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ABSTRAK 

Nama : Akmalia 

NIM : 20600117030 

Judul : Pengembangan Bahan Ajar E-Book Interaktif Berbantuan Aplikasi 

Book Creator pada Konsep Hukum Gravitasi Newton Terintegrasi 

Alquran di MA Ittihad Al-Ummah Ussu Kabupaten Luwu Timur 

 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau R&D (Researh and 

Development) dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui langkah-langkah 

pengembangan bahan ajar E-Book Interaktif Berbantuan Aplikasi Book Creator pada 

Konsep Hukum Gravitasi Newton Terintegrasi Alquran di MA Ittihad Al-Ummah 

Ussu Kabupaten Luwu Timur yang memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan yang didasarkan pada 

pengembangan dari Thiagarajan, Semmel, dan Semmel yang disebut dengan model 

4D. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar validasi, angket respon, dan 

tes hasil belajar peserta didik terhadap e-Book. Data tersebut kemudian dianalisis 

dengan menggunakan statistik deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai validitas yang diperoleh untuk 

bahan ajar sebesar 0,94. Nilai tersebut berada pada rentang kategori validitas tinggi. 

Hal ini menunjukkan bahwa bahan ajar e-Book interaktif terintegrasi alquran telah 

valid dan layak digunakan. Tingkat kepraktisan bahan ajar didasarkan atas hasil respon 

peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar e-Book interaktif 

terintegrasi alquran terhadap respon peserta didik berada pada persentase 89% sangat 

praktis dan praktis. Tingkat keefektifan bahan ajar e-Book interaktif terintegrasi 

alquran didasarkan pada hasil belajar dengan persentase 88% peserta didik 

memperoleh ketuntasan belajar di atas KKM. Berdasarkan data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa bahan ajar e-Book interaktif terintegrasi alquran pada konsep 

hukum gravitasi Newton yang dikembangkan memiliki kategori valid, praktis, dan 

efektif. 

Implikasi pada penelitian ini adalah sebaiknya materi hukum gravitasi Newton  

yang disajikan dalam e-Book terdapat integrasi Alquran, gravitasi dan nilai-nilai islam 

yang dibahas disajikan lebih mendalam dan e-Book yang dikembangkan sebaiknya 

dibuat semenarik mungkin dan soal-soal evaluasi yang diberikan berkaitan dengan 

gravitasi yang diintegrasikan alquran.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perubahan dunia kini tengah memasuki era revolusi industri 4.0 dimana 

teknologi informasi mengalami perkembangan teknologi yang begitu pesat. Sehingga 

dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dibutuhkan pendidikan yang mampu 

mempersiapkan generasi masa depan (Generation alpha) yang dapat beradaptasi di era 

4.0, dimana teknologi menjadi basis dalam kehidupan manusia. Pendidikan sebagai 

kunci utama di era revolusi 4.0, tentunya juga harus ditingkatkan kualitasnya demi 

menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten sebagai aset bagi proses 

pengembangan generasi masa depan (Generation alpha) yang siap akan problematika 

dan tantangan.1 

Tuntutan akan peningkatan kualitas pendidikan masih diwarnai dengan 

berbagai permasalahan.2 Permasalahan yang sedang dihadapi saat ini adalah pandemi 

Covid-19 yang ditetapkan oleh WHO pada tanggal 12 maret 2020 memaksa banyak 

sekolah dan perguruan tinggi untuk menghentikan pembelajaran tatap muka.3 Kondisi 

demikian tentu saja menuntut lembaga pendidikan untuk melakukan inovasi dalam 

proses pembelajaran, menyesuaikan situasi saat ini yaitu mengubah metode 

pembelajaran konvensional ke pembelajaran daring.4 

 
1 Mesran dkk, Merdeka Kreatif Di Era Pandemi Covid-19 (Medan: Green Press, 2020), h.28. 
2 Septiana Rahmawati, ‘Efektivitas Kurikulum Darurat Covid-19 Terhadap Ketuntasan Hasil 

Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Siswa Kelas VIII Di SMP Negeri 1 Sumberrejo 

Bojonegoro’, Skripsi (Surabaya: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel, 2021), h.1. 
3 Shivangi Dhawan, ‘Online Learning: A Panacea in the Time of COVID-19 Crisis’, Journal 

of Educational Technology Systems, 49.1 (2020), 5–22, h.6. 
4 Antonius Setyawan Nur Agung and Monika Widyastuti Surtikanti, ‘Students’ Perception of 

Online Learning during COVID-19 Pandemic: A Case Study on the English Students of STKIP Pamane 

Talino’, SOSHUM : Jurnal Sosial Dan Humaniora, 10.2 (2020), 225–35, h.225. 
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Pada proses pembelajaran daring, pendidik dominan kesulitan dalam 

menciptakan suatu lingkungan belajar yang dapat membawa peserta didik menjadi 

lebih kreatif dan logis. Pembelajaran cenderung berpusat pada pendidik (teacher 

centered). Menurut Sulaiman (2020) Pembelajaran seperti ini cenderung menghambat 

kreativitas berpikir peserta didik terutama dalam mata pelajaran fisika. 

Fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang sukar untuk di mengerti oleh 

kebanyakan peserta didik di MA dikarenakan materinya yang abstrak, padat dan 

banyak menghitung. Fisika sebagai bagian Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sains 

dalam prosesnya, berkaitan dengan cara mencari tahu tentang fenomena alam secara 

sistematis, sehingga fisika bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta, konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan. Proses pembelajaran menekankan pada pemberian pengalaman langsung 

untuk mengembangkan kompetensi agar peserta didik mampu mengeksplorasi dan 

dapat memahami kejadian yang berhubungan dengan aktivitas di kehidupan nyata 

secara ilmiah. 

Pembelajaran fisika bukan sekedar proses untuk mengetahui ilmu umum saja, 

akan tetapi juga bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang mengagungkan 

kebesaran Allah SWT. Kajian tentang teori fisika bahkan lebih dulu telah dipaparkan 

di dalam Al-Qur’an, dan kesahihan Al-Qur’an dapat dibuktikan menggunakan teori 

fisika. Keterkaitan antara Al-Qur’an dan fisika dapat dibuktikan melalui ayat-ayat 

kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat Al-Qur’an yang memuat kebesaran tentang alam 

semesta dan segala isinya salah satunya terkait Gravitasi. 

Kita semua mengetahui bahwa Bumi memiliki gravitasi. Namun, sebagian 

besar dari kita mengenal gravitasi sebagai hukum alam yang ditentukan oleh Newton. 
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Padahal jauh sebelum Newton, Al-Qur’an telah menjelaskan tentang gravitasi. Dalam 

surah Al-Mursalat/77: 25-26 Allah SWT berfirman: 

ۡرَض كَِفاتًا   
َ
لَۡم ََنَۡعِل ٱۡۡل

َ
َٰٗتا   ٢٥أ ۡمَو

َ
ۡحَياٗٓء َوأ

َ
 ٢٦أ

Terjemahannya: 

(1) Bukankah kami menjadikan Bumi (tempat) berkumpul, (2) orang-orang 
hidup dan orang-orang mati?5 

An-Nafahat Al-Makiyah oleh Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi 

menyatakan bahwa sebagian ahli tafsir kontemporer berkata: maksud dari ayat ini 

adalah gravitasi Bumi, maka maknanya adalah bukankah kami yang menjadikan 

gravitasi Bumi bagi kalian agar kalian dapat hidup di atasnya (di atas Bumi), kemudian 

kalian mati tergeletak di dalam kubur menjadi mayat-mayat. 

Pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi kemudian dipertegas 

kembali oleh Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili yang merupakan pakar fiqih dan 

tafsir negeri suriah yang dituangkan dalam Tafsir Al-Wajiz, dijelaskan bahwa pada 

ayat di atas lafal kifatan adalah bentuk masdar yang dimaksudkan sebagai bentuk isim 

fa’il. Kata Kifatan merupakan turunan dari kata kerja Ka-fa-ta, Yak-fi-tu yang berarti 

menarik, memegang, mengikat. Jadi salah satu sifat Bumi adalah menarik, memegang, 

dan mengikat. Ayat ini jelas mengacu kepada gravitasi, jadi segala sesuatu di atas Bumi 

tertarik kepadanya. Adapun berat suatu benda adalah kekuatan tekanannya menuju 

Bumi yang juga berkaitan dengan massa Bumi itu sendiri. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran fisika (hukum 

gravitasi Newton) dalam proses pelaksanaannya diharapkan diintegrasikan dengan Al-

Qur’an. Sehingga tercapai suatu sistem pendidikan yang diusahakan pemerintah 

selama ini yaitu menyelenggarakan suatu sistem pendidikan yang meningkatkan 

 
5 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Qarim Dan Terjemahannya (Surabaya: Halim, 2014), 

h.581. 
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keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa yang diatur oleh undang-undang.6 

Berdasarkan kegiatan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 

19 juli 2021 pada pembelajaran daring mata pelajaran fisika di MA Ittihad Al-Ummah 

Ussu, mengenai pengembangan bahan ajar terutama bahan ajar yang terintegrasi Al-

Qur’an. Dari hasil wawancara dengan pendidik yang bersangkutan dalam melakukan 

pembelajaran fisika khususnya dalam materi hukum gravitasi newton diperoleh bahwa 

bahan ajar yang ada sekarang sudah tidak relevan dengan kebutuhan sasaran, 

lingkungan belajar, teknologi, dan karakteristik peserta didik serta tidak terintegrasi 

Al-Qur’an dikarenakan beliau belum berani membuat bahan ajar terintegrasi Al-

Qur’an. Namun diakhir pembicaraan beliau berkata “pembelajaran fisika akan semakin 

menarik dan seru apabila di integrasikan dengan ayat Al-Qur’an”. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa dibutuhkan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan sasaran 

lingkungan belajar yang saat ini diterapkan yaitu pembelajaran daring serta bahan ajar 

yang terintegrasi Al-Qur’an untuk memudahkan pendidik dalam menjelaskan konsep 

yang kemudian dihubungkan dengan Al-Qur’an sehingga peserta didik selain 

menambah pengetahuan kognitif, sikapnya pun semakin baik.  

Disisi lain masalah-masalah yang dihadapi peserta didik dalam proses 

pembelajaran pada saat observasi, di dapatkan bahwa sedikit peserta didik yang senang 

belajar fisika. Hal ini dikarenakan kebanyakan peserta didik mengalami kesulitan 

belajar, memiliki daya ingat yang kurang, bermasalah dengan konsentrasi sehingga 

penyerapan informasi menjadi tidak maksimal. Hal tersebut mungkin ada kaitannya 

dengan gaya belajar peserta didik. 

 
6 Ahmad tafsir, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), h.161. 
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Gaya belajar itu perlu diketahui karena kemampuan peserta didik untuk 

memahami dan menyerap pelajaran berbeda-beda tingkatannya. Ada yang cepat, 

sedang, dan ada pula yang sangat lambat. Sebagian peserta didik lebih suka belajar 

dengan cara membaca kemudian memahaminya, Sebagian peserta lain lebih suka 

belajar dengan cara mendengarkan untuk bisa memahaminya, dan ada juga peserta 

didik yang lebih suka membentuk kelompok kecil untuk mendiskusikan pertanyaan-

pertanyaan yang menyangkut pelajaran. Apapun cara yang di tempuh oleh peserta 

didik, perbedaan gaya belajar itu menunjukkan cara tercepat dan terbaik untuk dapat 

menyerap sebuah informasi dari luar dirinya. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti berasumsi bahwa permasalahan 

yang terjadi dalam pembelajaran fisika di MA Ittihad Al-Ummah Ussu adalah bahan 

ajar yang tidak diintegrasikan dengan Al-Qur’an serta metode pembelajaran yang 

diterapkan pendidik belum bervariasi sedangkan di dalam suatu kelas gaya belajar 

peserta didik berbeda-beda (heterongen). Ketiadaan bahan ajar tertentu yang 

digunakan sebagai sumber belajar menjadi hambatan peserta didik dalam memahami 

materi fisika. Oleh sebab itu, diperlukan suatu bahan ajar interaktif terintegrasi Al-

Qur’an yang mampu memfasilitasi kegiatan pembelajaran daring secara komprehensif 

dan sistematis, meliputi penyampaian materi, pemberian latihan, proses penilaian, serta 

pemberian timbal balik, dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan gaya belajar 

peserta didik yang heterongen, dan kemudahan akses serta efisiensi biaya. 

Menurut Majid (2013) bahan ajar interaktif adalah kombinasi dari dua atau 

lebih media yang penggunaannya dimanipulasi untuk mengendalikan perintah atau 

perilaku dari suatu presentasi. Salah satu bahan ajar yang dapat diintegrasikan menjadi 
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bahan ajar yang interaktif sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu 

bahan ajar buku berupa e-Book.7 

E-Book adalah buku publikasi dalam bentuk digital (electronic) yang terdiri 

dari teks, gambar dan multimedia yang dapat dikembangkan menggunakan aplikasi 

Book Creator. E-Book dapat diakses melalui dua cara yaitu melalui website dan 

aplikasi. Untuk website dapat diakses menggunakan browser seperti Chrome dan 

Internet Explorer. Sedangkan untuk aplikasi dapat diunduh secara gratis melalui 

Playstore untuk Android dan App Store untuk iOS. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Pengembangan Bahan Ajar E-Book Interaktif 

berbantuan Aplikasi Book Creator pada Konsep Hukum Gravitasi Newton 

Terintegrasi Al-Qur’an di MA Ittihad Al-Ummah Ussu Kabupaten Luwu 

Timur”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah. 

1. Bagaimana proses pengembangan bahan ajar e-Book interaktif berbantuan 

aplikasi Book Creator pada konsep hukum gravitasi newton terintegrasi al-

Qur’an di MA Ittihad Al-Ummah Ussu Kabupaten Luwu Timur? 

2.  Bagaimana tingkat kevalidan bahan ajar e-Book interaktif berbantuan aplikasi 

Book Creator pada konsep hukum gravitasi newton terintegrasi Al-Qur’an di 

MA Ittihad Al-Ummah Ussu Kabupaten Luwu Timur? 

 
7 Laraswati, ‘Pengembangan Bahan Ajar E-Book Pada Materi Jamur Untuk Siswa Kelas X 

SMA/MA’, Skripsi (Jambi: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha 

Saifuddin, 2020), h.2. 
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3. Bagaimana tingkat kepraktisan bahan ajar e-Book interaktif berbantuan aplikasi 

Book Creator pada konsep hukum gravitasi newton terintegrasi Al-Qur’an di 

MA Ittihad Al-Ummah Ussu Kabupaten Luwu Timur? 

4. Bagaimana tingkat keefektifan bahan ajar e-Book interaktif berbantuan aplikasi 

Book Creator pada konsep hukum gravitasi newton terintegrasi Al-Qur’an di 

MA Ittihad Al-Ummah Ussu Kabupaten Luwu Timur? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan penelitian ini 

adalah. 

1. Untuk mendeskripsikan proses pengembangan bahan ajar e-Book interaktif 

berbantuan aplikasi Book Creator pada konsep hukum gravitasi newton 

terintegrasi Al-Qur’an di MA Ittihad Al-Ummah Ussu Kabupaten Luwu Timur. 

2. Untuk mengetahui tingkat kevalidan bahan ajar e-Book interaktif berbantuan 

aplikasi Book Creator pada konsep hukum gravitasi newton terintegrasi Al-

Qur’an di MA Ittihad Al-Ummah Ussu Kabupaten Luwu Timur. 

3. Untuk mengetahui tingkat kepraktisan bahan ajar e-Book interaktif berbantuan 

aplikasi Book Creator pada konsep hukum gravitasi newton terintegrasi Al-

Qur’an di MA Ittihad Al-Ummah Ussu Kabupaten Luwu Timur. 

4. Untuk mengetahui tingkat keefektivan bahan ajar e-Book interaktif berbantuan 

aplikasi Book Creator pada konsep hukum gravitasi newton terintegrasi Al-

Qur’an di MA Ittihad Al-Ummah Ussu Kabupaten Luwu Timur. 
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D. Fokus Pengembangan dan Spesifikasi Produk 

Berdasarkan studi kepustakaan dan beberapa referensi yang penulis temukan, 

maka penulis akan memfokuskan melakukan pengembangan bahan ajar e-Book 

interaktif dengan mengambil konsep hukum gravitasi newton terintegrasi Al-Qur’an 

yang memanfaatkan system android pada smartphone maupun laptop masing-masing 

peserta didik yang dijadikan sebagai alat dalam menyampaikan materi pembelajaran 

dalam bentuk buku digital (e-Book) yang diharapkan mampu meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik. 

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pengembangan 4D yang merupakan desain pengembangan mengikuti jalur Sivasailam 

Thiagarajan, Dotothy S. Semmel, dan Melvyn I. Semmel (1997). Model pengembangan 

4D memfokuskan pada empat tahap penelitian, yakni tahap pertama Define, tahap 

kedua Design, tahap ketiga Develop, dan tahap keempat Disseminate. E-Book yang 

dikembangkan akan diuji cobakan kepada peserta didik kelas X MA Ittihad Al-Ummah 

Ussu. 

Spesifikasi produk yang dihasilkan pada penelitian pengembangan ini adalah 

berupa e-Book dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1. Produk bahan ajar interaktif dikembangkan untuk materi hukum gravitasi 

newton pada peserta didik kelas X MA. 

2. Wujud dari spesifikasi produk yang dihasilkan dalam pengembangan bahan ajar 

interaktif berupa e-Book yang dikemas dalam bentuk digital yang 

mengkombinasikan beberapa konten text, gambar, audio, dan video pada 

bagian materi. 

3.  Produk bahan ajar interaktif ini dikembangkan menggunakan software Book 

Creator, Microsoft Word, PixelLab, dan Adobe Photoshop CS6. 
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4. Isi e-Book didesain dengan menggunakan kurikulum yang berlaku yaitu 

kurikulum 2013 

5.  Deskripsi isi bahan ajar 

Produk bahan ajar interaktif memiliki komponen yakni: sampul depan (cover), 

identitas pengembang, kata pengantar, daftar isi, glosarium, peta konsep, 

pendahuluan (deskripsi, petunjuk penggunaan e-Book, kompetensi dasar, 

indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran), isi pada tiap 

kegiatan pembelajaran (uraian materi, rangkuman, dan latihan soal), penutup 

(evaluasi, daftar pustaka, dan biography). 

6. Deskripsi tampilan e-Book fisika pada konsep hukum gravitasi newton 

terintegrasi Al-Qur’an. 

a. Pengemasan 

E-Book ini diwujudkan dalam bentuk produk elektronik perangkat lunak 

dengan ekstensi EPUB yang berisi teks, gambar, audio, dan video secara 

interaktif dipadukan kemudian dikemas dengan menggunakan aplikasi Book 

Creator dan aplikasi pendukung lainnya seperti Adobe Photoshop CS6, 

PixelLab, dan Microsoft Word. 

b. Tipe Gambar, Audio dan Video 

Tipe gambar yang digunakan dalam e-Book adalah berekstensi JPG dan 

PNG dengan ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan. Tipe dan format 

audio yang digunakan dalam e-Book berekstensi mp3. Selanjutnya tipe atau 

format video adalah berekspensi FLV. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat dan 

informasi kepada berbagai pihak yang berhubungan dengan dunia 10ntegrativ 

khususnya dalam proses pembelajaran fisika. Manfaat yang diharapkan antara lain: 

1. Secara Teoritis; Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan mampu 

memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan dalam pengembangan wawasan 

akan media pembelajaran interaktif fisika. Sehingga dapat membantu dalam 

proses pembelajaran fisika di MA Ittihad Al-Ummah Ussu. 

