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PENGEMBANGAN BAHAN AJAR FISIKA
PADA MATERI BIO MEKANIKA
BERBASIS INKUIRI

Berkat Panjaitan
Dosen Akademi Teknik Elektromedik Binalita Sudama Medan
Abstrak
Penelitian dan pengembangan modul Fisika berbasis Inkuiri ini bertujuan
untuk mengetahui Peningkatan aktivitas Mahasiswa, respon Mahasiswa, hasil Belajar
Mahasiswa, serta untuk mengetahui kelayakan modul. Subyek dalam penelitian ini
adalah Mahasiswa Semester I Tk. 1 Akademi Teknik Elektromedik Binalita Sudama
Medan yang berjumlah 30 Mahasiswa. Pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan metode observasi, metode angket, tes, dan dokumentasi. Metode
penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D). Produk yang
dikembangkan adalah modul Fisika berbasis Inkuiri. Berdasarkan hasil penelitian
diperoleh rerata persentase hasil evaluasi modul dari ahli 74.07%. Penggunaan
modul Fisika berbasis inkuiri dapat meningkatkan respon Mahasiswa dengan ratarata pada pertemuan I sebesar 50.07%, pertemuan II sebesar 61.21%, dan Pertemuan
III sebesar 72.38%. Selain itu, penggunaan modul dapat meningkatkan aktivitas
Mahasiswa dengan nilai rata-rata pada pertemuan I sebesar 50.83%, pada pertemuan
II sebesar 70.93%, dan pada pertemuan III sebesar 94.89% dengan kategori “baik”
dan penggunaan modul dapat meningkatkan hasil belajar Mahasiswa dengan nilai
rata-rata pada pertemuan I sebesar 5.63, pertemuan II sebesar 7.50, dan pada
pertemuan III sebesar 8.83. Dengan demikian, modul Fisika berbasis inkuiri layak
digunakan dalam pembelajaran Fisika untuk meningkatkan respon Mahasiswa,
aktivitas Mahasiswa, dan hasil belajar Mahasiswa.
Kata kunci : Modul Berbasis Inkuiri, Respon Mahasiswa, Aktivitas Mahasiswa,
Hasil Belajar Mahasiswa
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PENDAHULUAN
Dalam era globalisasi, sangat
dibutuhkan sumber daya manusia yang
berkualitas tinggi. Sumber daya
manusia yang berkualitas tinggi
menjadi tumpuan utama agar suatu
bangsa dapat berkompetisi dengan
bangsa lain. Terwujudnya sumber
daya manusia yang berkualitas tinggi
tidak terlepas dari jalur pendidikan.
Melalui jalur
pendidikan, ilmu pengetahuan dan
teknologi
semakin
berkembang
dengan pesat.
Berdasarkan pengamatan dan
observasi yang dilakukan peneliti
dilapangan atau tempat penelitian
bahwa penggunaan modul sebagai
bahan ajar belum ada diterapkan oleh
Dosen terhadap Mahasiswa, Dosen
masih dominan menggunakan buku
teks dari pemerintah dan buku teks
yang di jual di pasaran, seperti buku
Marthen Kanginan, penerbit Erlangga
dan buku dari pemerintah. Dalam
bahan ajar yang dipakai oleh Dosen
belum ada integrasi antara teori
dengan eksperimen. Pembelajaran
yang dilakukan masih dominan
menggunakan model konvensional,
pembelajaran masih berpusat pada
Dosen.
Dengan
demikian
modul
sangat dibutuhkan karena modul dapat
membantu sekolah dan Dosen dalam
mewujudkan
pembelajaran
yang
berkualitas. Penerapan modul dapat
mengkondisikan
kegiatan
pembelajaran lebih terencana dengan
baik, mandiri, tuntas dan dengan hasil
(output) yang jelas. Penulisan modul
mempunyai tujuan: 1) memperjelas
dan mempermudah penyajian pesan
agar tidak terlulu verbal, 2) mengatasi
keterbatasan waktu, ruang dan daya
indera baik peserta didik maupun
instruktur/Dosen,
3)
untuk
meningkatkan motivasi dan gairah

