melewati tahapan tersebut, dilakukan uji validitas dan 

kepraktisan sehingga produk e-modul yang dihasilkan benar bersifat valid dan 

praktis. 

Tahap analisis kebutuhan berdasarkan hasil observasi awal bahwa bahan ajar 

yang digunakan guru dalam proses pembelajaran kurang bervariasi. Minimnya 

penggunaan bahan ajar yang variatif menimbulkan kejenuhan dan menurunkan 

motivasi belajar. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dikembangkan 

bahan ajar berupa modul elektronik       (e-modul) yang mampu membuat proses 

pembelajaran menjadi lebih menarik. Kamudian, dilakukan analisis pengembangan 

materi sesuai kompetensi dasar. Terdapat beberapa materi yang sulit dipahami 

sehingga dibutuhkan fitur tambahan seperti gambar, video animasi untuk 

memudahkan peserta didik dalam memahami yang perlu divisualisasikan agar 

memudahkan peserta didik memahami materi. 

Tahapan selanjutnya adalah desain produk. Pada tahapan ini peneliti fokus 

dalam merancang bahan ajar yang akan dikembangkan. Tahap desain produk yang 

pertama adalah pemilihan bahan ajar, pemilihan format serta rancangan awal bahan 

ajar. Rancangan bahan ajar e-modul dilakukan dengan memilih dan menetapkan 

spesifikasi perangkat yang dibutuhkan, dalam hal ini dibutuhkan perangkat keras 

berupa laptop serta beberapa perangkat lunak yang mendukung pengembangan. 

Perancangan e-modul dengan menggunakan aplikasi Microsoft Power Point 2010. 

Aspek yang dirancang pada modul elektronik (e-modul) Biologi berupa sajian audio-

visual, layout yang variatif, gambar dengan kualitas tinggi (High Definition) video 

animasi yang menjelaskan secara detail setiap sub materi sehingga tampilan yang 

dihasilkan tidak monoton. Tampilan yang tidak monoton dapat memberikan 

rangsangan secara visual, sehingga proses belajar peserta didik lebih bermakna serta 

membantu mengefektifkan jalannya proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan 

penelitian oleh Idris, dkk (2018) bahwa bahan ajar audio visual dapat merangsang 

perubahan dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang konduktif sehingga 

pembelajaran lebih bermakna dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik yang 

terlokalisir dan spesifik.  

Tahap pengembangan, produk awal e-modul dilakukan validasi produk oleh 

dua validator ahli. Modul elektronik (e-modul) sebagai bahan ajar mengalami 
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beberapa perubahan setalah dilakukan validasi oleh validator ahli hingga diperoleh 

validitas bahan ajar yang baik dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh 

validator ahli dalam perbaikan e-modul. Secara umum saran dan masukan dari kedua 

validator mengenai bahan ajar, yaitu tipografi, kesesuaian warna layout dengan isi, 

keakuratan konsep dan definisi, penyajian peta konsep dan tujuan pembelajaran, 

redaksi kata yang digunakan, penambahan sumber pada gambar serta penulisan kata 

kerja operasional. 

Produk yang telah divalidasi dan dinyatakan valid oleh validator ahli, maka 

dilakukan proses implementasi pada guru dan peserta didik. E-Modul diberikan 

kepada guru dan peserta didik untuk mengoperasikan e-Modul dalam bentuk offline 

dan online. E-modul dibagikan kepada peserta didik dalam bentuk online disebabkan 

karena peneliti tidak dapat melakukan pertemuan langsung dengan peserta didik 

dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan social distancing dan 

segala kegiatan pembelajaran dilakukan di/dari rumah. Pemberian e-modul pada 

guru biologi dibagikan secara online maupun offline. Peneliti memberikan e-modul 

secara offline pada guru biologi di SMAN 6 Makassar 

Tahap evaluasi, tahap ini mengevaluasi hasil dari pemberian bahan ajar 

kepada guru dan peserta didik. Peneliti memberikan instrumen respon guru dan 

peserta didik untuk uji kepraktisan bahan ajar. Berdasarkan analisis data yang 

diperoleh dengan melihat hasil respon guru dan peserta didik dapat disimpulkan 

bahwa bahan ajar modul elektronik (e-modul) Biologi guna meningkatkan 

kemandirian belajar siswa bersifat praktis. Uji kevalidan bertujuan untuk mengetahui 

kelayakan bahan ajar yang akan digunakan, seperti lembar instrumen, konten media, 

serta materi yang disajikan. Sebelum dilakukan validasi bahan ajar, terlebih dahulu 

dilakukan validasi terhadap instrumen penilaian. Hasil uji validitas alat ukur 

(instrumen) yang dilakukan oleh dua validator ahli menunjukkan skor keseluruhan 

validator (4,58) dengan kategori valid, hal ini merujuk pada rentang kategori (4 ≤ Va 