2. Secara Praktis; produk yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan 

kontribusi terhadap: 

a. Peserta Didik; sebagai alternatif sumber belajar yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran mandiri peserta didik. Selain itu, dapat membantu 

meningkatkan hasil belajar peserta didik serta motivasinya dalam proses 

pembelajaran yang interaktif berbasis integrasi al-Qur’an. 

b. Tenaga Pendidik; sebagai bahan ajar dalam menyampaikan materi fisika 

sehingga pelaksanaan proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan 

efektif. 

c. Sekolah; hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan sebagai 

tambahan pustaka yang dikemas dalam bentuk elektronik dan dapat 

digunakan sebagai salah satu rujukan dalam pengembangan e-Book 

pembelajaran yang lebih efektif. 
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F. Kajian Pustaka 

Penelitian yang berjudul “Pengembangan Bahan Ajar E-Book Interaktif 

Berbantuan Aplikasi Book Creator pada Konsep Hukum Gravitasi Newton 

Terintegrasi Al-Qur’an di MA Ittihad Al-Ummah Ussu Kabupaten Luwu Timur”, 

merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Santih 

Anggereni dkk (2019) yang mengangkat judul penelitian “Pengembangan Bahan Ajar 

Fisika Terintegrasi Islam-Sains untuk Peserta Didik” dengan metode penelitian 

Research and Development (R&D). Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa bahan 

ajar yang dikembangkan dinyatakan layak digunakan sebagai sumber belajar karena 

telah memenuhi kriteria valid, praktis dan efektif. 

Selanjutnya, penelitian terdahulu tentang bahan ajar terintegrasi Islam-Sains 

juga diteliti oleh Evy Safitri Harahap dkk (2021) yang mengangkat judul penelitian 

“Pengembangan Bahan Ajar pada Materi Hukum Gravitasi Newton Berbasis Integrasi 

Islam – Sains untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Kelas X SMA/MA” dengan 

metode Research and Development (R&D). Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan 

adalah bahan ajar yang dikembangkan menghasilkan bahan ajar fisika dengan integrasi 

islam-sains materi hukum gravitasi newton yang layak, efektif dan efisien sehingga 

dapat meningkatkan pemahaman konsep peserta didik. 

Penelitian terdahulu berikutnya dilakukan oleh Anneya Wulan Maharani (2021) 

yang mengangkat judul penelitian “Pengembangan Bahan Ajar E-Book Interaktif 

dalam Meningkatan Literasi Membaca Siswa Sekolah Menengah Atas” dengan metode 

penelitian Research and Development (R&D). Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa 

bahan ajar e-Book yang dikembangkan dinyatakan layak untuk digunakan, praktis, dan 

efektif menjadi pelengkap pembelajaran. 
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Dan penelitian yang dilakukan oleh Masruroh (2019) “Pengembangan Bahan 

Ajar Interaktif Matematika Berbasis E-Learning pada Pokok Bahasan Persamaan 

Linear Satu Variabel untuk Peserta Didik Kelas VII MTs” Dari penelitian ini diperoleh 

bahan ajar interaktif matematika berbasis e-learning yang layak digunakan sebagai 

bahan ajar yang dapat membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan elektronik seperti handphone dan komputer. Bahan ajar tersebut juga 

membantu pembelajaran pendidik dan peserta didik di luar sekolah dan saat jarak jauh.  

Jurnal Internasional yang mendukung penelitian ini antara lain penelitian yang 

dilakukan oleh Ahmmad Harjono dkk (2020) dengan judul penelitian “An Interactive 

E-Book for Physics to Improve Students' Conceptual Mastery”. Dari penelitian 

tersebut, diperoleh hasil bahwa e-Book interaktif berisi video, animasi, audio, dan 

kegiatan pemecahan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari, efektif untuk 

meningkatkan konsep dan penguasaan peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan 

peningkatan dengan 'kriteria tinggi' pada kesetimbangan dan 'kriteria sedang' pada 

Dinamika Rotasi.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Research and Development (R & D) 

Metode Research & Development yang biasa disingkat (R&D) atau metode 

penelitian pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut yang cukup 

ampuh untuk memperbaiki praktik pembelajaran.8 Secara sederhana R&D dapat 

didefinisikan sebagai rangkaian proses yang dilakukan secara bertahap dan digunakan 

untuk menghasilkan suatu produk tertentu yang baru, efektif dan lebih produktif. 

Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Borg & Gall (1983) bahwa 

penelitian pengembangan sebagai usaha untuk mengembangkan dan memvalidasi 

produk-produk yang akan digunakan dalam Pendidikan. Seel & Richey (1994) juga 

memberikan pengertian pengembangan sebagai proses penerjemahan spesifikasi 

desain kedalam bentuk fisik. Dalam dunia pendidikan, penelitian jenis ini sangat 

berpengaruh dalam meningkatan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan bisa 

meningkat melalui produk berupa pengembangan media dan materi bahan ajar9 

Berdasarkan beberapa pengertian ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

penelitian pengembangan adalah upaya untuk mengembangkan dan menghasilkan 

suatu produk berupa bahan ajar, media, alat, dan atau strategi pembelajaran serta 

perangkat lunak (software) yang digunakan untuk mengatasi pembelajaran di 

kelas/laboratorium, dan bukan untuk menguji teori. Dalam penelitian metode R&D 

memiliki langkah yang cukup menyita waktu, karena langkahnya yang cukup panjang. 

 
8 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2016), h.407. 
9 I Made Tegeh, Model Penelitian Pengembangan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014). 
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Terdapat beberapa model-model pengembangan seperti model Borg & Gall, 

model Bergman & Moore, model Dick & Carey, model DDDE, ADDIE dan model 4D. 

Dalam penelitian pengembangan bahan ajar e-Book interaktif berbantuan Book Creator 

pada konsep hukum gravitasi newton terintegrasi Al-Qur’an ini digunakan model 

pengembangan 4D. 

B. Model Pengembangan Bahan Ajar 

Menurut Setyosari (2012) dalam kuswara model pengembangan dibagi 

kedalam dua model yaitu: model konseptual dan model prosedural. Model konseptual 

yaitu model yang menghubungkan antara konsep satu dengan yang lain dengan dengan 

urutan yang tidak bertahap, sedangkan model prosedural langkah-langkahnya 

berurutan  dari awal sampai akhir. Contoh model prosedural adalah Model Kemp, Dic 

& Carey, ADDIE, 4D dan lain sebagainya.10 

Model penelitian pengembangan pada penelitian ini menggunakan model 4-D 

(Four D). Model ini dikembangkan oleh S. Thagarajan, Dorothy S. Semmel, dan 

Melvyn I. Semmel. Model pengembangan 4D terdiri atas 4 tahap utama yaitu: define 

(pembatasan), design (perancangan), develop (pengembangan) dan disseminate 

(pendesiminasian), yang diadaptasi menjadi Model 4-P, yaitu Pendefinisian, 

Perancangan, Pengembangan, dan Penyebaran.11 Visualisasi tahap-tahap model 4D 

adalah sebagai berikut. 

 
10 Sindi Mutiara Putri, ‘Pengembangan Bahan Ajar Menggunakan Model Pembelajaran Search 

Solve Create Share Pada Materi SPLDV’, Skripsi (Jakarta: Fakultas Ilmu Trabiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), h.12. 
11 Rafiqah and Ali Umar Dani, ‘Pengembangan Model Pembelajatan Flipped Learning 

Berbasisi Inkuiri Dalam Mata Kuliah Fisika Dasar’, Jurnal Pendidikan Fisika, 9.1 (2021), 43–68, h.51. 
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1. Define 

Proses define merupakan proses awal pengembangan untuk mendefinisikan 

alasan dan tujuan dikembangkannya e-Book, kesesuaian e-Book dengan 

kemampuan peserta didik, serta pemilihan materi.12 Tujuan dari fase ini adalah 

untuk menetapkan dan mendefinisikan persyaratan pembelajaran. Penentuan 

kondisi tersebut diawali dengan analisis tujuan dari batasan materi yang akan 

dikembangkan. Tahap ini mencakup 5 langkah utama, seperti yang ditunjukkan di 

bawah ini.  

a. Analisis awal-akhir, untuk menentukan masalah mendasar yang dihadapi 

oleh peserta didik. 

b. Analisis tugas, untuk mengidentifikasi keterampilan-keterampilan utama 

yang diperlukan untuk menganalisisnya kedalam suatu kerangka sub 

keterampilan 

c. Analisis konsep, untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama yang akan 

diajarkan serta disusun secara hierarki. 

d. Perumusan tujuan pembelajaran, untuk mengkonvirmasikan hasil yang 

telah diperoleh pada langkah analisis tugas dan analisis konsep menjadi 

tujuan-tujuan khusus. 

2. Design 

Tahap desain bertujuan untuk merancang perangkat pembelajaran. Tahap 

ini dilakukan setelah tujuan pembelajaran ditetapkan. Terdapat empat langkah yang 

harus dilakukan pada tahap ini yaitu: 

 
12 Muh Syihab Ikbal and Andi Ulfah Khuzaimah, ‘Pengembangan Modul Pembelajaran IPA 

Fisika Berbasis Pop-up Book’, Jurnal Pendidikan Fisika, Volume 8.No 1 (2020), 53–60, h.56. 
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a. Penyusunan Standar Tes (Constructing Criterion-Referenced Tests) 

Penyusunan standar tes adalah langkah yang menghubungkan tahap 

pendefinisian (define) dan tahap perancangan (design). Pada tahap ini dilakukan 

dengan menyusun standar tes sebagai alat evaluasi. Evaluasi tersebut kemudian 

yang termuat dalam e-Book. 

b. Pemilihan Media (Media Selection) 

Pemilihan Media digunakan untuk mengidentifikasi media 

pembelajaran yang berkaitan dengan karakteristik materi. Pilih media yang 

sesuai dengan analisis konsep, analisis tugas, karakteristik pengguna target, dan 

rencana implementasi media yang berbeda dengan atribut yang berbeda. Ini 

membantu peserta didik memperoleh keterampilan dasar. Artinya, dalam 

proses bahan ajar untuk pembelajaran di kelas, pilihan sarananya adalah 

mengoptimalkan penggunaan bahan ajar. 

c.  Pemilihan Format (Format Selection) 

Pemilihan format yakni mengkaji format-format bahan ajar yang ada 

dan menetapkan format bahan ajar yang akan dikembangkan. Langkah ini 

mengidentifikasi format yang cocok untuk e-Book dengan tergantung beberapa 

faktor. 

d.  Rancangan Awal (Initial Design) 

Rancangan awal dilakukan untuk memperoleh bentuk rancangan secara 

keseluruhan perangkat pembelajaran sebelum uji coba dilaksanakan. 

3. Develop 

Tahap pengembangan bertujuan untuk menghasilkan perangkat 

pembelajaran yang efektif saat digunakan. Menurut Trianto (2014:235), untuk 
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mencapai tujuan tersebut diperlukan saran ahli sebagai dasar untuk mengkaji desain 

awal. Dimana tahap ini terdiri dari dua langkah yaitu: 

a. Penilaian tenaga ahli, dilakukan untuk memperoleh saran serta perbaikan, 

dilakukan oleh beberapa ahli untuk mengevaluasi agar perangkat 

pembelajaran yang dihasilkan lebih baik lagi.  

b. Uji coba perangkat pembelajaran untuk pengembangan, hal ini dilakukan 

untuk memperoleh perangkat pembelajaran yang konsisten dan efektif. 

Dilakukan secara terus menerus sampai mendapatkan hasil yang 

diinginkan. 

4. Disseminate 

Tahap ini merupakan tahap terakhir jika perangkat pembelajaran 

memperoleh nilai positif dari tenaga ahli melalui tes pengembangan perangkat 

pembelajaran, lalu dikemas dan diterapkan untuk skala yang lebih luas. 

C. Bahan Ajar 

1. Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

pendidik/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan 

yang dimaksud berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Bahan ajar atau 

materi pembelajaran (Instructional Materials) secara garis besar terdiri dari 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari peserta didik dalam 

rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan.13 Hamdani (2011:120) 

berpendapat bahwa bahan ajar secara garis besar terdiri atas pengetahuan, 

 
13 Cut Awwali Rahmatina, ‘Pengembangan Bahan Ajar Berbasis STM (Science, Technology, 

Ngineering, and Mathematics) di SMA/MA’, Skripsi (Aceh: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2020), h.9. 
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keterampilan dan sikap yang harus dipelajari peserta didik untuk mencapai standar 

kompetensi yang telah ditetapkan.  

Lebih lanjut Panen mengatakan bahan ajar adalah bahan atau materi 

pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan pendidik dan peserta didik 

dalam proses pembelajaran.14 Menurut Saputra bahan ajar merupakan segala bahan 

baik informasi, alat, maupun teks yang disusun secara sistematis, yang 

menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan 

digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaan 

implementasi pembelajaran.15 

Cahyati (2020: 284) dalam jurnalnya mengatakan bahwa Bahan ajar adalah 

buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri 

tanpa atau dengan bimbingan pendidik, sehingga bahan ajar tersebut sekurang-

kurangnya memuat semua komponen dasar bahan ajar. Winataputra (2011:95) 

menyatakan bahwa bahan ajar merupakan salah satu dari jenis-jenis sumber belajar. 

Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan ajar 

merupakan bagian dari sumber belajar, bahan ajar berisi sekumpulan materi ajar 

yang tersusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak tertulis yang digunakan 

pendidik untuk memudahkan proses pembelajaran. Bahan ajar menampilkan sosok 

utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik. Bahan ajar mampu 

menunjang peserta didik selama proses belajar dan menunjang pendidik untuk 

mempersingkat waktu penyajian materi dan juga mampu meningkatkan waktu 

 
14 Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajar Tematik (Jakarta: Kencana Prenada media 

Group, 2014), h.138. 
15 Nurul Khairun Nisa, ‘Pengembangan Bahan Ajar Elektronik Flipbook Berbasis Mind 

Mapping Sebagai Sumber Belajar Muatan Pembelajaran IPS Siswa Kelas IV SDN Purwoyoso 04 

Semarang’, Skripsi (Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri, 2019), h.61. 
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bimbingan pendidik kepada peserta didik. Allah SWT berfirman dalam QS. An-

Nahl/16: 89. 

ِۚ َونَزَّ  َٰ َهَُٰٓؤََلِٓء نُفِسِهۡمۖۡ وَِجۡئَنا بَِك َشِهيًدا لََعَ
َ
ِۡن أ ةٖ َشِهيًدا َعلَۡيِهم مل مَّ

ُ
ِ أ

ۡۡلَا  َويَۡوَم َنۡبَعُث ِِف ُكل
ىَٰ لِلُۡمۡسلِِمنَي  َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب تِ  ءٖ وَُهٗدى َورَۡۡحَٗة َوبُۡۡشَ ِ ََشۡ

 ۡبَيَٰٗنا للُِكل

Terjemahanya: 

(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat 
seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu 
(Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan 
kepadamu Al-Kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk 
serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.16 

Ayat di atas menjelaskan secara tidak langsung Allah mengajarkan kepada 

manusia untuk menggunakan sebuah alat/benda sebagai suatu media dalam 

menjelaskan segala sesuatu. Sebagaimana Allah SWT menurunkan Al-Qur’an 

kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan sesuatu, maka sudah sepatutnya 

jika seseorang menggunakan suatu media tertentu dalam menjelaskan segala hal 

termasuknya dalam penggunaan bahan ajar sebagai alat untuk menjelaskan suatu 

pelajaran tertentu. 

Bahan ajar sangat penting dalam proses pembelajaran, karena peran dan 

pengaruhnya yang besar terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. 

Dengan bahan ajar yang mumpuni tersebut, kebiasaan belajar konvensional yang 

dilakukan pendidik dapat lebih inovatif dengan menciptakan proses pembelajaran 

yang menarik dan membangkitkan motivasi belajar.17 

Hal terkait pentingnya bahan ajar juga dipaparkan oleh Hayat & Yusuf 

dalam penelitiannya capaian hasil belajar IPA siswa di Indonesia saat ini yang 

 
16 Kementrian Agama RI, Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Qarim Dan Terjemahannya 

(Surabaya: Halim, 2014), h.277.  
17 Arwansyah, ‘Development of Cost Accounting Teaching Materials Study in The Accounting 

Education Study Program’, International Journal of Education, Learning and Development, 9.8 (2021), 

1–2, h.15. 
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tergolong rendah dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu karakteristik siswa dan 

keluarga, kecakapan membaca, dorongan belajar, ketertarikan dan konsep diri, 

strategi belajar, tingkat kehadiran dan rasa memiliki. Paham tersebut sebanding 

dengan hasil peninjauan yaitu, dorongan siswa untuk menggali ilmu mudah 

melemah saat pembelajaran, sehingga dibutuhkan perangkat penunjang belajar 

yang mampu mengarahkan fokus belajar.18 

Sementara itu guru diwajibkan merampungkan pembelajaran tepat waktu. 

Di sekolah pada umumnya, bahan ajar yang dianggap ampuh adalah buku modul, 

walaupun tampak beberapa siswa kesukaran menggunakan buku. Pengajaran akan 

kian memaut perhatian dan dapat memupuk dorongan belajar peserta didik jika 

bahan ajar yang digunakan merupakan bahan ajar yang menarik dan menyenangkan 

serta sinkron dengan peserta didik, tidak semata-mata hanya menggunakan kontak 

lisan melalui pengucapan kata-kata oleh pendidik, sehingga peserta didik tidak 

menjadi jemu selanjutnya pengajar usah memakan banyak tenaga.19 

2. Prinsip Pengembangan Bahan Ajar 

Bahan ajar dalam pengembangannya harus memperhatikan prinsip-prinsip 

pembelajaran. Depdiknas (2008:11) menyebutkan prinsip-prinsip pembelajaran 

yang harus diperhatikan yaitu: (a) mulai dari yang mudah untuk memahami yang 

sulit, dari yang konkret untuk memahami yang abstrak; (b) umpan balik positif akan 

memberikan penguatan terhadap pemahaman peserta didik; (c) motivasi belajar 

yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar; (d) mencapai 

 
18 Ikbal and Khuzaimah, ‘Pengembangan Modul Pembelajaran IPA Fisika Berbasis Pop-up 

Book’, Jurnal Pendidikan Fisika, Volume 8.No 1 (2020), 53–60, h.54. 
19 Ikbal and Khuzaimah, ‘Pengembangan Modul Pembelajaran IPA Fisika Berbasis Pop-up 

Book’, Jurnal Pendidikan Fisika, Volume 8.No 1 (2020), 53–60, h.54. 
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tujuan setahap demi setahap; (e) mengetahui hasil yang telah dicapai akan 

mendorong peserta didik untuk terus mencapai tujuan. 