belajar; mengembangkan kemampuan
dalam berinteraksi langsung dengan
lingkungan,
4)
memungkinkan
Mahasiswa atau pebelajar dapat
mengukur dan mengevaluasi sendiri
hasil belajarnya.
Untuk kemajuan pendidikan,
ilmu pengetahuan dan teknologi
semakin berkembang dengan pesat
dipengaruhi oleh sumber belajar.
Sumber belajar di tengah-tengah
masyarakat
dapat
berupa
perpustakaan, taman bacaan, pusat
kegiatan belajar masyarakat, radio,
buku, televisi, warung internet atau
sumber
belajar
lainnya
yang
mengandung
pesan/isi
dengan
kebutuhan
masyarakat
setempat.
(Sitepu, 2014).
Menurut
daryanto
(2014)
bahan ajar adalah seperangkat materi
yang disusun secara sistematis baik
tertulis maupun tidak sehingga tercipta
lingkungan
dan
suasana
yang
memungkinkan Mahasiswa untuk
belajar. Jenis-jenis bahan ajar sebagai
berikut: Lembar informasi, Operation
sheet, Jobsheet, Worksheet, Handout,
Modul. Modul merupakan bahan
belajar terprogram yang disusun
sedemikian rupa dan disajikan secara
terpadu, sistematis, serta terperinci.
Keberhasilan
Pembelajaran
juga di pengaruhi oleh model yang
digunakan
oleh
Dosen
dalam
pembelajaran. Salah satu model yang
membuat
pembelajaran
yang
PAIKEM adalah model inkuiri. Sani
(2013) pembelajaran yang berbasis
inkuiri adalah pembelajaran yang
melibatkan
Mahasiswa
dalam
merumuskan
pertanyaan
dan
mengarahkan untuk melakukan Inkuiri
dalam upaya membangun pengetahuan
dan makna baru.
Fitri
(2013)
menyatakan
bahwa: Penggunaan modul Fisika
berbasis domain pengetahuan sains
dapat
meningkatkan pemahaman
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Mahasiswa. Selain itu, penggunaan
modul dapat mengoptimalkan mindson Mahasiswa. Dengan demikian,
modul Fisika berbasis domain
pengetahuan sains dengan pendekatan
CTL
layak
digunakan
dalam
pembelajaran
Fisika
untuk
mengoptimalkan
minds-on
Mahasiswa.
Jaya (2012) dalam penelitianya
menyatakan bahwa modul yang
dikembangkannya sudah sesuai dan
layak digunakan dalam pembelajaran
sesuai validasi para ahli terlihat dari
uji coba modul yang dilakukan didapat
hasil belajar Mahasiswa meningkat,
peserta didik dalam uji perorangan
memberikan tanggapan bahwa modul
fisika kontekstual ini sangat baik,
peserta didik dalam uji kelompok kecil
memberikan tanggapan bahwa modul
fisika kontekstual ini baik, user
(pendidik) dalam uji lapangan
memberikan tanggapan bahwa modul
fisika kontekstual ini baik dan layak
untuk digunakan dalam pembelajaran,
Wahyudi
(2014)
dalam
penelitiannya menyatakan bahwa:
Pengembangan bahan ajar berbasis
Problem Based Learning memiliki
kiriteria sangat baik karena sudah
divalidasi oleh ahli dan setelah di
ujicobakan,
bahan
ajar
dapat
meningkatkan
hasil
belajar
Mahasiswa, dapat dilihat ketika bahan
ajar di ujicobakan rata-rata nilai
Mahasiswa meningkat, mendapat
respon yang baik dari Mahasiswa
tentang bahan ajar yang digunakan,
dan dapat meningkatkan aktivitas
belajar Mahasiswa.
Wibowo (2013) menyatakan
bahwa: pengembangan bahan ajar
fisika
berbasis
react
dapat
meningkatkan
minat
belajar
Mahasiswa, dengan kehadiran bahan
ajar berbasis React ini bagi Mahasiswa
pembelajaran menjadi tidak monoton
lagi dan bagi Dosen menjadi referensi