< 5) sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dapat menilai produk yang 

dikembangkan.  

 Validitas suatu alat ukur selain dipengaruhi oleh instrumen juga dipengaruhi 

oleh pengguna alat ukur yang melakukan pengukuran dalam mendapatkan data 

serta subjek yang diukur (Sugiyono, 2014). Instrumen yang digunakan dalam 

pengembangan e-modul terdiri atas angket yang setiap aspeknya terdapat beberapa 

pernyataan positif dan negatif di dalamnya. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Widoyoko (2012) bahwa dengan memberikan variasi antara pernyataan positif dan 

negatif dilakukan agar responden betul-betul cermat dalam membaca setiap 

pernyataan pada angket sehingga responden tidak terkesan asal mengisi angket. 

Hasil validasi bahan ajar menunjukkan bahwa modul elektronik (e-modul) dapat 

digunakan sebagai bahan ajar pada materi Biologi sebab bahan ajar ini termasuk 

dalam kategori valid. Hasil validasi menunjukkan skor keseluruhan validator (1) 

dengan kategori sangat valid, hal ini merujuk pada rentang kategori (0,8-1) sehingga 

dapat disimpulkan bahan ajar e-modul ini bersifat valid.  
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Modul elektronik (e-modul) selain unggul dalam menumbuhkan motivasi 

belajar, juga dapat memudahkan peserta didik terhadap memahami materi 

khususnya materi Biologi. Materi Biologi merupakan materi yang memerlukan 

visualisasi objek secara jelas dan menarik. Hal inilah yang diakomodasi e-modul 

dalam menyajikan materi secara tepat dan jelas, yang dikemas dalam bentuk video 

dan animasi secara jelas. Melalui modul elektronik (e- modul), pengguna dapat 

mengakses lebih detail terkait materi yang dipelajari melalui smartphone maupun 

komputer. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Riyani (2013) e-

modul tidak lagi menggunakan kertas sebagai bahan baku, melainkan semua 

informasi baik gambar, teks, video, dan quiz dikonversi ke dalam file digital yang bisa 

diakses melalui smartphone dan komputer. Berdasarkan keefektifannya dalam 

pembelajaran, e-modul memiliki manfaat dalam menyediakan pengalaman belajar 

baru dimana peserta didik secaara aktif berinteraksi langsung dengan proses 

pembelajaran yang disediakan pada navigasi e-modul (Kim, dkk, 2013) 

Berdasarkan penelitian tentang respon guru dan peserta didik terhadap e-

modul, maka ada beberapa aspek yang diberikan pada guru dan peserta didik yakni 

aspek perangkat, sajian pembelajaran, kelayakan materi, paradigma konstruktivis, 

desain dan kebahasaan/komunikasi. Uji kepraktisan terhadap respon guru dan respon 

peserta didik pada bahan ajar e-modul bersifat praktis. Kepraktisan media ini dapat 

dilihat dari segi penggunaan terutama dalam proses pembelajaran. 

Persentase penilaian guru yang dengan skor 92,87% dengan kategori sangat 

positif, namun dapat dilihat bahwa hasil penilaian tersebut tidak mencapai hasil 

maksimal yakni mencapai 100% dari kepraktisan bahan ajar yang diberikan, hal ini 

dapat dilihat dari beberapa faktor seperti faktor usia dan kondisi guru, yang dimana 

bahan ajar seperti modul elektronik (e- modul) jarang bahkan tak pernah ditemui 

dalam pembelajaran. Dengan adanya e- modul guru dapat menyampaikan informasi 

lebih jelas dan tepat, serta ditanggapi dan dimengerti oleh peserta didik secara cepat 

dan jelas, guru dapat menggunakan e-modul tanpa perlu menjelaskan mulai dari 

awal karena e-modul telah dilengkapi dengan beberapa fitur tambahan seperti 

gambar cerita yang mempermudah aktivitas pembelajaran di kelas, sehingga guru 

dapat mengefisienkan waktu pembelajaran. 