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, pada penelitian ini, bahan ajar yang 

dikembangkan menggunakan prinsip-prinsip antara lain materi yang ditulis pada 

bahan ajar di mulai dari materi yang mudah menuju materi yang sulit. 

3. Unsur-unsur Bahan Ajar 

Hamdani (2011:122) menyatakan bahan ajar mencakup: petunjuk belajar, 

kompetensi yang akan dicapai peserta didik, isi materi, informasi pendukung, 

latihan-latihan soal, petunjuk kerja, evaluasi, dan respon terhadap hasil evaluasi. 

Adapun unsur-unsur bahan ajar sebagai berikut.20 

a. Petunjuk Belajar 

Di dalam petunjuk dijelaskan bagaimana guru mengajarkan materi kepada 

siswa dan bagaimana siswa akan mempelajari materi pada bahan ajar 

tersebut 

b. Kompetensi yang akan dicapai 

Sebagai pendidik harus mencantumkan dan menjelaskan kompetensi dasar 

maupun indikator pencapaian hasil belajar dalam sebuah bahan ajar. 

c. Informasi Pendukung 

Berupa tambahan yang dapat melengkapi bahan ajar sehingga siswa 

semakin mudah menguasai materi pembelajaran. 

d. Latihan-latihan 

Komponen ini berupa lembar kerja atau latihan soal untuk melatih 

kemampuan siswa setelah mereka mempelajari materi pada bahan ajar. 

 
20 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif (Yogyakarta: Diva Press, 

2015), h.28. 
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e. Petunjuk Kerja atau Lembar Kerja 

Petunjuk kerja merupakan langkah-langkah aktivitas atau kegiatan yang 

dilakukan siswa. 

f. Evaluasi 

Komponen evalusi ini sangat penting dan wajib ada dalam sebuah bahan 

ajar. Soal evaluasi digunakan untuk mengetahui pemahaman siswa 

mengenai materi yang terdapat di dalam bahan ajar. Dengan demikian kita 

dapat mengetahui efektivitas bahan ajar yang digunakan. 

Berdasarkan pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa bahan ajar yang baik 

pendidik harus bisa memahami unsur-unsur di dalam bahan ajar. Unsur-unsur 

bahan ajar meliputi pedoman belajar (petunjuk belajar), kompetensi yang akan 

dicapai peserta didik, konten materi, informasi tambahan, latihan-latihan soal, 

petunjuk, dan evaluasi.21 

4. Macam-macam Bahan Ajar 

Prastowo (2015:40) menyebutkan terdapat beberapa kriteria untuk macam-

macam bahan ajar. Kriteria yang menjadi acuan dalam membuat klasifikasi tersebut 

adalah: 

a. Bahan Ajar Menurut Bentuknya 

Menurut bentuknya, bahan ajar dibedakan menjadi empat macam yaitu: 

bahan ajar cetak, bahan ajar dengar (audio), bahan ajar pandang dengar (audio 

visual), dan bahan ajar interaktif. 

 
21 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran (Bandung: Rosdakarya, 2016), h.174. 



23 

 

 

1) Bahan Ajar Cetak 

Bahan ajar cetak adalah sejumlah bahan yang dibuat dalam bentuk 

kertas dan menampung materi untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang dicetak dengan teknologi cetak. Contohnya: handout, buku, 

modul, lembar kerja peserta didik, brosur, leaflet, wallchart, gambar, 

dan maket. 

2) Bahan Ajar Dengar atau Program Audio 

Bahan ajar dengar adalah semua sistem yang menggunakan sinyal radio 

secara langsung, yang dapat dimainkan atau didengar oleh seseorang 

atau sekelompok orang. Contohnya: kaset, radio, piringan hitam, dan 

compact disk audio. Al-Qur’an telah menjelaskan tentang pembelajaran 

yang menggunakan bahan ajar dengar (audio) dalam surah Al-Isra/17: 

14. 

 كَِتََٰبَك َكََفَٰ بَِنۡفِسَك ٱۡۡلَۡوَم َعلَۡيَك َحِسيٗبا   
ۡ
 ٱقَۡرأ

Terjemahanya: 

"Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai 
penghisab terhadapmu".22 

Dari kata kerja “bacalah” menjelaskan sesuatu yang menimbulkan bunyi 

atau suara sehingga dapat memahami apa isi yang disampaikan dan 

menimbulkan suatu bahan ajar dengan mendengarkan suara yang 

ditimbulkan tersebut. 

 
22 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Qarim Dan Terjemahannya (Surabaya: Halim, 2014), 

h.283. 
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3) Bahan Ajar Pandang Dengar (Audiovisual) 

Bahan ajar audiovisual yakni bahan ajar yang memungkinkan sinyal 

audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak. Contohnya: 

video compact disk dan film. 

4) Bahan Ajar Interaktif (Interactive Teaching Materials) 

Bahan ajar interaktif adalah kombinasi dari dua atau lebih media (audio, 

teks, grafik, gambar, animasi, dan video) yang diberi perlakuan oleh 

penggunanya untuk mengendalikan suatu perintah dan/atau perilaku 

alami dari suatu presentasi, contohnya: compact disc interactive. 

b. Bahan Ajar Menurut Cara Kerjanya 

Bahan ajar menurut cara kerjanya dibedakan menjadi lima macam, yaitu 

bahan ajar yang tidak diproyeksikan, bahan ajar yang diproyeksikan, bahan ajar 

audio, bahan ajar video, dan bahan ajar komputer. 

c. Bahan Ajar Menurut Sifatnya 

Berdasarkan sifatnya, bahan ajar dibagi menjadi 4 macam, sebagai 

berikut: 

1) Bahan ajar berbasis cetak, seperti buku, panduan belajar siswa, buku  

kerja siswa, pamflet, foto bahan dari majalah serta koran; 

2) Bahan ajar yang berbasis teknologi, seperti audio cassette, slide, 

filmstrips, film, video cassette, siaran televisi, dan multimedia; 

3) Bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia 

terutama untuk keperluan pendidikan jarak jauh, seperti telepon, hand 

phone, video conferencing. 

Bahan ajar e-Book fisika pada konsep hukum gravitasi newton terintegrasi Al-

Qur’an merupakan bahan ajar berbasis teknologi dan termasuk bahan ajar interaktif. 
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Dimana bahan ajar ini memanfaatkan teknologi yang semakin maju saat ini yaitu bahan 

ajar yang merupakan kombinasi dari dua media atau lebih. Bahan ajar interaktif dalam 

penelitian ini adalah bahan ajar elektronik yang dirancang sesuai dengan materi 

pembelajaran dengan bantuan Book Creator dan memanfaatkan system android pada 

smartphone maupun laptop masing-masing peserta didik sebagai alat dalam 

menyampaikan materi pembelajaran dalam bentuk buku digital interaktif.23 

D. Bahan Ajar E-Book Interaktif 

E-Book adalah singkatan dari Electronic Book yang secara harfiah artinya buku 

elektronik. Itu berarti bahwa bukunya tidak terdiri dari kumpulan kertas yang dibundel 

tetapi kumpulan tulisan dan gambar yang terdapat dalam sebuah software yang 

tampilannya menyerupai buku. Adapun e-Book menurut kamus Merriam-Webster,  

“A book composed in or converted to digital format for display on a 

computer screen or handheld device.”  

E-Book merupakan sebuah buku yang ditulis atau dikonversi menjadi format 

digital untuk ditampilkan pada layar komputer atau sebuah perangkat (pembaca e-

Book). Hal serupa dikemukakan oleh Tompo bahwa e-Book merupakan buku publikasi 

dalam bentuk digital (elektronik) yang terdiri dari teks, gambar, dan multimedia yang 

dapat dibaca dari komputer, laptop atau perangkat elektronik portable lainnya.24 

Secara sederhana e-Book adalah buku dalam bentuk elektronik/digital, tidak 

seperti buku yang biasanya tercetak pada kertas atau media fisik lainnya. E-Book yang 

 
23 Hendra Sofyan and others, ‘Developing an Electronic Module of Local Wisdom Based on 

the Area Learning Model at Kindergarten Jambi City’, International Journal of Innovation, Creativity 

and Change, 11.2 (2020), 216–31, h.216. 
24 Laraswati, ‘Pengembangan Bahan Ajar E-Book Pada Materi Jamur Untuk Siswa Kelas X 

SMA/MA’, Skripsi (Jambi: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha 

Saifuddin, 2020), h.16. 
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berwujud digital merupakan hasil dari perkembangan dibidang teknologi informasi 

yang tidak lepas dari kemajuan teknologi internet dan komputer.25 

Jadi penulis menarik kesimpulan bahwa e-Book memiliki perkembangan dari 

yang paling sederhana yaitu buku cetak yang dikonversi kebentuk digital hingga 

mengikuti perkembangan zaman, yang dihubungkan dengan internet dan pasar e-Book 

yang tersedia secara online yang mana didalam e-Book terdapat tulisan, gambar, dan 

video.  Demikian pula perangkat untuk dapat membaca e-Book kian mengalami 

perkembangan dari perangkat komputer, perangkat khusus untuk membaca e-Book, 

dan kini dengan pesatnya perkembangan android. Maka, membaca e-Book 

menggunakan android dapat dilakukan dengan mudah. Akses e-Book yang mudah 

dilakukan kapan saja dan dimana saja juga fitur-fitur interaktif dapat memberikan akses 

bagi peserta didik untuk belajar secara mandiri, adanya sajian audio visual dalam e-

Book akan menjadikan visualitas materi lebih menarik bagi peserta didik.  

E-Book yang kini mulai menggantikan peran buku cetak tentunya memiliki 

berbagai kelebihan. Namun, terlepas dari kelebihan tersebut e-Book juga memiliki 

keterbatasan. Keterbatasan yang paling utama menurut penulis adalah membaca buku 

di layar komputer atau perangkat lainnya tidaklah senyaman dibanding ketika 

membaca buku cetak. Keseringan membaca buku digital di android akan berpengaruh 

pada mata karena radiasi ataupun percahayaan yang tidak terkontrol. 

Dari pembahasan tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa bahan ajar e-Book 

interaktif fisika adalah suatu bahan ajar fisika yang didesain dengan aplikasi yang dapat 

diakses dari terminal komputer yang memiliki peralatan dan sarana teknologi lainnya 

 
25 Nur Fuad, Mengenal Ebook Dan Bagaimana Membacanya di Perangkat Android Dan PC, 

2016 <https://books.google.co.id/books?id=fAe5DAAAQBAJ>, h.4. 
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yang dapat mengakses jaringan atau internet. Aplikasi yang mendukung 

pengembangan bahan ajar Book interaktif adalah Book Creator. 

E. Book Creator 

Book Creator merupakan salah satu apliksai yang terkandung pada Google. 

Book Creator merupakan tool sederhana untuk membuat sebuah buku atraktif. 

Mengapa dikatakan atraktif karena biasanya sebuah buku hanya menampilkan tulisan 

dan gambar, namun dengan tool ini kita tidak hanya bisa menampilkan gambar dan 

tulisan tetapi juga dapat menyisipkan audio ataupun video. Hasil dari pembuatan Book 

Creator dapat kita unduh dan disimpan dalam bentuk PDF, EPUB atau membagikan 

link ke peserta didik agar peserta didik dapat login ke e-Book interaktif yang 

dikembangkan. Dengan adanya aplikasi Book Creator, pendidik dapat menyajikan 

berbagai materi pembelajaran seperti kuis, tugas, dan lain-lain secara online. Selain itu, 

peserta didik juga dapat mengakses materi pembelajaran yang disediakan secara 

online.26 

F. Gravitasi 

Tahukah kita bahwa jauh sebelum Newton ‘membuat’ teori gravitasi, ada 

seorang saintis Muslim yang sudah mencetuskan dan menemukan teori gravitasi. Iya, 

dialah Al-Khazini. Dalam buku Menggali Nalar Saintifik Peradaban Islam, Al-Khazini 

meneliti dan menekuni secara mendalam tentang gravitasi pada abad ke-12. Sebuah 

konsep teori yang sebelumnya juga diajukan oleh Al-Biruni. Dengan demikian, Al-

Khazini telah menemukan teori gravitasi jauh sebelum Newton melakukannya. Setelah 

melakukan beberapa eksperimen, Al-Khazini sampai pada sebuah kesimpulan bahwa 

 
26 Hendra Sofyan and others, ‘Developing an Electronic Module of Local Wisdom Based on 

the Area Learning Model at Kindergarten Jambi City’, International Journal of Innovation, Creativity 

and Change, 11.2 (2020), 216–31, h.216-217.  
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kuat gravitasi itu berubah sesuai dengan jarak antara benda yang jatuh dengan yang 

menariknya. Dengan kata lain, Al-Khazini menemukan fakta bahwa kekuatan gravitasi 

dipengaruhi oleh jarak antar dua benda.27 

Konsep mengenai gravitasi tersebut sesungguhnya telah terkandung dalam 

beberapa ayat Al-Qur’an yang secara tersirat menyebutkan tentang hukum gravitasi 

atau gaya tarik menarik yang terjadi antar partikel. Salah satunya yaitu pada Surah Al-

An’am/6: 59. 

ِ َوٱۡۡلَۡحرِِۚ َوَما تَۡسُقُط ِمن َورَ  إَِلَّ ُهَوَۚ َويَۡعلَُم َما ِِف ٱلَۡبل َقٍة  ۞وَِعنَدهُۥ َمَفاتُِح ٱلَۡغۡيِب ََل َيۡعلَُمَهآ 
بنِٖي   ۡرِض َوََل َرۡطٖب َوََل يَابٍِس إَِلَّ ِِف كَِتَٰٖب مُّ

َ
 ٥٩إَِلَّ َيۡعلَُمَها َوََل َحبَّةٖ ِِف ُظلَُمَِٰت ٱۡۡل

Terjemahannya: 

“Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang 
mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di 
lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya 
(pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu 
yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh 
Mahfudz)".28 

Ayat tersebut menjelaskan tentang benda yang jatuh. Terlihat dari kata daun 

yang gugur dan jatuhnya biji ke permukaan tanah. Gugurnya daun sehingga jatuh ke 

tanah memperlihatkan bahwa satu-satunya gaya yang bekerja pada peristiwa tersebut 

adalah pengaruh gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumilah yang menyebabkan 

sehingga daun yang gugur dapat jatuh ke tanah. Gugurnya daun sebenarnya tenjadi saat 

kematian mereka, dan jatuhnya benih ke dalam lubang yang tersembunyi di tanah 

merupakan sebuah langkah awal kehidupan mereka. Daun yang gugur dan biji yang 

jatuh ke tanah merupakan salah satu contoh dari Gravitasi. Secara teknis pergerakan 

makhluk hidup diatur dengan sempurna dan menakjubkan oleh Allah swt. 

 
27 Ridwan Abdullah Sani, Sains Berbasis Al-Qur’an (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). 
28 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Qarim Dan Terjemahannya (Surabaya: Halim, 2014), 

h.134.  
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Setelah abad ke-17 muncullah ilmuan Barat seperti Isaac Newton 

memformulasikan rumus-rumus matematika dan persamaan antar variabel dalam teori 

gravitasi tersebut. Dalam menyelidiki ide tentang gravitasi ini, Newton 

menghubungkan berbagai parameter yang akan mempengaruhi tentang konsep 

gravitasi, seperti massa benda (m) dan jarak pisah (r) antara benda-benda yang saling 

berinteraksi satu dengan yang lainnya. Perhatikan gambar berikut! 

Gambar 2.1 dua benda saling tarik-menarik 

Dari penyelidikannya, Newton menyimpulkan bahwa setiap partikel yang di 

alam semesta ini saling taring menarik dengan besar : 

▪ Sebanding lurus dengan massa dari partikel yang berinteraksi 

𝑭~𝒎𝟏. 𝒎𝟐 

▪ Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar partikel 

𝑭~
𝟏

𝒓𝟐
 

Keduanya kemudian dapat disatukan menjadi : 

𝑭~
𝒎𝟏.𝒎𝟐

𝒓𝟐                                                      (1.1) 

Berdasarkan persamaan (1.1), Newton menyimpulkan keadaan tersebut dalam 

hukum newton tentang gravitasi universal Newton. Besar gaya gravitasi ini sesuai 

dengan hukum Newton adalah sebagai berikut. 

“Semua benda di alam semesta akan menarik benda lain dengan gaya yang 

besarnya sebanding dengan hasil kali massa partikel tersebut dan berbanding 

terbalik dengan kuadrat jaraknya". 
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1. Gaya gravitasi 

Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua benda bermassa yang 

terpisah pada jarak tertentu. Besar gaya gravitasi tersebut berbanding lurus dengan 

hasil kali kedua massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. 

𝑭 = 𝑮 
𝒎𝟏.𝒎𝟐

𝒓𝟐
                                            (1.2) 

Keterangan: 

F = gaya gravitasi (N) 

G = tetapan gravitasi (6,67 x 10-11 N.m2/kg2) 

m1 = massa pertama (kg) 

m2 = massa kedua (kg) 

r = jarak kedua benda (m) 

Perhatikan persamaan (1.2), dari persamaan tersebut jelas terlihat bahwa 

besar gaya gravitasi yang dialami oleh dua massa bergantung pada besar massa 

masing-masing benda dan jarak antara kedua massa tersebut. Sedangkan G adalah 

sebuah tetapan yang nilainya sangat kecil. Karena nilai tetapan gravitasi sebagai 

faktor pengali sangat kecil (berpangkat negatif), maka gaya gravitasi antar kedua 

benda hanya terasa atau dapat diamati jika benda tersebut memiliki massa yang 

sangat besar. Jika massa kedua benda sangat kecil, maka gaya gravitasinya juga 

sangat kecil. 

Selain itu, karena besar gaya gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat 

jaraknya, maka perubahan jarak akan sangat mempengaruhi besar gaya gravitasi. 

Semakin dekat jarak kedua benda, maka akan semakin besar gaya gravitasi yang 
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dialaminya. Sebaliknya, semakin jauh jarak kedua benda maka semakin kecil gaya 

gravitasinya. 

2. Medan dan Percepatan Gravitasi 

Pada konsep klasik, Medan gravitasi adalah wilayah cakupan yang masih 

dipengaruhi oleh gaya gravitasi dari sebuah materi yang memiliki massa. Besarnya 

gaya gravitasi yang dialami dititik tersebut tiap satuan massa disebut percepatan 

gravitasi atau kuat medan gravitasi, konsep medan gravitasi ini digunakan untuk 

menjelaskan fenomena gaya gravitasi dan diukur dalam satuan N/kg. Medan 

gravitasi dapat digambarkan sebagai garis-garis medan yang arahnya menuju ke 

pusat bumi. 

Sedangkan medan gravitasi bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih 

dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Setiap benda mempunyai medan gravitasi tertentu. 