dalam mengembangkan bahan ajar
yang menarik. Diperkuat
oleh
penelitian
Yudyanto
(2013)
mengatakan bahwa Bahan ajar fisika
berbasis model pembelajaran React
pada pokok bahasan fluida untuk
Mahasiswa SMA kelas XI adalah
layak dan dapat diujicobakan lebih
luas agar bias digunakan dalam
pembelajaran.
Menurut
Dewi
(2012)
pengembangan bahan ajar fisika yang
berbentuk modul fisika berbasis
multimedia dapat meningkatkan minat
dan
daya
tarik
belajar
mahaMahasiswa, sehingga dengan
kehadiran modul ini mahaMahasiswa
dapat belajar secara mandiri tanpa ada
tutor
atau
pun
dosen
yang
mengarahkannya. Menurut Mawantia
(2014) pengembangan modul berbasis
inkuiri terbimbing dapat dipergunakan
di PT, mengingat masih jarangnya
penggunaan
modul
dalam
pembelajaran di PT, modul dalam
penelitian mawantia juga sudah sesuai
dengan struktur pengembangan modul
menurut para ahli, dan modul ini
ditujukan khusus untuk PT sebagai
bahan ajar dalam pembelajaran di
kelas.
Darmayanti
(2012)
mengatakan bahwa: Penggunaan buku
Mahasiswa berbasis inkuiri mampu
meningkatkan
hasil
belajar
Mahasiswa, dalam yang dilakukan
nilai post test jauh lebih tinggi dari
nilai pre test, sehingga buku atau pun
bahan ajar modul yang berbasis inkuiri
dapat meningkatkan hasil belajar
Mahasiswa.Menurut
Rahmaniyah
(2014) dalam penelitiannya bahwa
bahan ajar berbasis e-learning pada
materi hidrokarbon dan minyak bumi
yang
dikembangkan
dapat
meningkatkatkan
minat
belajar
Mahasiswa. Menurut sugiyanto (2013)
pengembangan modul berbasis inkuiri
terbimbing
dapat
memecahkan
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masalah belajar Mahasiswa setelah
layak menurut para ahli, penggunaan
modul berbasis inkuiri terbimbing ini
dapat meningkatkan hasil belajar
Mahasiswa.
Winarni (2012) menyatakan
bahwa modul yang dikembangkan,
dilihat dari Rata-rata nilai Mahasiswa
sesudah menggunakan modul lebih
tinggi
daripada
rata-rata
nilai
Mahasiswa sebelum menggunakan
modul. Menurut Sholiha (2014)
Pengembangan bahan bahan ajar
berbentuk Modul dan Lks dapat
meningkatkan kemampuan berpikir
kritis dan prestasi belajar.
Menurut Hidayanto (2013)
dalam penelitian pengembangan bahan
ajar Berbasis Realistic Mathematic
Education
efektif
dan
layak
diaplikasikan
untuk
membangun
kemampuan komunikasi matematis
Mahasiswa pada materi fungsi. bahan
ajar ini lebih efektif pada Mahasiswa
kelompok atas, dengan demikian
aplikasi bahan ajar ini akan lebih
efektif untuk pembelajaran pada
golongan Mahasiswa kelompok atas
atau pada kelas unggulan di sekolah.
Jakpar (2013) menyatakan bahwa hasil
belajar yang dibelajarkan dengan
menggunakan buku ajar modul lebih
tinggi dari hasil belajar Mahasiswa
yang dibelajarkan dengan buku teks.
Buku ajar yang dikembangkan itu juga
memberikan
sumbangan
praktis
terutama bagi Dosen dalam proses
pelaksanaan pembelajaran. Buku ajar
modul
dapat
dijadikan
bahan
pertimbangan bagi Dosen dalam
menyampaikan materi pelajaran fisika.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
melihat peningkatan respon belajar
Mahasiswa,
aktivitas
belajar
Mahasiswa,
dan
hasil
belajar
Mahasiswa. Manfaat penelitian ini
adalah sebagai bahan masukan untuk
Dosen dalam mengembangkan bahan
ajar modul untuk meningkatkan hasil