Uji respon peserta didik yang telah dilakukan, yang terdiri beberapa aspek 

penilaian yaitu pengorganisasian konsep, paradigma konstruktivis, kemudahan akses, 

desain dan bahasa. Maka diperoleh hasil analisis data instrumen respon peserta didik 

yaitu e-modul memperoleh respon positif dengan rata-rata skor yakni 90,9%. 

Menurut Yamasari (2010) suatu bahan ajar dinyatakan praktis apabila praktis secara 

praktik yaitu persentase respon peserta didik terhadap media menunjukkan dalam 

kategori positif. 

Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan dapat dikatakan bahwa bahan 

ajar modul elektronik (e-modul) Biologi  yang dikembangkan telah mencerminkan 

bahan ajar yang baik serta layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran.  

Kepraktisan penggunaan produk ini juga didukung oleh gaya belajar peserta didik 
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yang rata-rata memiliki gaya belajar audio visual. Penilaian pada e-modul 

dikategorikan valid dan praktis, namun terdapat beberapa kendala dalam 

pelaksanaan penelitian pengembangan e-modul. Peneliti membutuhkan waktu yang 

lama dalam penyusunan kerangka materi, mendesain konten, mengumpulkan 

gambar serta video pembelajaran yang sesuai dan layout pada e-modul. Hal tersebut 

dikarenakan kurangnya pengetahuan peneliti terhadap aplikasi yang digunakan serta 

cukup sulit untuk dioperasikan oleh peneliti yang tidak mempunyai banyak 

pengetahuan tentang desain grafis. 

Kelebihan dari modul elektronik (e-modul) yang dikembangkan selain dapat 

digunakan sebagai sumber belajar dapat berfungsi untuk mengulang informasi 

mengenai materi pelajaran. E-Modul ini berbentuk soft file dan untuk mengakses e-

modul ini tidak memerlukan koneksi internet, artinya file dapat disimpan, dan tidak 

tergantung dengan koneksi internet. Kehadiran e-modul pada pembelajaran daring 

lebih fleksibel sehingga mudah di bawa kemana-mana. Bahan ajar dikatakan baik jika 

memenuhi aspek-aspek kualitas agar memperoleh produk pengembangan yang 

baik, yaitu 1) validitas (validity), 2) kepraktisan (practicaly), dan 3) keefektifan 

(effectiveness). Pembelajaran berbasis teknologi yang modern, lengkap dan inovatif 

mampu mendorong peserta didik untuk lebih serius dalam mengikuti pelajaran, hal 

ini merupakan salah satu visi penting bagi setiap pendidik untuk mengembangkan 

kurikulum, kegiatan, srategi dan materi pembelajaran siswa dalam proses belajar 

mengajar (Coşkun, 2019). Penelitian ini diharapkan guru dan peserta didik bisa 

menggunakan produk ini dengan maksimal sebagai bahan ajar dan sumber belajar 

dalam membantu proses penyampaian materi Biologi. 

KESIMPULAN  

Bahan ajar modul elektronik (e-modul) Biologi yang dikembangkan diperoleh 

hasil yang valid dengan penilaian validator yaitu 1 (sangat valid) dengan 

menggunakan rumus Gregory. Bahan ajar modul elektronik (e-modul) Biologi yang 

dikembangkan diperoleh hasil yang bersifat praktis. Uji kepraktisan berdasarkan 

respon guru yaitu 92,87% dan respon peserta didik yaitu 90,9%. Penelitian ini 

terbatas pada memperoleh bahan ajar e-modul yang valid dan praktis yang namun 

belum sampai pada uji coba untuk mencapai keefektifan dikarenakan keterbatasan 

peneliti. Diharapkan untuk penelitian lanjutan dari bahan ajar ini yakni untuk 

melakukan uji keefektifan bahan ajar e-modul Biologi untuk meningkatkan 

kemandirian belajar siswa, agar nantinya dapat menyempurnakan penelitian ini. 
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