Setiap benda yang berada dalam medan gravitasi benda lain akan mendapat gaya 

gravitasi. Oleh karena itu semua yang ada dibumi ini telah diatur oleh allah 

sehingga manusia menjadikan bumi sebagai tempat tinggal dan tempat berpijak 

manusia dengan kondisi stabilnya sehingga layak menjadi kehidupan kita semua 

meski selalu beredar. Sebagaimana terdapat dalam surah Saba/34: 2. 

وَُهَو    َۚ فِيَها َيۡعُرُج  َوَما  َمآءِ  ٱلسَّ ِمَن  يزَنُِل  َوَما  ِمۡنَها  ََيُۡرُج  َوَما  ۡرِض 
َ
ٱۡۡل ِِف  يَلُِج  َما  َيۡعلَُم 

 ٢ٱلَۡغُفوُر  ٱلرَِّحيُم  
Terjemahannya: 

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang ke luar 
daripadanya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan 
Dialah Yang Maha Penyayang lagi Maha Pengampun.29 

 
29 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Qarim Dan Terjemahannya (Surabaya: Halim, 2014), 

h.428.  
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Kemudian dijelaskan juga dalam surah Al-Hadid/57:4, Allah SWT 

menyatakan; 

يَّاٖم ُثمَّ ٱۡسَتَوىَٰ لََعَ ٱلَۡعۡرِشِۖ َيۡعلَُم َما يَلُِج ِِف  
َ
ۡرَض ِِف ِستَّةِ أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِي َخلََق ٱلسَّ ُهَو ٱَّلَّ

ۖۡ وَُهَو   َمآءِ َوَما َيۡعُرُج فِيَها ۡرِض َوَما ََيُۡرُج ِمۡنَها َوَما يزَنُِل ِمَن ٱلسَّ
َ
ۡيَن َما ُكنُتۡمَۚ ٱۡۡل

َ
َمَعُكۡم أ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصريٞ     ٤َوٱَّللَّ
Terjemahannya: 

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian 
Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi 
dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang 
naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah 
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.30 

Berdasarkan kedua ayat tersebut dari pandangan sains diperoleh informasi 

apa yang turun dari langit yaitu benda-benda langit. Bumi selalu terancam dari 

hantaman benda langit lain seperti hujan meteor. Tetapi karena bumi memiliki 

pelindung sehingga meteor yang jatuh ke bumi akan hancur sebelum sampai di 

bumi. Meteor hakikatnya memiliki orbit tersendiri dengan kecepatann orbit tertentu 

dalam mengitari alam semesta namun karena bumi memiliki gaya tarik atau medan 

magnet maka meteor yang berada dekat dengan medan magnet bumi akan tertarik 

oleh bumi. 

Jika massa Bumi M dan massa benda di permukaan Bumi m akan terjadi 

gaya tarik-menarik antara dua benda. 

𝑭 = 𝑮 
𝒎𝑴

𝒓𝟐
 

Bila percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah g, maka berat benda di 

permukaan bumi adalah: 

 
30 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Qarim Dan Terjemahannya (Surabaya: Halim, 2014), 

h.538.  



33 

 

 

𝒘 = 𝒎. 𝒈 

Karena di permukaan bumi berat benda sama dengan gaya gravitasi 

sehingga menghasilkan persamaan berikut. 

𝒘 = 𝑭 

𝒎. 𝒈 =  𝑮 
𝒎𝑴

𝒓𝟐
 

Sehingga diperoleh persamaan : 

𝒈 =  𝑮 
𝑴

𝒓𝟐                                                        (1.3) 

Keterangan: 

g = medan gravitasi atau percepatan gravitasi (m/s2) 

G = tetapan gravitasi universal (6,67 x 10-11 N.m2/kg2) 

M = massa dari suatu planet atau benda (kg) 

r = jarak suatu titik ke pusat planet atau pesat benda (m) 

Berdasarkan persamaan (1.3), percepatan gravitasi benda yang berada 

dipermukaan Bumi sama dengan kuat medan gravitasinya. Nilai G dan M adalah 

tetap sehingga semakin besar nilai r, semakin kecil percepatan gravitasinya. Hal 

tersebut yang menyebabkan percepatan gravitasi di kutub-kutub Bumi lebih desar 

dari percepatan gravitasi di ekuator Bumi karena jari-jari kutub lebih kecil dari jari-

jari ekuator. 

Percepatan gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak suatu benda 

terhadap pusat Bumi. Dengan demikian semakin jauh letak suatu benda dari pusat 

Bumi, semakin kecil percepatan gravitasinya. Misalnya, sebuah benda bermassa m 
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mula-mula berada di permukaan Bumi, kemudian benda berpindah sejauh h dari 

permukaan Bumi.  

3. Hukum Kepler 

Di awal pembelajaran kita telah mempelajari tentang hukum gravitasi 

Newton yang menyatakan bahwa hukum gravitasi Newton berlaku untuk semua 

benda di jagat raya ini. Hukum Gravitasi Newton juga menunjukkan bahwa pada 

umumnya jika sebuah benda (misalnya planet) bergerak mengelilingi pusat gaya 

(misalnya matahari), benda akan ditarik oleh gaya yang berubah sebanding dengan 

1/r2 Lintasan benda tersebut dapat berupa elips, parabola, atau hiperbola. 

Newton memperlihatkan bahwa karena adanya gaya gravitasi maka bumi 

dan planet-planet lainnya bergerak dalam orbit-orbit berbentuk eliptik. Ia 

menyatakan bahwa teorinya dapat berlaku pada semua benda di alam semesta, 

mulai dari apel jatuh ke tanah dan planet-planet berputar mengelilingi matahari. 

Juga terbukti bahwa semakin besar massa tubuh, semakin besar gaya tarik 

gravitasi.31 Sebelum masuk ke penerapan tersebut, kita pelajari terlebih dahulu 

tentang pergerakan benda-benda angkasa. Sebelum Newton ada tiga astronom yang 

berperan besar mengubah pandangan kuno yang menganggap Matahari, Bulan, 

planet-planet dan bintang-bintang berevolusi mengitari Bumi, serta menganggap 

Bumi adalah pusat tata surya (geosentris). Ketiga ilmuwan tersebut adalah 

Copernicus, Brahe dan Kepler. 

Johanes Kepler seorang ilmuwan asal Jerman menjadi asisten Brahe pada 

usia 29 tahun. Kepler mempelajari data pengamatan yang dikumpulkan Brahe 

selama 30 tahun dan meyakini bahwa geometri dan matematika dapat digunakan 

 
31 Tooba Rashid, ‘The Concept of Antiparticle and Force of Gravity’, International Journal of 

Scientific & Engineering Research, 10.1 (2019), 1425–31, h.1428.  
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untuk menjelaskan angka, jarak dan gerak planet-planet. Kepler mempercayai 

bahwa Matahari mengerjakan sebuah gaya pada planet-planet dan ia menempatkan 

matahari sebagai pusat sistem (heliosentris). Setelah beberapa tahun menganalisis 

secara teliti data-data yang diperoleh dari Brahe, Kepler berhasil menemukan 

hukum-hukum yang menjelaskan gerak orbital dari setiap planet mengitari 

matahari. 

Berikut hukum-hukum Kepler yang tentang gerak planet. 

a. Hukum I Kepler 

Hukum I Kepler menyatakan semua planet bergerak pada lintasan elips 

mengitari Matahari dengan Matahari berada di salah satu fokus elips.32 

Perhatikan gambar berikut! 

Gambar 2.2 Hukum Kepler I 

Misalnya, proses tarik-menarik antara bumi dan matahari, yang mana 

matahari memiliki massa yang lebih besar daripada bumi maka matahrilah yang 

menarik bumi dengan gaya tarikan ke dalam. Agar bumi tidak jatuh ke 

matahari, ia berputar mengelilingi matahari dengan melakukan gaya tarikan ke 

luar.  Gerakan berputar secara terus menerus ini memunculkan kekuatan 

dorongan dari pusat (kontra-gravitasi) yang menyeimbangkan kekuatan 

 
32 Ni Ketut Lasmi, Fisika Untuk SMA/MA Kelas X Berdasarkan Kurikulum 2013 (Jakarta: 

Erlangga, 2018). 
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gravitasi. Dari putaran yang tiada henti ini kemudian timbul apa yang 

dinamakan dengan keseimbangan gerak.33 

Gravitasi sebagai bentuk penyeimbang alam semesta sering diartikan 

sebagai tarikan antara satu benda dengan benda yang lain.34 Sesuatu yang 

menarik semua benda kebumi dan memberi bobot pada benda-benda tersebut 

(bobot sebenarnya adalah gaya yang menarik benda-benda kebumi).35 Karena 

bumi dan matahari mengeluarkan gaya yang seimbang, maka perputaran bumi 

hingga kini masih berlaku dan stabil. Ini merupakan salah satu tanda kebesaran 

allah. Setiap benda langit akan tetap berputar mengelilingi benda-benda yang 

lain, dalam lintasan berbentuk elips, dan akan kembali ke tempatnya semula. 

Semua benda di alam semesta ini berjalan pada garis edarnya dan tidak pernah 

melenceng sekalipun dari garis itu. 

Allah menunjukan bagaimana aplikasi hukum Kepler I melalui tanda-

tandanya yang ada di alam ini. Sebagaimana yang tersirat pada fiman Allah 

dalam surah Yasin/36: 38-40. 

َٰلَِك َتۡقِديُر ٱلَۡعزِيزِ ٱلَۡعلِيِم    َۚ َذ ََّها ٖ ل ۡمُس ََتۡرِي لُِمۡسَتَقرل ۡرَنَُٰه َمَنازَِل    ٣٨َوٱلشَّ َوٱلَۡقَمَر قَدَّ
َٰ عَ  ُۡل    ٣٩َد َكٱلُۡعرُۡجوِن ٱلَۡقِديِم   َحَّتَّ ن تُۡدرَِك ٱلَۡقَمَر َوََل ٱۡلَّ

َ
أ ۡمُس يَۢنَبِِغ لََهآ  ََل ٱلشَّ

ٞ ِِف فَلَٖك يَۡسَبُحوَن   ِۚ َوُكل  ٤٠َسابُِق ٱۡلََّهارِ
Terjemahannya: 

(38) dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah 
ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. (39) Dan telah Kami 
tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke 
manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. (40) 

 
33 Mukhotob Hamzah and Badriyatul Muniroh, ‘Konsep Gaya Tarik (Gravitasi) Dalam 

Perspektif Al-Qur’an Dan Sains (Kajian Surat Al-Hajj Ayat 65’, SPEKTRA : Jurnal Kajian Pendidikan 

Sains, 2.2 (2016), 100, h.119. 
34 Bob Foster, Fisika Terpadu Untuk SMA/MA Kelas XI Semester 1 (Jakarta: Erlangga, 2011), 

h.73. 
35 Jim Wiese, Sains Cosmis (Bandung: Pakar Raya, 2004), h.21. 
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Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak 
dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.36 

Kemudian dijelaskan juga dalam surah Al-Anbiya'/21: 33, Allah SWT 

menyatakan; 

ٞ ِِف فَلَٖك  ۖۡ ُكل ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َۡل َوٱۡلََّهاَر َوٱلشَّ ِي َخلََق ٱۡلَّ  ٣٣يَۡسَبُحوَن  وَُهَو ٱَّلَّ
Terjemahannya: 

Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan 
bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya.37 

Dari kedua ayat tersebut membahas tentang pergerakan matahari dan 

Bulan yang beredar pada garis edarnya. Menurut Quraish Shihab, (masing-

masing beredar pada garis edarnya) mengandung makna bahwa masing-masing 

mempunyai porosnya dan garis edar sendiri-sendiri, dan semua tanpa kenal 

lelah, dan tidak pernah diam, terus beredar. Kenyataan ini tampak jelas pada 

matahari dan bulan. Ayat suci ini mengisyaratkan suatu fakta ilmiah yang baru 

ditemukan oleh para astronom belasan abad sesudah turun-Nya Al-Qur’an. 

Matahari, bumi, bulan dan seluruh planet serta benda-benda langit lainnya 

bergerak di ruang angkasa luar dengan kecepatan dan arah tertentu.38 

Selama pergerakan ini, tak satupun dari benda-benda angkasa ini 

memotong lintasan yang lain, atau bertabrakan dengan yang lainnya. Bahkan, 

telah teramati bahwa sejumlah galaksi berpapasan satu sama lain tanpa satu pun 

dari bagian-bagiannya saling bersentuhan. Dengan demikian, semua benda di 

langit berputar dalam suatu lintasan atau orbit tertentu. Ia berputar dan kembali 

lagi ke tempat semulanya. Gerakan berputar secara terus-menerus ini 

 
36 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Qarim Dan Terjemahannya (Surabaya: Halim, 2014), 

h.442.  
37 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Qarim Dan Terjemahannya (Surabaya: Halim, 2014), 

h.442.  
38 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan,Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002). 
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memunculkan kekuatan dorongan dari pusat yang menyeimbangkan kekuatan 

gravitasi. Dari putaran yang tiada henti inilah kemudian timbul apa yang 

dinamakan dengan keseimbangan gerak, ini merupakan salah satu tanda 

kebesaran allah. Setiap benda langit akan tetap berputar mengelilingi benda-

benda yang lain, dalam lintasan berbentuk elips, dan akan kembali ke 

tempatnya semula. Semua benda di alam semesta ini berjalan pada garis 

edarnya dan tidak pernah melenceng sekalipun dari garis itu. Itu semua berkat 

kekuasaan Allah SWT. 

b. Hukum II Kepler 

Hukum pertama kepler menyatakan bentuk orbit planet, tetapi tidak 

dapat memperkirakan kedudukan planet pada waktu tertentu. Menyadari hal ini, 

Kepler dengan setumpukan data yang dimiliki pada kertas kerjanya berusaha 

keras untuk memecahkannya. Sehingga Kepler berhasil menemukan hukum 

keduanya yang disebut hukum II Kepler tentang gerak planet-planet di tata 

surya dalam proses revolusinya mengelilingi matahari. Hukum II Kepler 

menyatakan suatu garis khayal yang menghubungkan Matahari dengan planet 

menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Perhatikan 

gambar di bawah ini!  

Gambar 2.3 Bentuk dari Penerapan Hukum Kepler II 

Hukum Kepler II menjelaskan tentang hukum luasan yang sama. 

Sebuah planet akan bergerak lebih cepat atau memiliki kelajuan yang lebih 

besar ketika berada lebih dekat dengan Matahari (Pherihelium) atau ketika garis 
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khayal (vektor radius) terpendek. Kelajuan planet terkecil ketika berada di titik 

terjauh dari matahari atau ketika garis khayal (vektor radius) terpanjang. 

Gambar di atas menunjukkan kedua daerah juring A dan B memiliki luas bidang 

yang sama dengan juring C dan D. Sebuah planet bergerak dari titik A ke titik 

B dalam jangka waktu yang sama seperti bergerak dari titik C ke titik D. 

Berdasarkan metode untuk menentukan kelajuan ini, kita dapat memperkirakan 

kedudukan planet pada beberapa selang waktu yang akan datang. 

c. Hukum III Kepler 

Hukum I Kepler menjelaskan tentang bentuk lintasan planet dan Hukum 

II Kepler menjelaskan tentang kecepatan orbit planet. Setelah publikasi kedua 

hukumnya pada tahun 1609, Kepler mulai mencari suatu hubungan antara gerak 

planet-planet berbeda dan memperkirakan bagaimana perhitungan gerak-gerak 

planet-planet. Sepuluh tahun kemudian, ia mempublikasikan De Harmonica 

Mundi (Harmony of The Word) yang di dalamnya menyatakan hukum 

ketiganya. Kepler memantapkan penelitiannya dengan melahirkan hukum 

ketiga yang menjelaskan tentang periode revolusi planet. Dimana periode 

revolusi planet ini dikaitkan dengan jari-jari orbit rata-ratanya sehingga hukum 

III Kepler menyatakan ketika planet mengelilingi matahari, kuadrat periode 

planet akan sebanding dengan pangkat tiga jarak rata-ratanya dari matahari. 

Hukum ketiga Kepler menghubungkan periode tiap planet dengan jarak 

rata-ratanya ke matahari. Dalam bentuk matematis, jika r adalah jarak rata-rata 

antara planet dan matahari dan T adalah periode revolusi planet, maka Hukum 

ketiga Kepler menyatakan bahwa 

𝑻𝟐 = 𝑪. 𝒓𝟑 
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G. Kerangka Berpikir 

Pada saat ini perkembangan IPTEK telah meliputi seluruh aspek sehingga 

diperlukan keterampilan yang memadai bagi seseorang untuk bisa memiliki kecakapan 

dalam belajar, melek teknologi, serta karakter yang kuat. Hal ini sebagai benteng bagi 

seseorang khususnya peserta didik dalam lingkup dunia pendidikan agar tidak keliru 

dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya.  

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam proses 

pembelajaran. Kendala tersebut seperti tidak ada atau kurangnya bahan ajar untuk 

peserta didik belajar, motivasi belajar yang kurang serta pemahaman konsep yang 

belum optimal. Kendala-kendala itu jika tidak diatasi maka akan berdampak pada hasil 

belajar peserta didik selama proses pembelajaran.  

Bahan ajar menjadi salah satu sarana agar peserta didik dapat memperoleh 

pengetahuan mengenai pelajaran yang akan dipelajarinya. Bahan ajar dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah bahan ajar interaktif. 

Bahan ajar interaktif adalah kombinasi dari dua media atau lebih (audio, teks, grafik, 

gambar, animasi, dan video) yang oleh penggunanya dimanipulasi untuk 

mengendalikan perintah dan perilaku alami dari suatu presentasi. Salah satu bahan ajar 

interaktif yang dapat dijadikan sebagai penunjang media yang sudah ada adalah bahan 

ajar interaktif berbasis e-Book. 

Bahan ajar berupa e-Book pembelajaran yang bisa digunakan sebagai upaya 

belajar mandiri dan dapat memudahkan pembacanya dalam memahami isinya serta 

dapat menumbuhkan motivasi dalam mempelajarinya. Maka dari itu, buku tersebut 

dapat berupa buku elektronik yang mampu menyediakan akses yang baik bagi peserta 

didik dalam belajar. 
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E-Book dapat dibuat dengan menggunakan suatu aplikasi yang interaktif agar 

dapat memotivasi peserta didik untuk belajar. Aplikasi tersebut salah satunya adalah 

Book Creator. Pada aplikasi ini dapat memuat teks, gambar, animasi serta video yang 

dapat memperkuat pemahaman serta memotivasi belajar. Terlebih jika diintegrasikan 

dengan ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan hukum gravitasi Newton. Berdasarkan 

uraian deskripsi teoritik, maka disusun kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka Berpikir 

Studi Literatur 

Perkembangan IPTEK membuat seseorang 

dituntut bisa menguasai pengetahuan baik 

pengetahuan sains maupun Al-Qur’an, melek 

teknologi dan memiliki karakter dalam 

belajar. Sumber belajar yang baik akan 

berperan terhadap ketiga keterampilan ini 

Observasi Awal 

Belum ada buku pelajaran 

fisika serta masalah dalam 

pemahaman konsep dan 

penanaman karakter dalam 

belajar masih kurang 

sehingga motivasi belajar 

juga kurang. 