belajar Mahasiswa, dan juga masukan
bagi peneliti yang selanjutnya.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di
Akademi
Teknik
Elektromedik
Binalita Sudama Medan. Waktu
penelitian ini dilaksanakan pada Bulan
Agustus tahun 2018. Populasi dalam
penelitin ini adalah
seluruh
Mahasiswa ATEM TK. I Binalita
Sudama Medan.
Penelitian
ini
dirancang
sebagai penelitian pengembangan
produk
menggunakan
metode
pengembangan
Research
and
Development
(R&D).
Metode
Research and Development (R&D) ini
digunakan untuk menghasilkan produk
tertentu, dan menguji keefektifan
model tersebut.Menurut sugioyono
untuk dapat menghasilkan produk
tertentu digunakan penelitian yang
bersifat analisis kebutuhan dan untuk
menguji keefektifan produk tersebut
supaya dapat berfungsi di masyarakat
luas, maka diperlukan penelitian untuk
menguji keefektifan produk tersebut.
Pada penelitian inimenggunakan uji
coba terbatas yaitu bahan ajar yang
telah
dikembangkan
kemudian
divalidasi oleh tim ahli selanjutnya
bahan ajar yang telah dikembangkan
di lakukan perbaikan berdasarkan
sara-saran dari tim ahli selanjutnya
bahan ajar yang sudah direvisi di uji
cobakan satu kelas untuk melihat
respon Mahasiswa terhadap bahan ajar
dan melihat aktivitas belajar serta hasil
belajar Mahasiswa dan selanjutnya
bahan ajar yang sudah digunakan
dilakukan revisi tahap II berdasarkan
masukan dari Mahasiswa yang dinilai
dari respon Mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN
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Persentasi
Penilaian

Untuk melihat hasil validasi
setiap ahli dalam perbaikan modul
sebagai bahan ajar seperti tabel
berikut:
100

61.17

71.8

89.26

0
SM
SD
KS
Tim Ahli Validasi

Gambar. 1. Persentase Validasi
bahan ajar Modul oleh
Ahli I,II,III
Pada diagram batang diatas
dapat kita lihat adanya peningkatan
persentasi penilaian modul yang
dilakukan oleh ahli, Hal ini
disebabkan oleh peneliti memberikan
modul yang divalidasi oleh ahli I
mendapatkan nilai 61,17 % dari Ahli 1
dengan kategori layak diujicobakan di
lapangan dengan revisi, hasil dari
validasi modul I langsung direvisi oleh
peneliti. Modul hasil revisi dari Ahli I
diberikan ke ahli II, kemudian ahli II
memberikan tanggapan dan saran
perbaikan ke modul bahan ajar
tersebut dengan nilai 71,8% dengan
kategori
layak
diujicobakan
dilapangan dengan revisi. Hasil revisi
modul dari ahli II diberikan ke ahli III
untuk ditanggapi dan diperbaiki.
Menurut Ahli III modul layak di
ujicobakan tanpa revisi. Terdapat
beberapa perbaikan yang dilakukan

berdasarkan saran para ahli antara lain
: Dalam aspek kelayakan isi yaitu (1)
Kompetensi inti dan kompetensi dasar
belum jelas, 2) Interaksi antara konsep
belum terlihat, 3) Fakta kurang
bervariasi, 3) Gambar belum rapi, 4)
Memperbaiki satuan yang kurang, 5)
Memperbaiki penulisan daftar pustaka,
6) Penjelasan Materi dibuat dalam
kehidupan sehari-hari Mahasiswa.
Dalam aspek kelayakan penyajian
yaitu 1) Menambahkan percobaan dan
fenomena, 2) Membuat contoh soal
dan kunci jawaban setiap soal latihan,
3) Kurang interaktif. Dalam aspek
kontekstual yaitu 1) Kurang Update,
2) kurang Aplikatif, 3) kurang menarik
minat untuk menemukan. Dalam
aspek pendekatan inkuiri yaitu 1)
Mahasiswa hanya mampu menerapkan
yang dipahami, 2) membuat soal yang
menantang. Bahan ajar yang sudah
dilakukan revisi dari semua ahli
kemudian dilakukan uji coba terbatas
kepada satu kelas yang dipilih pada
tempat penelitian
Bahan ajar yang diberikan
peneliti kepada Mahasiswa kemudian
dilakukan
penilaian
berdasarkan
angket respon yang diberikan, Untuk
lebih jelas peningkatan respon
Mahasiswa dapat dilihat pada gambar
.2 berikut:
Nilai Respon Belajar (%)