Solusi 

Perkembangan buku fisika berbentuk elektronik menggunakan aplikasi Book 

Creator yang dapat memperkuat pemahaman konsep serta menumbuhkan motivasi 

belajar karena memuat uraian nilai-nilai karakter islami dalam belajar. 

Proses 

1. Pengembangan metode R&D dengan langkah model 4D. 

2. Mengetahui spesifikasi, validasi, serta tanggapan atau respon peserta didik. 

Hasil 

E-Book fisika pada konsep hukum gravitasi newton terintegrasi Al-Qur’an 

diharapkan dapat memudahkan pemahaman materi fisika serta pemahaman nilai 

karakter islam dalam belajar.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis, Lokasi dan Subyek Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Research and Development (R&D), dengan menggunakan model desain penelitian 

dan pengembangan 4D (Define, Design, Develop, dan Disseminate) yang 

merupakan desain pengembangan mengikuti jalur Sivasailam Thiagarajan, 

Dotothy S. Semmel, dan Melvyn I. Semmel (1997). Desain 4D merupakan desain 

penelitian pengembangan yang dapat digunakan untuk mengembangkan e-Book, 

memiliki uraian lengkap, sistematis, sederhana, mudah dipahami dan dalam 

pengembangannya melibatkan penilaian ahli.  

2. Lokasi dan Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MA Ittihad Al-Ummah Ussu beralamatkan di 

Jl. Poros Malili KM 05 Desa Ussu, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Sulawesi 

Selatan. Subjek-subjek dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa tahap. 

a. Subjek pengumpulan data 

Pada pengumpulan data dilakukan langkah analisis kebutuhan bahan 

ajar, yaitu observasi dan wawancara. Subjek pada saat observasi adalah peserta 

didik kelas X, subjek pada saat wawancara adalah peserta didik kelas X dan 

pendidik yang mengajar Fisika di kelas X.  

b. Subjek validasi ahli  

Subjek validasi dalam penelitian ini adalah dua orang dosen, yaitu Dr. 

La Ode Ismail Ahmad, M.Th.I (dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 
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Alauddin Makassar), Jusman, M.Pd (dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar)  dan satu orang pendidik fisika, yaitu Satria Tajuddin, 

S.Hut (pendidik mata pelajaran fisika MA Ittihad Al-Ummah Ussu).  

c. Subjek uji coba 

Subjek pada tahap ini adalah seluruh peserta didik pada kelas X IPA 

tahun pelajaran 2022/2023, dengan pemahaman konsep peserta didik yang 

heterongen. 

B. Model Pengembangan 

Pengembangan e-Book menggunakan model 4D terdiri atas 4 tahap yaitu: 

define, design, develop dan desseminate. Yang diadatasi menjadi 4P yaitu 

pendefinisian (define) bertujuan menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat 

perangkat pembelajaran. Perancangan (design) bertujuan Merancang bahan ajar e-Book 

interaktif  berdasarkan hasil dari tahap sebelumnya. Peneliti merumuskan materi yang 

diintegrasikan Al-Qur’an dan membuat desain awal bahan ajar e-Book interaktif  dalam 

sebuah storyboard. Pengembangan (develop) bertujuan mengembangkan bahan ajar e-

Book interaktif menggunakan Book Creator. Pada tahap ini, bahan ajar e-Book 

interaktif  diuji melalui validasi ahli, uji coba terbatas dan uji lapangan. setelah setiap 

tes, bahan ajar e-Book interaktif  direvisi berdasarkan penilaian. Pengujian dilakukan 

untuk mendapatkan bahan ajar yang layak. Dan Penyebaran (desiminate) bertujuan 

Menyebar luaskan bahan ajar e-Book interaktif  setelah dinyatakan layak.39 

Adapun alur desain pengembangan penelitian ini dapat dilihat pada gambar 

berikut ini: 

 
39 Miftahul Husna and Heru Kuswanto, ‘Development of Physics Mobile Learning Based on 

Local Wisdom to Improve Vector and Diagram Representation Abilities’, International Journal of 

Interactive Mobile Technologies, 12.6 (2018), 85–100, h.5. 
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Gambar 3.1 Model Pengembangan 4-D 

C. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Sebagaimana diuraikan dalam model penelitian dan pengembangan di atas, 

penelitian menggunakan model 4D (Define, Design, Develop, dan Disseminate). 

Berikut penjelasan adaptasi model 4-D yang dikemukakan oleh Thiagarajan dkk. 

1. Tahap Pendefinisian (Define) 

Tahap ini bertujuan dalam menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat 

pembelajaran bahan ajar e-Book interaktif terintegrasi Al-Qur’an. Pada tahap ini 

terdiri dari empat langkah pokok yakni. 

Analisis Peserta Didik 

Analisis Awal 

Analisis Tugas Analisis Konsep 

Analisis Tujuan Pembelajaran 

Penyusunan Tes 

Pemilihan media 

Pemilihan Format 

Rancangan Awal 

Validasi Media 

Uji Coba 

Disebarluaskan 

Define 

Design 

Develop 

Desiminate 
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a. Analisis Awal-Akhir (Front-End Analysis) 

Pada langkah ini dilakukan wawancara kepada pendidik dan peserta 

didik untuk melihat dan menetapkan masalah yang dihadapi dalam proses 

pembelajaran. 

b. Analisis Tugas (Task Analysis) 

Tujuan dari analisis tugas ini untuk mengidentifikasi keterampilan-

keterampilan utama yang terkaji dan teranalisis ke dalam himpunan 

keterampilan tambahan dengan menggunakan teknik wawancara. Analisis ini 

mengulas seluruh tugas dalam materi pembelajaran.  

c. Analisis Konsep (Concept Analysis) 

Analisis konsep ini merupakan langkah yang dilakukan untuk 

mengidentifikasi konsep pokok yang akan diuraikan, tersusun dalam bentuk 

hirarki, dan terinci konsep-konsep individu di dalam hal yang kritis dan tidak 

relevan. 

d. Perumusan Tujuan Pembelajaran (Specifying Instructional Objectives) 

Perumusan tujuan pembelajaran yaitu hasil rangkuman dari analisis 

konsep dan analisis tugas untuk memastikan perilaku objek penelitian. 

2. Tahap Perancangan (Design) 

Tahapan ini bertujuan untuk menyiapkan prototipe perangkat pembelajaran, 

dengan langkah sebagai berikut:  

a. Penyusunan Tes Acuan Patokan (Constructing Criterion-Referenced Test) 

Langkah yang dilakukan pada penyusunan tes acuan patokan ini adalah 

untuk menghubungkan antara tahap pendefinisian (define) dengan tahap 

perancangan (design).  
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b. Pemilihan media 

Media yang terpilih yaitu bahan ajar e-Book interaktif pada konsep 

hukum gravitasi newton terintegrasi Al-Qur’an yang bertujuan untuk 

memudahkan dalam proses pembelajaran, dikarenakan bahan ajar e-Book 

interaktif pada saat ini sangat relevan.  

c. Pemilihan format 

Desain atau rancangan isi pembelajaran merupakan tahap pemilihan 

format dalam pengembangan bahan ajar.  

d. Rancangan Awal (Initial Design)  

Rancangan awal bahan ajar merupakan draf pertama untuk divalidasi 

oleh dosen dan pendidik bidang studi fisika selaku validator. 

3. Tahap Pengembangan (Develop) 

Tahap pengembangan merupakan bentuk akhir bahan ajar yang telah 

dihasilkan dan telah direvisi berdasarkan saran dari para ahli sehingga dapat 

digunakan dengan semestinya. Dalam tahap ini akan dilakukan 2 kegiatan yaitu:  

a. Validasi Para Ahli 

Sebelum dilakukan uji validasi oleh para ahli terhadap bahan ajar e-

Book, terlebih dahulu dilakukan validasi instrumen yang digunakan untuk uji 

pemakaian bahan ajar. Validitas instrumen dimaksudkan untuk memastikan 

bahwa instrumen yang telah dibuat layak digunakan dan memang mengukur 

apa yang hendak diukur. Setelah validasi instrumen selesai selanjutnya 

dilakukan uji validasi bahan ajar  e-Book. 

Uji validasi bahan ajar e-Book dilakukan untuk mengetahui kevalidan 

dan mendapatkan saran untuk peningkatan rancangan bahan ajar. Beberapa ahli 
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diminta untuk mengevaluasi bahan ajar berdasarkan aspek yang telah 

ditentukan. Bahan ajar yang telah divalidasi oleh para ahli selanjutnya direvisi 

berdasarkan saran dari para ahli agar bahan ajar yang dikembangkan menjadi 

lebih baik dan layak untuk diuji coba ke lapangan.  

b. Uji Coba Terbatas 

Uji coba terbatas yaitu uji coba produk bahan ajar yang dilakukan pada 

subjek sasaran yakni kelompok kecil untuk mengetahui apakah produk bahan 

ajar yang dibuat dapat dipahami oleh peserta didik. Uji coba ini diperoleh dari 

data respon dan tes hasil belajar dari subjek sasaran pengguna produk bahan 

ajar. 

D. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar 

validasi, angket respon peserta didik, dan tes hasil belajar fisika.  

1. Lembar validasi 

Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data tentang hasil validasi para 

ahli mengenai e-Book yang dikembangkan. Seluruh lembar validasi dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengukur validnya suatu perangkat penilaian 

produk, dan seluruh instrumen perangkat. Penilaian produk berpatokan pada 

rasional teoritik yang kuat, dan konsistensi secara internal antar komponen-

komponen perangkat dari segi konstruksi dan isinya. Lembar validasi yang 

digunakan adalah lembar validasi perangkat yang diadaptasi dan dimodifikasi 

sesuai dengan kebutuhan pengembangan e-Book. 

Teknik pengumpulan data hasil validasi perangkat dilakukan dengan cara 

membagikan e-Book dan lembar validasi kepada para ahli. Selanjutnya validator 



48 

 

 

memberikan penilaian berdasarkan pertanyaan dan pernyataan untuk masing-

masing indikator penilaian yang tersedia dengan menuliskan skor yang sesuai 

dengan memberikan tanda checklist ( √ ) pada baris dan kolom yang sesuai, 

kemudian validator diminta memberikan kesimpulan penilaian umum tentang e-

Book dengan kategori yang telah ditentukan.  

Dalam pengembangan e-Book terintegrasi Al-Qur’an ini dibutuhkan tiga 

validator untuk menilai aspek penilaian yaitu dosen fisika dan pendidik mata 

pelajaran fisika. Aspek penilaian meliputi aspek materi, aspek integrasi dan aspek 

media. Kisi-kisi angket dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.1  

Kisi-Kisi Lembar Validasi Bahan Ajar 

No Aspek yang 

Dinilai 

Kriteria Jumlah 

1. Materi Kualitas Isi 8 

Kebahasaan  8 

Kualitas Penyajian 4 

2. Integrasi Kesesuaian Materi dan Ayat Al-Qur’an 3 

3. Media Tampilan Bahan Ajar E-Book Interaktif 14 

  Penggunaan  3 

Total 40 

2. Angket Respon Peserta Didik terhadap Bahan Ajar E-Book 

Instrumen ini digunakan untuk mengetahui respon peserta didik terhadap 

produk e-Book yang dikembangkan. Dengan menggunakan instrumen ini juga 

ingin diketahui tingkat kepraktisan e-Book yang dikembangkan sebagai bahan ajar. 

Selanjutnya data ini digunakan untuk memperbaiki bahan ajar yang dikembangkan.  
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Angket respon peserta didik ini merupakan angket tertutup, terdiri dari 

beberapa pernyataan yang diisi oleh peserta didik dengan menggunakan skala likert 

yaitu sangat sesuai, sesuai, kurang, dan sangat kurang. Angket ini terdiri atas aspek 

ketertarikan bahan ajar e-Book, aspek penyajian materi pada e-Book, dan aspek 

kriteria tampilan e-Book. Kisi-kisi angket respon peserta didik dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Angket Peserta Didik  

No Aspek yang Dinilai Jumlah 

1. Rasa Senang 2 

2. Keingintahuan 2 

3. Keaktifan 2 

4. Perhatian  3 

5. Ketertarikan  4 

Total 13 

3. Tes Hasil Belajar 

Tes digunakan untuk mengukur keefektifan dari e-Book yang 

dikembangkan dilihat dari peningkatan hasil belajar peserta didik setelah diajar 

menggunakan e-Book pada subjek penelitian sebanyak 26 orang. Indikator tes hasil 

belajar ini mengarah pada ranah kognitif dengan aspek penilaian terdiri atas 

pengetahuan (C1), pemahaman (C2), penerapan (C3), dan analisis (C4) dimana soal 

disusun dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 20 butir soal dan terdiri atas 5 item 

pilihan untuk setiap butir soal yaitu: A, B, C, D, dan E. Setiap soal hanya memiliki 

satu pilihan jawaban yang benar, jika peserta didik menjawab benar akan 

mendapatkan skor 5 dan jika salah akan mendapatkan skor 0. 
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E. Teknik Analisis Data 

Data yang telah dikumpul menggunakan instrumen lembar validasi, angket 

respon dan tes hasil belajar, kemudian dianalisis secara kuantitatif untuk menentukan 

kevalidan, kepraktisan, dan keefektifannya. Data yang diperoleh dari hasil validasi oleh 

para ahli dianalisis untuk menjelaskan kevalidan dan kelayakan penggunaan bahan ajar 

yang telah dibuat. Adapun data hasil uji coba di kelas digunakan untuk menjelaskan 

kepraktisan dan keefektifan dari e-Book diperoleh dari angket respon dan tes hasil 

belajar peserta didik. 

1. Analisis data kevalidan bahan ajar 

Dalam mengembangkan suatu bahan ajar, uji validitas dilakukan dalam 

tahap pengembangan. Teknik analisis data dapat dilakukan dengan tahapan sebagai 

berikut: 

a. meminta kesediaan dosen dan pendidik yang telah banyak memiliki 

pengalaman mengajar untuk menjadi validator dari bahan ajar yang telah 

dikembangkan. 

b. memberikan skor jawaban dengan kriteria berdasarkan skala Likert. 

Menurut Sugiyono (2012: 4), skala Likert digunakan  untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. 

Tabel 3.3 

Kategori Pemberian Skor Jawaban Validitas  

KATEGORI SKOR 

Valid  4 

Cukup Valid 3 

Kurang Valid 2 

Tidak Valid 1 
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c. menentukan jumlah skor dari masing-masing validator dengan 

menjumlahkan semua skor yang diperoleh dari masing-masing indikator. 

d. Penentuan nilai validitas menggunakan Indeks Aiken yaitu40 

𝑉 =  
∑ 𝑆

𝑛 (𝑐 − 1)
 

Keterangan: 

V = indeks kesepakatan rater mengenai validitas butir, 

s = skor yang ditetapkan setiap rater dikurangi skor terendah dalam 

kategori yang dipakai  (s= r – Io, dengan r skor kategori pilihan rater 

Io = skor terendah penyetoran) 

n = banyaknya rater 

c = banyaknya kategori dipilihkan oleh rater 

Indeks Aiken V merupakan indeks kesepakatan rater terhadap kesesuaian 

butir (atau sesuai tidaknya butir) dengan indikator yang ingin diukur 

menggunakan butir tersebut. Jika diterapkan untuk instrumen pengukuran, 

menurut seorang rater maka n dapat diganti dengan m (banyaknya butir 

dalam satu instrumen). Indeks V ini nilainya berkisar antara 0 – 1.41 

e. memberikan penilaian validitas dengan kriteria seperti yang dikemukakan 

oleh Retnawati Heri  

 

 

 

 
40 Heri Retnawati, Analisis Kuantitatif Instrumen Penelitian (Panduan Peneliti, Mahapeserta 

Didik, Dan Psikometrian) (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016), h.18. 
41  Heri Retnawati, Analisis Kuantitatif Instrumen Penelitian (Panduan Peneliti, Mahapeserta 

Didik, Dan Psikometrian) (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016), h.18-19. 
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Tabel 3.4 

Kriteria Validasi Bahan Ajar dengan Rumus Aiken V 

 

 

 

 

 

 

Kriteria yang digunakan untuk memutuskan bahwa bahan ajar memiliki 

derajat validitas yang memadai adalah nilai validitas untuk kesuluruhan 

aspek minimal berada dalam kategori valid sedang. Jika tidak demikian, 

maka perlu dilakukan revisi berdasarkan saran dari validator atau dengan 

melihat kembali aspek-aspek yang dinilai kurang. Selanjutnya dilakukan 

validasi ulang lalu dianalisis kembali. Demikian seterusnya sampai 

memenuhi nilai V minimal berada didalam kategori valid sedang.  

2. Analisis data kepraktisan bahan ajar 

Analisis data kepraktisan diperoleh dari angket respon peserta didik dan 

selanjutnya dianalisis dengan persentase. Kegiatan yang dilakukan untuk 

menganalisis data respon peserta didik adalah: 

a. memberikan skor untuk setiap item jawaban. Menurut Sugiyono (2015: 4), 

skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang tentang fenomena sosial. 

 

 

 

 

Rentang            Kevalidan 

V > 0,8 Valid Tinggi (VT) 

0,4 ≤ V ≤ 0,8 Valid Sedang (VS) 

V < 0,4 Valid Rendah (VR) 
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Tabel 3.5 

Kategori Pemberian Skor Jawaban Kepraktisan 

KATEGORI SKOR 

Sangat Sesuai (SS) 4 

Sesuai (S) 3 

Kurang (TS) 2 

Sangat Kurang (STS) 1 

b. menjumlahkan skor total untuk seluruh indikator. 

c. Analisis kepraktisan digunakan dengan nilai persentase (%) 

𝑷 =
𝒇

𝒏
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 

Keterangan: 

P =  presentase kepraktisan 

f =  jumlah respons positif peserta didik dari setiap aspek yang muncul 

n =  jumlah seluruh peserta didik  

d. Menentukan kriteria kepraktisan produk. Setelah persentase nilai 

praktikalitas diperoleh, dilakukan pengelompokkan sesuai kriteria yang 

terdapat pada tabel berikut. 

Tabel 3.6 

Tabel Distribusi Frekuensi dengan Acuan Normal 

Kategori Interval Kelas Tingkat Respon 

SS >M + 1 Std. Dev Sangat Praktis 

S M sampai (M + 1 Std. dev) Praktis 

TS (M - 1 Std. dev) sampai M Cukup Praktis 

STS < M – 1 Std. dev  Tidak Praktis 
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Bahan ajar dikatakan praktis jika sekurang-kurangnya 80% dari semua 

peserta didik menjawab sangat praktis dan praktis atau rata-rata akhir dari skor 

peserta didik minimal berada pada kategori praktis.42 

3. Analisis data keefektifan bahan ajar 

Analisis terhadap keefektifan bahan ajar didukung oleh analisis data hasil 

belajar peserta didik. Data mengenai hasil belajar fisika peserta didik dianalisis 

secara kuantitatif.  