Penilaian terhadap materi
bahan ajar yang dilakukan oleh tim
ahli menjadi dasar untuk melakukan
perbaikan. Pada point tertentu dan
beberapa bagian yang dianggap perlu
oleh tim ahli untuk diadakan
perbaikan, maka akan dilakukan revisi
sesuai saran dan masukan dari tim
ahli.

80

60

50.07

61.21

72.38

40
20
0

1

2
Pertemuan

Gambar. 2. Hubungan Persentase
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Respon
Mahasiswa
terhadap bahan ajar modul
setiap pertemuan
Berdasarkan gambar 4.6 dapat
disimpulkan bahwa ada peningkatan
respon Mahasiswa setiap pertemuan.
Pada hasil respon Mahasiswa terdapat
beberapa bagian yang dilakukan
perbaikan berdasarkan saran dari
Mahasiswa, antara lain: (1) mengganti
contoh soal agar sesuai seperti
peristiwa kehidupan sehari-hari, (2)
Materi disajikan dari yang mudah
sampai ke yang konkrit, (3) Membuat
bahan ajar dengan bahasa yang
sederhana dan mudah dimengerti
Mahasiswa, (4) memperjelas kalimat
dan gambar yang terdapat pada bahan
ajar, (5) merubah tampilan bahan ajar
menjadi lebih menarik dan lain-lain.
Hal ini juga terbukti dari penelitian
berikut: Menurut Jaya (2012) bahan
ajar modul yang diberikan ke
Mahasiswa mendapat respon yang
baik dari Mahasiswa dan juga Dosen
pemakai modul. Wahyudi (2014) juga
menyatakan bahwa bahan ajar modul
berbasis problem base learning yang
digunakan mendapat respon yang baik
dari Mahasiswa.
Observasi dilakukan oleh dua
orang pengamat/observer yang terdiri
dari satu orang Dosen fisika dan satu
orang kepala laboratorium di sekolah
tempat mengajar. Kegiatan belajar
mengajar ini dilakukan selama tiga
kali pertemuan dengan aktivitas yang
diamati oleh observer. Adapun
aktivitas
yang
diamati
adalah
persentase keaktifan Mahasiswa,
untuk melihat rata-rata keaktifan
Mahasiswa
setiap
pertemuannya
sebagai berikut:

Aktivitas Siswa (%)
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Gambar. 3. Peningkatan persentase
rata-rata
Aktivitas
Mahasiswa terhadap bahan
ajar
modul
setiap
pertemuan
Berdasarkan gambar 3 yang
diatas dapat disimpulkan bahwa ada
peningkatan
aktivitas
belajar
Mahasiswa
yang
dibelajarkan
menggunakan bahan ajar modul
berbasis inkuiri setiap pertemuannya.
Hal ini juga di dukung oleh penelitian
Sanjaya (2008) menyatakan bahwa
pembelajaran berbasis inkuiri itu
menekankan pada aktivitas Mahasiswa
secara maksimal untuk mencari dan
menemukan.
Hasil
belajar
Mahasiswa
setelah dibelajarkan menggunakan
bahan ajar modul fisika yang berbasis
inkuiri, mengalami peningkatan setiap
pertemuannya. Hal ini di pengaruhi
oleh sudah terbiasanya Mahasiswa
dalam menggunakan bahan ajar modul
berbasis inkuiri dan dipengaruhi oleh
bahan ajar ajar modul setiap
pertemuannya direvisi berdasarkan
respon Mahasiswa pada setiap
pertemuannya. dapat kita lihat hasil
postes rata-rata setiap pertemuan yang
didapat Mahasiswa pada gambar 4
berikut:

Rata-rata Hasil
Belajar
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Gambar. 4. Rata-rata Hasil Belajar
Setiap Pertemuan
Berdasarkan gambar 4 diatas
dapat kita simpulkan bahwa ada
peningkatan rata-rata hasil belajar
Mahasiswa setiap pertemuannya yang
dibelajarkan menggunakan bahan ajar
modul fisika berbasis inkuiri.
Hal diatas sesuai dengan
penelitian Winarni (2012) yang
menyatakan bahwa hasil belajar yang
menggunakan modul lebih tinggi dari
pada bahan ajar tanpa modul.
Penelitian jaya (2012) menyatakan
bahwa bahan ajar modul yang sudah
divalidasi
oleh
ahli
dapat
meningkatkan
hasil
belajar
Mahasiswa.
Menurut Wahyudi (2014)
bahan ajar yang berbasis problem base
learning dapat meningkatkan hasil
belajar Mahasiswa. Darmayanti (2012)
penggunaan bahan ajar modul
Mahasiswa berbasis inkuiri dapat
meningkatkan
hasil
belajar
Mahasiswa.
Sugiyanto
(2013)
menyatakan bahwa pengembangan
modul berbasis inkuiri terbimbing
dapat meningkatkan hasil belajar
Mahasiswa. Menurut Jakpar (2013)
hasil belajar yang dibelajarkan dengan
menggunakan bahan ajar modul lebih
tinggi dari hasil belajar Mahasiswa
yang dibelajarkan dengan buku teks.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data
temuan dan pembahasan selama
pembelajaran dengan menggunakan
pengembangan bahan ajar berbasis
Inkuiri diperoleh beberapa kesimpulan
yang berupa jawaban dari pertanyaanpertanyaan yang diajukan dalam
rumusan
masalah.
Kesimpulankesimpulan tersebut sebagai berikut
Bahan ajar fisika Mahasiswa berbasis
Inkuiri yang dikembangkan dapat
meningkatakan respon, aktivitas dan
hasil
belajar
Mahasiswa
pada
pertemuan I, II, III yaitu: respon ratarata pada pertemuan pertama sebesar
50,07%. pada pertemuan kedua
sebesar 61,21% dan pada pertemuan
ketiga 72,38 %. Aktivitas rata-rata
pada pertemuan pertama sebesar
50.83%. pada pertemuan kedua
sebesar 70,93% dan pada pertemuan
ketiga 94,89%. Hasil belajar rata-rata
pada pertemuan pertama sebesar
50,63. pada pertemuan kedua sebesar
70,50 dan pada pertemuan ketiga
80,83
Berdasarkan hasil pembahasan
dan simpulan, saran yang dapat
dikemukakan adalah (1) Bagi Dosen
yang
ingin
menerapkan
pengembangan bahan ajar berbasis
Inkuiri dalam kegiatan belajar
mengajar
hendaknya
melakukan
pembagian
kelompok
dengan
kombinasi kemampuan Mahasiswa
yang bervariasi untuk membantu
mengatasi terbatasnya ketersediaan
waktu dalam pembimbingan pada
fase-fase praktik. (2) Bagi Dosen yang
ingin menerapkan pengembangan
bahan ajar berbasis Inkuiri sebaiknya
melakukan analisis dan kesimpulan
lembar kerja Mahasiswa dengan
menunjuk
Mahasiswa
selain
menunggu kesediaan Mahasiswa
untuk menghindari dominasi oleh
Mahasiswa tertentu dalam kelompok
dan menghilangkan adanya waktu
menunggu.
(3)
Bagi
peneliti
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selanjutnya
yang
ingin
mengembangkan bahan ajar fisika
dalam
pembelajaran
hendaknya
menggunakan basis yang berbeda pada
pengembangan bahan ajar yang akan
dilakukan
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