Untuk analisis data secara kuantitatif ini digunakan statistik deskriptif untuk 

mendeskripsikan tingkat kemampuan pemahaman peserta didik pada konsep 

hukum gravitasi Newton terintegrasi al-Qur’an setelah dilakukan pembelajaran 

fisika menggunakan bahan ajar e-Book interaktif. Data tentang hasil belajar 

dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif yaitu skor 

rata-rata atau mean, standar deviasi, kategori hasil belajar, dan dianalisis dengan uji 

T 1 sampel. 

a. Membuat tabel distribusi frekuensi 

b. Menentukan nilai rata-rata skor (mean):43 

 

�̅� =
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
 

Keterangan: 

�̅� = Mean score 

𝑓𝑖 = Frekuensi 

𝑥𝑖 = Nilai ke-1 

 
42 Trianto, Konsep, Landasan Dan Implementasinya Pada Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) (Jakarta: Kencana, 2011), h.243. 
43 Sudjana, Metode Statistika (Bandung: PT.Tarsito, 2005), h.67. 
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c. Standar Deviasi:44 

𝑠 = √
𝑓𝑖(𝑥𝑖 − �̅�)

𝑛 − 1
 

 

Keterangan: 

𝑠 = Standar deviasi 

𝑓𝑖 = Frekuensi untuk xi 

𝑥𝑖 = jumlah semua harga x 

𝑛 = Jumlah responden 

d. Kategori Ketuntasan Hasil Belajar Fisika 

Tabel 3.7 

Kategori Ketuntasan Hasil Belajar Berdasarkan KKM 

No Rentang Keterangan 

1. X ≥ KKM Tuntas 

2. X < KKM Tidak Tuntas 

Kriteria yang ditetapkan untuk menentukan efektivitas bahan ajar 

terhadap ketuntasan hasil belajar peserta didik adalah jika lebih dari 80% 

peserta didik memperoleh ketuntasan hasil belajar di atas KKM (72), maka 

bahan ajar dinyatakan efektif terhadap hasil belajar peserta didik. 

e. Uji T 1 sampel 

 

𝑡 =
�̅� − 𝜇

𝑠

√𝑛

 

 

 

 
44  Sudjana, Metode Statistika (Bandung: PT.Tarsito, 2005), h.93. 
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Keterangan:  

t = harga statistik-t  

 = nilai KKM  

s = standar deviasi  

n = ukuran sampel 

f. Membuat diagram hasil belajar  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan bahan ajar e-Book 

interaktif pada materi hukum gravitasi newton terintegrasi Al-Qur’an berbasis aplikasi 

Book Creator di MA Ittihad Al-Ummah Ussu kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini 

bertujuan untuk menghasilkan e-Book interaktif terintegrasi Al-Qur’an yang 

memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif dengan menggunakan model 

pengembangan perangkat pembelajaran 4D melalui 4 tahapan mencakup define, 

design, develop dan disseminate. Pada penelitian ini hanya sampai tahap develop. 

Berikut ini uraian proses pengembangan e-Book interaktif yang telah 

dikembangkan dan hasil analisis yang diperoleh. Uraian-uraian tersebut dapat menjadi 

bahan pertimbangan dalam mengkaji perangkat penilaian yang digunakan agar 

akhirnya diperoleh e-Book interaktif yang sesuai. Selanjutnya, masing-masing tahapan 

akan dipaparkan berikut ini. 

1. Pendefinisian (Define) 

Dalam model lain, tahap ini sering dinamakan analisis kebutuhan. Analisis 

kebutuhan dilakukan untuk meninjau apa yang dibutuhkan dalam menghadapi 

kendala dalam proses pembelajaran di MA Ittihad Al-Ummah khususnya bagi 

kelas X IPA. Tahap ini terdiri dari empat langkah pokok yakni: analisis Awal-

Akhir (front-end analysis), analisis tugas (task analysis), analisis konsep (concept 

analysis), dan perumusan tujuan pembelajaran (specifying instructional 

objectives). 
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a. Analisis Awal-Akhir (Front-end Analysis) 

Analisis Kebutuhan lebih fokus pada keadaan yang ada di lapangan. 

Berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini maka 

dibutuhkan suatu usaha agar peserta didik tidak hanya dibekali ilmu 

pengetahuan saja, tetapi juga mampu menggunakan bahan ajar yang mengikuti 

perkembangan teknologi sebagai upaya penguatan konsep. Namun dari 

observasi peneliti di MA Ittihad Al-Ummah Ussu ditemukan bahan ajar yang 

digunakan dalam proses pembelajaran sudah tidak relevan dengan kebutuhan 

sasaran, lingkungan belajar, teknologi, dan karakteristik peserta didik. 

Dapat diketahui bahwa secara umum dalam proses pembelajaran fisika, 

peserta didik menggunakan sumber belajar seperti buku paket dan LKS. Akan 

tetapi dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pendidik dan peserta didik 

diperoleh informasi bahwa buku paket yang biasa digunakan dalam 

pembelajaran tidak mempermudah peserta didik memahami materi fisika. 

Materi pada buku paket terlalu rumit dan bahasa yang terlalu tinggi, 

sulit untuk dipahami oleh peserta didik, dan tingkat soal yang ada di dalam 

buku paket panduan yang ada di sekolah tingkat kesulitannya terlalu tinggi. 

Peserta didik hanya berpedoman pada satu buku paket saja dan buku tersebut 

masih belum cukup untuk satu per kepala dan tidak dapat dibawa pulang. 

Dengan kurangnya buku paket ini sehingga mengakibatkan peserta didik 

bergantung pada penjelasan pendidik, sehingga ketika satu soal tidak 

diterangkan persis peserta didik kewalahan untuk menjawab soal. Akhirnya 

pendidik mata pelajaran juga kewalahan menghadapi peserta didik yang masih 

tidak mengerti pada materi tertentu, serta jam pelajaran yang terbatas juga 

membuat peserta didik minim akan materi pembelajaran. Disamping itu, bahan 
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ajar yang digunakan saat ini belum mengintegrasikan Al-Qur’an ke dalam sains 

fisika. Sehingga masih terjadi dikotomi atau pemisahan antara sains dan Al-

Qur’an. 

Dari hasil wawancara dengan peserta didik diperoleh informasi bahwa 

peserta didik sangat mengharapkan cara belajar dengan melihat gambar-

gambar, video, dan animasi. Selain itu peserta didik mengatakan lebih mudah 

belajar dengan mempelajari hal-hal yang dilihat/dibaca, didengar, dan 

dikerjakan. Untuk itu dikembangkan bahan ajar berupa e-Book interaktif 

(gambar, video, teks dan animasi) yang terintegrasi Al-Qur’an, dikemas dalam 

bentuk digital dengan memanfaatkan smartphone dan PC yang dapat 

membantu peserta didik saat pembelajaran berlangsung dengan dibantu 

software yang mendukung belajar dimana saja dan kapan saja. 

Materi pelajaran yang akan dikembangkan adalah Hukum Newton 

tentang Gravitasi dan Hukum Kepler. Hal ini didasarkan atas pertimbangan 

yaitu diperlukannya penggambaran dan penguatan konsep materi ini karena 

penerapan menyangkut gaya gravitasi yang merupakan gaya tak sentuh serta 

membahas tentang Bumi dan gerak benda langit. Maka dari itu diperlukan 

bahan ajar agar dapat memperkuat pemahaman konsep peserta didik hingga 

termotivasi dan lebih aktif sehingga dilakukan pengembangan e-Book sebagai 

bahan belajar. Pada e-Book ini juga diintegrasikan Al-Qur’an yang terkait 

dengan materi atau proses pembelajaran sebagai upaya untuk menjadikan 

pembelajaran lebih bermakna dan dapat memotivasi peserta didik untuk 

mengaplikasikan karakter baik dalam belajar. 
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b. Analisis Tugas (Task Analysis) 

Tahapan selanjutnya yaitu analisis tugas. Peneliti melakukan analisis 

tugas yaitu dengan menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar 

kemudian diuraikan menjadi beberapa indikator yang sesuai dengan 

Kurikulum 2013. Dari analisis tugas sendiri akan membantu peneliti 

menetapkan bentuk dan format e-Book yang akan dikembangkan. 

Tabel 4.1 Hasil Analisis Tugas 

No Aspek Hasil Analisis 

1. Kompetensi 

Dasar 

3.8  Menganalisis keteraturan gerak planet dan satelit 

dalam tata surya berdasarkan hukum-hukum 

Newton 

4.8  Menyajikan karya mengenai gerak satelit buatan 

yang mengorbit bumi, pemanfaatan dan dampak 

yang ditimbulkannya dari penelusuran berbagai 

sumber informasi 

2. Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

1. Menganalisis hubungan antara gaya gravitasi 

dengan massa kedua benda dan jaraknya dalam 

suatu hukum universal gravitasi Newton. 

2. Menulis kembali bunyi hukum Kepler tentang 

gerak planet 

3. Memahami ayat Al-Qur’an yang membahas 

tentang gravitasi dan gerak planet 

4. Menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan 

hukum gravitasi Newton 
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5. Menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan 

kuat medan gravitasi/ percepatan gravitasi 

6. Menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan 

ayat alquran yang membahas tentang gravitasi 

dan gerak planet. 

7. Menentukan periode revolusi planet berdasarkan 

hukum II Kepler 

3. Materi Hukum Gravitasi Newton 

c. Analisis Konsep (Concept Analysis) 

Setelah menentukan analisis tugas, selanjutnya yaitu melakukan 

analisis konsep. Peneliti menentukan konsep-konsep yang akan disampaikan 

pada materi pembelajaran yang berkaitan dengan gravitasi newton. Konsep-

konsep tersebut digunakan dalam rangka pembuatan bahan ajar e-Book 

interaktif yang didalamnya termuat sub materi gravitasi newton. Berikut ini 

merupakan analisis konsep dengan menggunakan peta konsep. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Peta konsep 
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d. Perumusan Tujuan Pembelajaran (Specifying Instructional Objectives) 

Setelah itu menentukan tujuan pembelajaran. Cepi Riyana (2008) 

mengungkapkan bahwa tujuan pembelajaran yang baik adalah mengandung 

unsur Audience, Behaviour, Conditioning, Degree. Biasanya unsur 

conditioning berada diawal kalimat tujuan baru diikuti unsur lainnya.45 Peneliti 

selanjutnya merumuskan tujuan pembelajaran yang dituangkan dalam bahan 

ajar interaktif berupa e-Book. Pada tahap ini dirumuskan tujuan pembelajaran 

sesuai metode A (audience), B (behaviour), C (condiotining), D (degree). 

Tujuan pembelajaran dalam penelitian ini adalah. 

Melalui pembelajaran menggunakan bahan ajar interaktif berupa e-

Book terintegrasi Al-Qur’an (C) peserta didik (A) mampu menjelaskan 

integrasi konsep hukum gravitasi Newton dengan Al-Qur’an yang sesuai serta 

dapat menganalisis keteraturan gerak planet dan satelit dalam tata surya 

berdasarkan hukum-hukum Newton (B) dengan memiliki sikap responsif, 

bertanggung jawab, jujur, disiplin dan teliti dalam melakukan pengamatan 

serta pro-aktif dalam berinteraksi saat menyampaikan pendapat dan menjawab 

pertanyaan dengan baik (D). 

2. Perancangan (Design) 

Tujuan dari tahap ini adalah untuk perancangan bahan ajar e-Book interaktif 

pada konsep hukum gravitasi newton terintegrasi Al-Qur’an. Pahap tahap ini 

terdapat 4 kegiatan yaitu: menyusun tes, memilih bahan ajar, pemilihan bentuk, 

dan rancangan pertama. 

 
45 Eva Anggraini, “Pengembangan Media Audio Visual pada Pembelajaran Discovery 

Learning dalam Materi Gravitasi Newton untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif Siswa Kelas X dI 

SMA Angkasa Adisutjipto”, Skripsi, (Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri, 2018), h.68  
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a. Penyusunan Materi dan Tes 

Penyajian materi dalam bahan ajar e-Book interaktif ini 

menghubungkan ilmu-ilmu fisika dengan Al-Qur’an. Pada kegiatan ini peneliti 

mengelompokkan ayat-ayat Al-Qur’an terkait gravitasi yang didapatkan 

setelah melakukan studi pustaka. Uraian materi diawali dengan fenomena-

fenomena yang sering ditemui oleh peserta didik, selanjutnya terdapat 

pertanyaan atau masalah dengan tujuan untuk mengarahkan peserta didik agar 

dapat melihat gambaran materi yang akan dipelajarinya. Setelah dirangsang 

dengan pertanyaan, diikuti dengan penyajian materi, dimana setiap materi 

terdapat contoh soal beserta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. 

Selanjutnya peneliti menyusun intrumen penelitian untuk diberikan 

kepada peserta didik, dosen dan pendidik bidang studi fisika di MA Ittihad Al-

Ummah Ussu selaku validator. Tahap ini menghasilkan lembar validasi yang 

diberikan kepada validator untuk mengetahui tentang kelayakan 

pengembangan bahan ajar, serta angket respon peserta didik untuk mengetahui 

responnya terhadap bahan ajar tersebut. Instrumen penelitian ini dapat dilihat 

pada lampiran A (A.1, A.2, A.3, dan A.4). 

b. Pemilihan Bahan Ajar 

kegiatan ini menghasilkan ketentuan untuk pemilihan dan 

pengembangan bahan ajar interaktif. Salah satu bahan ajar interaktif yang dapat 

dijadikan sebagai penunjang media adalah e-Book dengan menggunakan 

aplikasi Book Creator. E-Book dipilih untuk disajikan sebagai bahan ajar dan 

dibuat untuk membantu pendidik maupun peserta didik yang memiliki 

keterbatasan jarak dan waktu untuk tetap melakukan kegiatan pembelajaran, 

menarik perhatian peserta didik, dan dapat mengurangi kejenuhan peserta didik 
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dalam proses pembelajaran. Hal itu menyesuaikan dengan analisis tugas, 

analisis konsep, dan perlengkapan yang ada di sekolah. 

c. Pemilihan Format  

Format e-Book terintegrasi Al-Qur’an meliputi: halaman sampul, 

halaman tim pengembang, kata pengantar, daftar isi, glosarium, peta konsep 

mengenai materi yang disajikan, pendahuluan (deskripsi, petunjuk penggunaan 

e-book, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran), dan penutup (soal evaluasi, 

daftar pustaka, biography). Berikut sketsa desain yang dituangkan dalam 

sebuah flowchart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman Sampul 

Halaman Tim Pengembang 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Pendahuluan 

Glosarium 

Peta Konsep 

1. Deskripsi 
2. Petunjuk 

Penggunaan  
3. Kompetensi Dasar 
4. Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
5. Tujuan Pembelajaran 

1. Gaya Gravitasi 
Perspektif Al-
Qur’an 

2. Gaya Gravitasi 
Perspektif Sains 

 

1. Soal Evaluasi 
2. Daftar 

pustaka 
3. Biography 

Penutup 
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Profil selanjutnya dari bahan ajar e-Book ini ialah hasil desain 

komponen-komponen dari e-Book  yang dibuat. Berikut ini penjabaran dari 

desain yang dibuat. 

1) Judul/Cover 

Cover e-Book interaktif pada konsep hukum gravitasi newton 

terintegrasi Al-Qur’an yang dirancang dengan semenarik mungkin 

menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CS6 dan menggambarkan isi dari 

E-Book terintegrasi Al-Qur’an. Pada bagian cover terdapat identitas E-

Book terintegrasi Al-Qur’an. Cover juga dilengkapi dengan identitas nama 

peneliti dalam menyusun E-Book, serta kurikulum yang digunakan. Cover 

E-Book yang peneliti rancang dapat diamati pada Gambar 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Cover E-Book terintegrasi Al-Qur’an  

2) Identitas Bahan Ajar 

Bagian identitas bahan ajar e-Book interaktif memuat judul, nama 

penyusun, nama dosen pembimbing dan nama dosen validator, adapun 

identitas bahan ajar dapat dilihat pada gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Identitas Bahan Ajar 

3) Kata Pengantar  

Kata pengantar menunjukkan penjelasan awal terhadap 

perancangan dan pengembangan E-Book terintegrasi Al-Qur’an, Kata 

pengantar E-Book yang peneliti rancang dapat diamati pada Gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Kata Pengantar 
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4) Daftar Isi 

Daftar isi menunjukkan isi dari E-Book serta halaman dari setiap 

pembahasan dari E-Book, Daftar isi E-Book yang peneliti rancang dapat 

diamati pada Gambar 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Daftar Isi 

5) Glosarium 

Glosarium merupakan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat 

dalam bahan ajar agar lebih mudah dalam memahami materi, glosarium 

yang peneliti rancang dapat diamati pada Gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Glosarium 

6) Peta Konsep 

Peta konsep menggambarkan hubungan yang disarankan antar 

konsep dalam e-Book terintegrasi Al-Qur’an. Peta konsep ini adalah alat 

grafis yang digunakan peneliti dalam pengajaran. Peta konsep E-Book yang 

peneliti rancang dapat diamati pada Gambar 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Peta Konsep 



69 

 

 

7) Pendahuluan 

Pada komponen pendahuluan terdiri dari deskripsi, petunjuk 

penggunaan e-Book, kompetensi dasar, IPK dan tujuan pembelajaran. 

Pendahuluan yang peneliti rancang dapat diamati pada Gambar 4.8 dan 4.9. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Deskripsi, Petunjuk Penggunaan E-Book, Kompetensi Dasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 IPK dan Tujuan Pembelajaran 
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8) Penjelasan Materi  

Penjelasan materi dalam E-Book ini, dimana didalamnya terdapat 

penjelasan materi hukum gravitasi Newton yang diintegrasikan dengan 

ayat Al-Qur’an. Penjelasan materi E-Book yang peneliti rancang dapat 

diamati pada Gambar 4.10 dan 4.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Gravitasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Gerak Planet 
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9) Kata Motivasi 

Kata motivasi ini diharapkan bisa menumbuhkan semangat dan 

minat belajar peserta didik yang dikemas dalam hasutan diri (Hadir). Kata 

motivasi E-Book yang peneliti rancang dapat di amati pada Gambar 4.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Kata Motivasi 

10) Latihan soal  

Latihan soal ini dikemas dalam bentuk evaluasi. Dimana soal ini 

70% umum dan 30% terintegrasi Al-Qur’an, latihan soal E-Book yang 

peneliti rancang dapat diamati pada Gambar 4.13. 
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Gambar 4.13 Soal Latihan 

11) Daftar Pustaka 

Daftar pustaka mencantumkan beberapa referensi buku yang 

peneliti gunakan pada saat merancang E-Book terintegrasi Al-Qur’an. 

Daftar pustaka E-Book yang peneliti rancang dapat diamati pada Gambar 

4.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Daftar Pustaka 
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12) Biography 

Biography berisi biodata penulis, adapun biography penulis dapat 

diamati pada Gambar 4.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Biography Penulis 

d. Draft Awal Bahan Ajar 

Setelah melakukan kegiatan-kegiatan sebelumnya, diperoleh rancangan 

awal bahan ajar berdasarkan format yang telah ditentukan. Bahan-bahan yang 

telah terkumpulkan semua, contohnya ayat-ayat Al-Qur’an terkait gravitasi 

yang telah dikelompokkan dan sketsa desain yang akan digunakan dalam 

pembuatan bahan ajar.  

Desain utama bahan ajar ini dirangkai dalam bentuk slide yang sesuai 

dengan pokok bahasan. Rancangan petama bahan ajar e-Book interaktif pada 

konsep hukum gravitasi newton terintegrasi Al-Qur’an yang telah didesain 

kemudian dipublish, agar peserta didik yang menggunakan tidak perlu 

menginstal software pendukung saat digunakan. 
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3. Pengembangan (Develop) 

Pada tahap ini bahan ajar e-Book yang telah dirancang direvisi berdasarkan 

saran dari para ahli dan praktisi, sehingga nantinya layak digunakan dalam proses 

pembelajaran. Ada 2 (dua) langkah yang dilakukan pada tahap ini yaitu. 

a. Validasi E-Book  

E-Book yang peneliti susun didiskusikan dengan pembimbing, 

kemudian selanjutnya divalidasi oleh dua orang dosen dan satu orang pendidik 

mata pelajaran fisika di MA Ittihad Al-Ummah Ussu. Nama tim validator dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.2 

Para Ahli Validator Bahan Ajar 

No Validator Pekerjaan 

1. Dr. La Ode Ismail Ahmad, 

M.Th.I 

Dosen Prodi Dirasah Islamiyah 

2. Jusman, M.Pd Dosen Prodi Pendidikan Fisika 

3. Satria Tajuddin, S.Hut Pendidik Fisika 

Hasil validasi ini akan menentukan kelayakan bahan ajar tersebut untuk 

digunakan dalam proses pembelajaran. Penilaian para ahli umumnya berupa 

catatan-catatan kecil pada poin yang perlu diperbaiki beserta saran-sarannya. 

Adapun aspek-aspek yang diperhatikan dalam validasi bahan ajar e-

Book interaktif terintegrasi al-Qur’an secara umum meliputi; (1) aspek materi, 

(2) aspek integrasi, (3) aspek media. Berikut ini adalah rincian analisis hasil 

validasi bahan ajar e-Book interaktif terintegrasi al-Qur’an dari ketiga 

validator. 
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1) Analisis Validasi Aspek Materi 

Pada aspek materi terbagi atas tiga komponen yaitu: kualitas isi, 

kebahasaan, dan kualitas penyajian. Komponen kualitas isi memiliki 8 butir 

pernyataan. Hasil analisis komponen kualitas isi dapat dilihat pada tabel 4.3 

Tabel 4.3 

Hasil Analisis Aspek Materi pada Komponen Kualitas Isi 

No Kualitas Isi V Ket 

1. Materi yang disajikan mencakup materi yang 

terkandung dalam KD 
1 VT 

2. Materi yang disajikan mencerminkan jabaran yang 

mendukung pencapaian KD 
1 VT 

3. Materi yang disajikan sesuai dengan tingkat 

pendidikan SMA/MA dan sesuai dengan KD 
0,89 VT 

4. Kebenaran pemahaman konsep materi 0,89 VT 

5. Contoh permasalahan yang diberikan sesuai dengan 

kenyataan dan efisien untuk peserta didik 

memahami materi 

0,78 VS 

6. Ilustrasi yang disajikan sesuai dengan kenyataan 

dan efisien untuk peserta didik memahami materi 
1 VT 

7. Istilah-istilah teknis sesuai dengan kelaziman yang 

berlaku dalam bidang ilmu 
0,89 VT 

8. Materi tentang hukum gravitasi Newton terintegrasi 

Al-Qur’an dibahas dengan runtut 
1 VT 

Rata-rata 0,93 VT 

Tabel 4.3 di atas, menunjukkan bahwa komponen kualitas isi 

memiliki indeks Aiken V dengan rerata 0,93. Nilai tersebut berada pada 

rentang kevalidan V > 0,8. Sehingga tingkat validitas untuk komponen ini 

dikategorikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pada komponen kualitas 

isi tidak lagi dilakukan revisi atau perbaikan.  
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Aspek materi selanjutnya adalah komponen kebahasaan  yang 

terdiri dari 8 butir pernyataan. Hasil analisis komponen kebahasaan dapat 

dilihat pada tabel 4.4 

Tabel 4.4 

Hasil Analisis Aspek Materi pada Komponen Kebahasaan 

No Kebahasaan V Ket 

1. Bahasa yang digunakan dalam menjelaskan suatu 

konsep sesuai dengan tingkat perkembangan 

kognitif peserta didik 

0,89 VT 

2. Bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat 

kematangan emosional peserta didik 
0,89 VT 

3. Pesan/informasi disampaikan dengan bahasa yang 

menarik dan lazim dalam komunikasi 
0,78 VS 

4. Kalimat yang digunakan sederhana dan mudah 

dipahami 
1 VT 

5. Ketepatan penggunaan huruf kapital 1 VS 

6. Kesesuaian huruf besar dengan standar penulisan 1 VT 

7. Kesesuaian perbandingan huruf antar judul, sub 

judul naskah 
1 VT 

8. Bentuk huruf yang digunakan konsisten dari 

halaman ke halaman 
1 VT 

Rata-rata 0,94 VT 

Tabel 4.4 di atas, menunjukkan bahwa komponen kebahasaan 

memiliki indeks Aiken V dengan rerata 0,94. Nilai tersebut berada pada 

rentang kevalidan V > 0,8. Sehingga tingkat validitas untuk komponen ini 

dikategorikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pada komponen 

kebahasaan tidak lagi dilakukan revisi atau perbaikan.  
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Aspek materi selanjutnya adalah komponen kualitas penyajian  

yang terdiri dari 4 butir pernyataan. Hasil analisis komponen kualitas isi 

dapat dilihat pada tabel 4.5 

Tabel 4.5 

Hasil Analisis Aspek Materi pada Komponen Kualitas Isi 

No Kualitas Isi V Ket 

1. Bahasa yang digunakan dalam menjelaskan suatu 

konsep sesuai dengan tingkat perkembangan 

kognitif peserta didik 

0,67 VS 

2. Bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat 

kematangan emosional peserta didik 
1 VT 

3. Pesan/informasi disampaikan dengan bahasa yang 

menarik dan lazim dalam komunikasi 
1 VT 

4. Kalimat yang digunakan sederhana dan mudah 

dipahami 
0,78 VS 

Rata-rata 0,86 VT 

Tabel 4.5 di atas, menunjukkan bahwa komponen kualitas 

penyajian memiliki indeks Aiken V dengan rerata 0,86. Nilai tersebut 

berada pada rentang kevalidan V > 0,8. Sehingga tingkat validitas untuk 

komponen ini dikategorikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pada 

komponen kualitas penyajian tidak lagi dilakukan revisi atau perbaikan.  

Berdasarkan validasi oleh ketiga validator terkait aspek materi yang 

terdiri atas tiga komponen maka diperoleh rekapitulasi validasi aspek 

materi sebagai berikut. 
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Tabel 4.6 

Rekapitulasi Validasi Bahan Ajar E-Book Interaktif Terintegrasi Al-

Qur’an pada Aspek Materi 

No Aspek Penilaian V Ket 

1. Kualitas Isi 0,93 VT 

2. Kebahasaan  0,94 VT 

3. Kualitas Penyajian 0,86 VT 

Rata-rata penilaian total 0,91 VT 

Pada tabel rekapitulasi validasi aspek materi pada tiga komponen 

diperoleh rerata keseluruhan validasi aspek materi setelah dianalisis 

menggunakan rumus Aiken V adalah 0,91 yang berada pada kategori 

validitas tinggi.  

Berdasarkan analisis kevalidan tersebut, diketahui bahwa bahan 

ajar e-Book interaktif terintegrasi al-Qur’an pada aspek materi dinyatakan 

layak dan valid untuk digunakan dalam proses penilaian. 

2) Analisis Validasi Aspek Integrasi 

Pada aspek integrasi akan divalidasi komponen kesesuaian materi 

dengan ayat al-Qur’an. Komponen ini memiliki 3 butir pernyataan. Hasil 

analisis komponen kesesuaian materi dengan ayat al-Qur’an dapat dilihat 

pada tabel 4.7 
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Tabel 4.7 

Hasil Analisis Aspek Integrasi pada Komponen Kesesuaian Materi 

dengan Ayat Al-Qur’an 

No Kesesuaian Materi dengan Ayat Al-Qur’an V Ket 

1. Fungsi penciptaan gaya gravitasi 1 VT 

2. Efek hilangnya gaya gravitasi 1 VT 

3. Hilangnya gaya gravitasi akibat dari ekspansi 

kosmologi 
1 

VT 

Rata-rata 1 VT 

Tabel 4.7 di atas, menunjukkan bahwa komponen kesesuaian materi 

dengan ayat al-Qur’an memiliki indeks Aiken V dengan rerata 1. Nilai 

tersebut berada pada rentang kevalidan V > 0,8. Sehingga tingkat validitas 

untuk komponen ini dikategorikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pada 

komponen kesesuaian materi dengan ayat al-Qur’an tidak lagi dilakukan 

revisi atau perbaikan.  

Berdasarkan analisis kevalidan tersebut, diketahui bahwa bahan 

ajar e-Book interaktif terintegrasi al-Qur’an pada aspek integrasi 

dinyatakan layak dan valid untuk digunakan dalam proses penilaian. 

3) Analisis Validasi Aspek Media 

Pada aspek media terbagi atas dua komponen yaitu: tampilan bahan 

ajar e-book interaktif dan penggunaan. Komponen tampilan bahan ajar e-

book interaktif memiliki 14 butir pernyataan. Hasil analisis komponen ini 

dapat dilihat pada tabel 4.8 
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Tabel 4.8 

Hasil Analisis Aspek Media pada Komponen Tampilan Bahan Ajar 

No Tampilan Bahan Ajar V Ket 

1. Perpaduan warna 1 VT 

2. Kejelasan tulisan dan bahasa  0,89 VT 

3. Kejelasan indikator pembelajaran  1 VT 

4. Kejelasan alur pembelajaran  1 VT 

5. Peningkatan motivasi  1 VT 

6. Peningkatan minat  0,89 VT 

7. Penempatan gambar  0,89 VT 

8. Ukuran gambar  0,67 VS 

9. Ukuran huruf  1 VT 

10. Tata letak tulisan 0,89 VT 

11. Penggunaan animasi  1 VT 

12. Warna background  1 VT 

13 Warna tulisan  0,67 VS 

14. Warna gambar 0,89 VT 

Rata-rata 0,91 VT 

Tabel 4.8 di atas, menunjukkan bahwa komponen tampilan bahan 

ajar memiliki indeks Aiken V dengan rerata 0,91. Nilai tersebut berada 

pada rentang kevalidan V > 0,8. Sehingga tingkat validitas untuk 

komponen ini dikategorikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pada 

komponen tampilan bahan ajar tidak lagi dilakukan revisi atau perbaikan.  

Aspek media selanjutnya adalah komponen penggunaan yang 

terdiri dari 3 butir pernyataan. Hasil analisis komponen ini dapat dilihat 

pada tabel 4.9 
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Tabel 4.9 

Hasil Analisis Aspek Media pada Komponen Penggunaan 

No Penggunaan V Ket 

1. Tampilan program menarik  1 VT 

2. Kejelasan petunjuk pembelajaran  0,89 VT 

3. Pengoperasian latihan soal yang mudah 

dipahami 
0,89 VT 

Rata-rata 0,93 VT 

Tabel 4.9 di atas, menunjukkan bahwa komponen penggunaan 

memiliki indeks Aiken V dengan rerata 0,93. Nilai tersebut berada pada 

rentang kevalidan V > 0,8. Sehingga tingkat validitas untuk komponen ini 

dikategorikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pada komponen 

penggunaan tidak lagi dilakukan revisi atau perbaikan.  

Berdasarkan validasi oleh ketiga validator terkait aspek media yang 

terdiri atas dua komponen maka diperoleh rekapitulasi validasi aspek media 

sebagai berikut. 

Tabel 4.10 

Rekapitulasi Validasi Bahan Ajar E-Book Interaktif Terintegrasi Al-

Qur’an pada Aspek Media 

No Aspek Penilaian V Ket 

1. Tampilan Bahan Ajar 0,91 VT 

2. Penggunaan 0,93 VT 

Rata-rata penilaian total 0,92 VT 

Pada tabel rekapitulasi validasi aspek media pada dua komponen 

diperoleh rerata keseluruhan validasi aspek media setelah dianalisis 

menggunakan rumus Aiken V adalah 0,92 yang berada pada kategori 
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validitas tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pada aspek materi tidak lagi 

dilakukan revisi atau perbaikan. 

Berdasarkan analisis kevalidan tersebut, diketahui bahwa bahan 

ajar e-Book interaktif terintegrasi al-Qur’an pada aspek media dinyatakan 

layak dan valid untuk digunakan dalam proses penilaian. 

Tabel 4.11 

Rerata dari 3 Aspek Penilaian Bahan Ajar E-Book Interaktif Terintegrasi 

Al-Qur’an  

No Aspek Penilaian V Ket 

1. Materi 0,91 VT 

2. Integrasi 1 VT 

3. Media 0,92 VT 

Rata-rata penilaian total 0,94 VT 

Dari tabel 4.11 menyatakan hasil rekapitulasi rerata nilai dari ketiga 

aspek (materi, integrasi, dan media) adalah 0,94 yang berada pada kategori 

validasi tinggi. Dengan hal tersebut produk tidak lagi dinilai oleh validator dan 

siap diuji cobakan.  

Adapun saran dan perbaikan yang diberikan oleh para ahli yaitu. 

1) Perbaikan pada halaman 5 (a) tidak terdapat kaitan ayat Al-Qur’an 

dengan gravitasi, untuk itu usahakan untuk menambahkan tafsir ayat 

yang agak spesifik dan berkaitan langsung atau tidak langsung dengan 

materi gravitasi. Sehingga dilakukanlah revisi atas hal ini seperti  pada 

Gambar 4.17 (b) 
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            (a) Sebelum Revisi                                                   (b) Sesudah Revisi 

Gambar 4.16 Page Kegiatan Pelajaran Sebelum Dan Sesudah Revisi 

2) Perbaikan pilihan kata atau penulisan yang typo pada bahan ajar e-Book 

interaktif terintegrasi al-Qur’an. Rincian perbaikan terdapat pada tabel 

4.12. 

Tabel 4.12 

Perbaikan pada Penulisan yang Typo pada Bahan Ajar E-Book 

Interaktif Terintegrasi Al-Qur’an 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

Penulisan yang typo pada 

kata (berbanding) yang 

dapat mengubah makna atau 

tercadi kesalahan dalam 

pemaknaan; 

“Berbantik terbalik dengan 

kuadrat jarak antar partikel” 

 

 



84 

 

 

Penulisan persamaan harus 

konsisten; 

“Buat R atau r konsisten 

agar pembaca atau 

pengguna tidak bingung.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Perbaikan soal evaluasi pada bahan ajar e-Book interaktif terintegrasi 

al-Qur’an. Rincian perbaikan terdapat pada tabel 4.13. 

Tabel 4.13 

Perbaikan Soal Evaluasi pada Bahan Ajar E-Book Interaktif 

Terintegrasi Al-Qur’an 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

“Soalnya sebaiknya ada 

yang terintegrasi minimal 

30% dari total soal 

evaluasi.” 
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“Soal evaluasi yang 

terintegrasi Al-Qur’an di 

review kembali.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Uji Coba Terbatas 

Pada langkah ini produk yang telah dinyatakan valid diuji cobakan di 

MA Ittihad Al-Ummah Ussu kabupaten Luwu Timur, khususnya pada kelas X 

IPA. Uji coba tersebut dilakukan secara luring/offline pada tanggal 24-26 

Januari 2022 sebanyak 26 orang peserta didik. Pada uji coba produk yang 

pertama dilakukan peneliti, yaitu memperkenalkan bahan ajar yang telah 

dikembangkan kepada peserta didik dan menyampaikan cara penggunaannya. 

Dimana, bahan ajar yang telah dikembangkan ini dapat digunakan 

secara offline maupun online. Secara online peneliti membagikan link produk 

yang dikembangkan atau bebagi file sedangkan secara offline peneliti 

memberikan peserta didik bahan ajar dalam bentuk cetak. 

Setelah itu peneliti mengajar menggunakan bahan ajar e-Book interaktif 

terintegrasi al-Qur’an tersebut sebanyak 3 kali pertemuan, dengan durasi waktu 

selama 1 jam. Setelah materi selesai dibahas, peneliti memberikan lembaran 

tes kepada setiap peserta didik dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 20 butir 

soal. Setelah peserta didik telah menyelesaikan tes, peniliti kemudian 

memberikan angket kepada setiap peserta didik yang terdiri dari 13 pernyataan. 

Pada langkah ini dilakukan untuk menilai tingkat kepraktisan dan efektivitas 

bahan ajar e-Book 
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1) Analisis Kepraktisan Bahan Ajar 

Data angket kepraktisan bahan ajar e-Book interaktif terintegrasi 

Al-Qur’an dipeoleh melalui angket respon peserta didik. Pengujian 

kepraktisan bahan ajar dilakukan dengan memberikan angket respon 

kepada peserta didik setelah menggunakan bahan ajar e-Book dengan 

jumlah peserta didik sebanyak 26 orang. Berdasarkan hasil analisis tersebut 

maka diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Analisis Kepraktisan pada Angket Respon Peserta Didik 

Interval Frekuensi % Tingkat Respon 

>51 8 31 Sangat Praktis 

47 - 51 15 58 Praktis 

44 - 47 3 12 Cukup Praktis 

< 44 0 0 Tidak Praktis 

Jumlah 26 100   

 

 

 

 

 

Diagram 4.1 : Persentase Kepraktisan pada Angket Respon Peserta Didik  

Berdasarkan tabel 4.14 dan diagram 4.1 serta perhitungan skor data 

dengan rentang penilaian 1 sampai 4 dengan jumlah peserta didik (subjek 

penelitian) adalah 26 orang diperoleh 3 orang peserta didik memberikan 

respon cukup praktis dengan persentase 12%. 15 orang peserta didik 
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memberikan respon praktis terhadap bahan ajar yang dikembangkan 

dengan persentase 58%. Dan 8 orang peserta didik memberikan respon 

sangat praktis untuk bahan ajar e-Book interaktif terintegrasi al-Qur’an 

dengan persentase 31%. 

Berdasarkan data tersebut setelah dianalisis dengan 

mempertimbangkan respon praktis dan respon sangat praktis dari peserta 

didik diperoleh presentase respon peserta didik terhadap bahan ajar e-Book 

interaktif terintegrasi al-Qur’an adalah 89%, sehingga dapat dikatakan 

bahwa bahan ajar e-Book interaktif terintegrasi al-Qur’an dianggap praktis 

sebagai bahan ajar. Hal ini sesuai dengan teori yang ada yakni bahan ajar 

dikatakan praktis jika sekurang-kurangnya 80% dari semua peserta didik 

menjawab sangat praktis dan praktis atau rata-rata akhir dari skor peserta 

didik minimal berada pada kategori praktis. 

2) Analisis Keefektifan Bahan Ajar 

Tahap pengujian keefektifan bahan ajar dilakukan dengan 

memberikan tes pada peserta didik setelah menggunakan bahan ajar e-Book 

interaktif terintegrasi al-Qur’an. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

diperoleh data sebagai berikut. 
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Tabel 4.15 

Distribusi Frekuensi Nilai Tes Hasil Belajar Fisika Menggunakan 

Bahan Ajar E-Book Interaktif Terintegrasi Al-Qur’an 

 

Rentang f Xi fx 
 

60 - 66 2 71,5 143  

67 - 73 1 75,5 75,5  

74 - 80 5 79,5 397,5  

81 - 87 7 83,5 584,5  

88 - 94 11 87,5 962,5  

JUMLAH 26 397,5 2163  

Berdasarkan tabel 4.15, data kemudian dianalisis menggunakan 

analisis deskriptif. Hasil analisis deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.16. 

Tabel 4.16 

Data Analisis Deskriptif Hasil Belajar Fisika Menggunakan 

Bahan Ajar E-Book Interaktif Terintegrasi Al-Qur’an 

 

Parameter Nilai 
 

Nilai Maksimum 90  

Nilai Minimum 60  

Mean 83,846   

Standar Deviasi 8,0384   

T hitung 7,514   

T tabel 2,060  

 

Berdasarkan tabel 4.16 diketahui bahwa nilai maksimum atau nilai 

tertinggi yang diperoleh peserta didik setelah menggunakan bahan ajar e-

Book interaktif terintegrasi al-Qur’an adalah 90, sedangkan nilai minimum 

atau nilai terendah dari penggunaan bahan ajar e-Book interaktif 

terintegrasi al-Qur’an dilihat dari tes hasil belajar peserta didik adalah 60. 
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Sehingga diperoleh rata-rata nilai hasil belajar fisika atau mean yaitu nilai 

keseluruhan peserta didik dibagi dengan jumlah peserta didik adalah 

83,846. Untuk mengetahui ukuran yang menggambarkan tingkat 

penyebaran dari nilai rata-rata peserta didik maka digunakan rumus standar 

deviasi dan diperoleh hasil yaitu 8,0384.  

Tingkat efektifitas bahan ajar e-Book interaktif terintegrasi al-

Qur’an ini didukung pada tabel dan diagram frekuensi kategori hasil belajar 

fisika peserta didik berikut.  

Tabel 4.17 

Kategori Ketuntasan Belajar Fisika Peserta Didik Menggunakan 

Bahan Ajar E-Book Interaktif Terintegrasi Al-Qur’an 

 

Interval f % Kategori  
 

X ≥ 72 23 88 Tuntas  

X < 72 3 12 Tidak Tuntas  

Jumlah 26 100   

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.2 : Persentase Keefektifan pada Hasil Belajar Fisika Peserta Didik  

Berdasarkan tabel 4.17 dan diagram 4.2 diketahui bahwa sebaran 

ketuntasan belajar fisika peserta didik menggunakan bahan ajar adalah 23 
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orang peserta didik memperoleh nilai hasil belajar fisika di atas nilai 

ketuntasan minimal (KKM) yang berada pada kategori tuntas dengan 

persentase 88%. 

Setelah ketuntasan belajar peserta didik dianalisis menggunakan 

analisis deskriptif kemudian data dikelolah dengan analisis statistik uji-T 1 

sampel menggunakan program aplikasi IBM SPSS Statistics versi 28 for 

Windows. Analisis uji-T 1 sampel dapat dilihat pada tabel 4.418. 

Tabel 4.18 

Hasil Uji-T 1 Sampel Hasil Belajar Fisika Menggunakan Bahan 

Ajar E-Book Interaktif Terintegrasi Al-Qur’an 

       

 

 

 

Bahan ajar e-Book interaktif terintegrasi al-Qur’an dikatakan efektif 

apabila nilai taraf signifikan hasil analisis uji-T lebih kecil daripada 0,05 

atau memiliki Thitung lebih besar daripada Ttabel.  

Diketahui Thitung yang diperoleh adalah 7,514 sedangkan Ttabel yang 

diperoleh adalah 2,060. Berdasarkan perbandingan nilai yang signifikan 

antara Thitung dengan Ttabel dimana Thitung > Ttabel yang artinya penggunaan 

bahan ajar e-Book interaktif terintegrasi al-Qur’an dikatakan efektif.  

Keefektikan penggunaan bahan ajar dengan hasil belajar didukung 

pada analisis taraf signifikan pada uji-T 1 sampel (tabel 4.17) yaitu (<,001), 

nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 ( sig. < 0,05). Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa secara signifikan bahan ajar e-Book interaktif 

terintegrasi al-Qur’an efektif terhadap hasil belajar peserta didik.  

B. Pembahasan 

Fisika merupakan salah satu cabang ilmu sains yang mulai dipelajari peserta 

didik secara formal sejak SMP. Salah satu tujuan dari peserta didik belajar fisika 

adalah agar peserta didik mampu menguasai konsep-konsep fisika mulai dari yang 

abstrak sampai kepada yang kompleks. Agar tujuan pembelajaran tercapai dengan 

maksimal tentu ada poin penting yang harus dilakukan, salah satunya bahan ajar. 

Dengan mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan tingkat kompetensi peserta 

didik dan juga mencakup beberapa disiplin ilmu yang selalu dituntut pada abad 21 

(sains, teknologi, dan Al-Qur’an).  

Sains, teknologi, dan alquran memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dengan 

adanya sains dan teknologi kita dapat mengetahui asal-usul alam semesta. Dimana 

alquran juga mengisyaratkan mengenai asal-usul alam semesta. Kepala Lembaga 

Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Prof Thomas Djamaluddin juga 

mengemukakan bahwa didalam Al-Qur’an, proses penciptaan langit dan bumi 

dijelaskan melalui teori big bang yakni isyarat bahwa langit dan bumi tadinya 

merupakan satu gumpalan sebelum akhirnya terpisah-pisah seperti sekarang. Allah 

SWT berfirman dalam QS. Al-Anbiya’/21:30.  

 ْ ۖۡ وََجَعلَْنا ِمَن ال رَْض ََكَنَتا َرتًْقا َفَفَتْقَناُهَما
َ
َماَواِت َواْۡل نَّ السَّ

َ
نَّ أ

َ
ِيَن َكَفُروا أ َولَْم يََر اَّلَّ

َ
َماءِ  أ

فَََل يُْؤِمُنوَن  
َ
ۖۡ أ ٍء َحلٍ     (٣٠)ُكَّ ََشْ

Terjemahnya: 

“Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit 
dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan 
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antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka 
mengapakah mereka tiada juga beriman?”46 

Pada ayat ini disebutkan kata 'ratqun' merujuk pada 'suatu yang padu, 

bercampur dan menyatu'. Kalimat 'kami pisahkan' ialah terjemahan dari kata kerja 

Bahasa arab yakni 'fatqun' yang berarti terjadi pemisahan dari struktur 'ratqun'. Jadi 

ayat ini menggambarkan secara teliti bagaimana kondisi awal alam semesta sebelum 

terjadinya ledakan besar.  

Al-Qur’an merupakan landasan dasar atau fondasi yang memperkuat teori big 

bang sebagai suatu fakta dikarenakan adanya petunjuk di dalam al-Qur’an. Teori Big 

Bang menyatakan alam semesta berawal dari suatu ledakan tunggal. Dimana jika 

diteliti, sebuah ledakan akan membuat materi terlontar secara acak kesegala arah, 

namun pada fenomena ini materi berkumpul membentuk planet-planet. Hal ini 

dikarenakan gaya tarik (gravitasi) yang begitu besar dan kuat diawal ledakan sehingga 

mampu mengumpulkan seluruh materi dengan segala keteraturannya pada satu titik. 

Selama berabad-abad para ilmuwan bergelut seputar alam semesta yang 

mengalami perluasan, menjadi pertanyaan besar hingga ilmuwan Amerika Edwin 

Hubble (1929) melakukan sebuah pengamatan menggunakan Hooker Teleskop terkait 

alam semesta dan menemukan bahwa alam semesta bergerak dengan kecepatan yang 

sangat besar menjauhi bumi dengan system dan cara tertentu. Pengamatan ini 

merupakan teori pertama yang mendukung tentang teori memperluas alam semesta.47 

Namun, hal yang menakjubkan al-Qur'an telah lebih dulu memberikan 

petunjuk mengenai alam semesta yang mengembang. Allah SWT berfirman dalam QS. 

Az-Zariyat/51:47. 

 
46 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Qarim Dan Terjemahannya (Surabaya: Halim, 2014), 

h.324. 
47 Ahmad Baiquni, Al-Qur’an Dan Ilmu Pengetahuan (Jakarta: Dana Bakti Prima), h.12. 
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يٍْد ِإَونَّا لَُموِسُعوَن  
َ
َماَء بَنَيَْناَها بِأ     (٤٧)َوالسَّ

Terjemahanya: 

“Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya 
Kami benar-benar meluaskannya”48 

Ayat ini menjelaskan bahwa ruang waktu itu Kami bangun dengan kekuatan 

(ketika dentuman besar dan inflasi melandanya sehingga beberapa dari dimensinya 

menjadi terbentang). Dan sesungguhnya Kamilah yang meluaskannya (sebagai 

kosmos yang berekspansif). 

Karena sifat langit atau alam semesta yang ekspansif, fisikawan asal Rusia 

George Gamow menilai terdapat sekitar 100 miliar galaksi yang masing-masing 

memiliki rata-rata 100 miliar bintang. Tetapi jika ditarik ke belakang, semua benda-

benda langit yang tak terhitung banyaknya itu merupakan satu gumpalan yang terdiri 

dari neutron. Belakangan, gumpalan itu meledak dengan ledakan besar dan dikenal 

sebagai teori big bang.  

Dari ledakan tunggal inilah kemudian dikenal istilah teori the expanding 

universe. Menurut teori ini, alam semesta bersifat seperti balon atau gelembung karet 

yang sedang ditiup ke segala arah. Adapun langit yang kita lihat saat ini sebenarnya 

semakin tinggi dan semakin mengembang ke segala arah dengan kecepatan yang luar 

biasa, teori ini jauh-jauh hari telah diisyaratkan dalam al-Quran. Allah SWT berfirman 

dalam QS. Al-Ghasyiyah /88:18. 

َماءِ َكيَْف ُرفَِعْت       (١٨)ِإَوََل السَّ

  Terjemahanya: 

“Dan langit, bagaimana ia ditinggikan?”49 

 
48 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Qarim Dan Terjemahannya (Surabaya: Halim, 2014), 

h.522. 
49 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Qarim Dan Terjemahannya (Surabaya: Halim, 2014), 

h.592. 
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Ayat ini mengajak kita merenungi bagaimana langit yang terlihat seakan-akan 

ditinggikan tanpa tiang ini terdiri dari banyak benda langit. Bintang-bintang dan benda 

langit lainnya dengan kuasa Allah tidak jatuh menimpa bumi sebagaimana benda-

benda di bumi yang jatuh ke bawah tertarik gravitasi bumi. Hubungan materi alam 

semesta yang terus mengembang ini akan menyebabkan gravitasi planet melemah, 

karena massa dan energi yang ada pada planet juga mengalami sebuah penyusutan 

massa yang drastis.50 

Hilangnya gaya gravitasi akan menyebabkan semua benda langit termasuk 

bumi bergerak bebas tanpa arah yang jelas, bahkan mungkin saling berbenturan. Lebih 

dari itu bintang-bintang yang juga adalah matahari mungkin meledak dan hancur 

akibat berbenturan dengan benda langit lain. Dan salah satu bintang yang meledak itu 

mungkin saja adalah matahari pada tata surya kita sehingga langit menjadi merah dan 

menyilaukan, seperti yang dinyatakan al-Quran, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-

Qari’ah/101: 1-5. 

ْدَراَك َما الَْقارَِعُة     (٢)َما الَْقارَِعُة     (١)   الَْقارَِعةُ 
َ
يَوَْم يَُكوُن اۡلَّاُس ََكلَْفَراِش    (٣)َوَما أ

َباُل ََكلْعِْهِن الَْمنُفوِش   (٤)الَْمبُْثوِث      (٥)َوتَُكوُن اْْلِ

Terjemahanya: 

“(1) Hari Kiamat (2) Apakah hari Kiamat itu? (3) Tahukah kamu apakah hari 
Kiamat itu? (4) Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, (5) 
dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan.”51 

QS. Az-Zalzalah/99: 1-2 

رُْض زِلَْزالََها  
َ
ْخرََجتِ  (١)إَِذا ُزلْزِلَِت اْۡل

َ
ثَْقالََها   َوأ

َ
رُْض أ

َ
    (٢)اْۡل

Terjemahanya: 

 
50 Marthen Kanginan, Fisika Untuk SMA Kelas XI (Jakarta: Erlangga, 2007), h.64. 
51 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Qarim Dan Terjemahannya (Surabaya: Halim, 2014), 

h.600. 
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“(1) Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat) (2) Dan 
bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung) nya.”52 

QS. Al-Infitar/82: 2. 

   (٢)ِإَوَذا الَْكَواكُِب انَتََثَْت  

Terjemahannya: 

“Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan.”53 

Ayat-ayat diatas merupakan beberapa ayat yang membahas mengenai 

kehancuran alam semesta (kiamat) yang memberikan makna tersirat tentang gejala 

alam yang dapat dikaji dengan teori. Penjelasan ayat tersebut dengan teori fisika adalah 

keteraturan alam semesta ini akan berakhir ditandai dengan hilangnya gravitasi. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Stephen William Hawking yang mengatakan alam semesta 

ini berawal dan berakhir melalui konsepsi gravitasi. Artinya Ketika tidak ada lagi 

gravitasi manusia dan gunung berterbangan, bumi mengeluarkan isi yang 

dikandungnya serta bintang-bintangpun berjatuhan karena tidak ada lagi gravitasi.54 

Berdasarkan pembahasan ayat diatas dapat membuktikan bahwa sains, 

teknologi dan alquran memiliki keterkaitan yang erat. Hal ini memperkuat dasar bahwa 

solusi dan inovasi pembelajaran harus sesuai kebutuhan,55 yaitu dengan 

mengembangkan bahan ajar fisika yang diintegrasikan alquran. 

Produk pada pengembangan ini berupa bahan ajar berbasis aplikasi yang 

disebut buku elektronik atau e-Book. E-Book ini disarankan untuk melatih minat 

membaca pada peserta didik yang disajikan interaktif dan dapat diakses diperangkat 

 
52  Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Qarim Dan Terjemahannya (Surabaya: Halim, 2014), 

h.599. 
53  Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Qarim Dan Terjemahannya (Surabaya: Halim, 2014), 

h.587. 
54  Letmi Dwiridal, ‘Hikmah Gravitasi Langit Dan Bumi’, Departemen Fisika Faculty of 

Mathematics and Natural Sciences Universitas Negeri Padang (Padang, 2019). 
55 Mardiana, Yamanto Isa, and Sulia Ningsih, ‘Pengembangan Bahan Ajar Interaktif Pada Mata 

Kuliah Filsafat Pendidikan’, JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, 3.2 (2020), 138–48, h.139. 
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elektronik manapun dan kapanpun selama terhubung dengan jaringan internet dan web 

browser tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan untuk membuka produk karena 

produk ini berformat HTML dan karena produk ini sudah pada tahap publish internet, 

sehingga semua bisa mengakses produk selagi mereka memiliki link untuk mengakses 

produk. Selain itu bahan ajar ini dapat digunakan dalam bentuk cetak sehingga mudah 

digunakan dan praktis. 

Peneliti berpendapat bahwa dengan perkembangan zaman sekarang dimana 

semua kalangan sudah menggunakan media elektronik sebagai kebutuhannya dan 

menjadi daya tarik, termasuk juga dengan peserta didik yang sudah menggunakan 

media elektronik seperti laptop / smartphone. Mayoritas peserta didik menghabiskan 

waktu dengan menggunakan alat elektronik, sehingga peneliti memanfaatkan media 

elektronik untuk mengembangkan bahan ajar e-Book interaktif. Dengan tujuan peserta 

didik dapat juga belajar dengan menggunakan e-Book yang telah peneliti kembangkan. 

Proses pengembangan yang dilakukan peneliti untuk menghasilkan bahan ajar 

e-Book interaktif terintegrasi al-Qur’an menggunakan model 4D (Define, Design, 

Develop, Desseminate) agar nantinya menghasilkan bahan ajar yang baik dan layak 

untuk digunakan dalam proses pembelajaran. 

1. Gambaran Langkah-Langkah Pengembangan Bahan Ajar 

Tahap pertama yaitu decide (pendefinisian) merupakan tahapan dari 

analisis kebutuhan bahan ajar sebelum dikembangkan. Analisis kebutuhan tersebut 

antara lain menentukan tujuan dari dikembangkannya bahan ajar e-Book interaktif 

terintegrasi al-Qur’an ini dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti 

observasi awal mengenai karakteristik peserta didik dan stategi pembelajaran yang 

dilakukan oleh pendidik hingga melakukan studi literatur agar bahan ajar yang 

dikembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  
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Analisis kebutuhan yang kedua adalah menentukan indikator pencapaian 

kompetensi yang sesuai dengan kurikulum 2013, dengan cara menganalisis standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang dilakukan dengan memperhatikan 

kesesuaian materi yang akan dikembangkan yaitu hukum gravitasi Newton. 

Langkah ini akan membantu peneliti menetapkan bentuk dan format e-Book yang 

akan dikembangkan. 

Analisis kebutuhan ketiga yaitu menentukan konsep-konsep yang akan 

disampaikan pada materi pembelajaran yang berkaitan dengan gravitasi Newton. 

Konsep-konsep tersebut digunakan dalam rangka pembuatan bahan ajar e-Book 

interaktif yang didalamnya termuat sub materi gravitasi newton. Selanjutnya 

analisis kebutuhan yang terakhir yaitu menentukan tujuan pembelajaran sesuai 

metode A (audience), B (behaviour), C (condiotining), D (degree) yang 

dituangkan dalam bahan ajar interaktif berupa e-Book. 

Tahap kedua yaitu tahap design (desain), pada tahap ini lakukan 

perancangan dengan terlebih dahulu membuat  outline atau garis besar dari bahan 

ajar yang dikembangkan mulai dari penyusunan materi, pengelompokkan ayat al-

Qur’an, dan tes. Setelah membuat garis besarnya, langkah selanjutnya yaitu 

membuat flowchart atau konsep urutan penyusunan dari bahan ajar yang dibuat. 

Langkah selanjutnya yaitu pembuatan komponen e-Book interaktif terintegrasi al-

Qur’an seperti sampul,  pembuatan sampul dilakukan di aplikasi Adobe Photoshop 

CS6, pengeditan gambar PNG di aplikasi pixellab dan pembuatan video dilakukan 

di aplikasi kinemaster dan microsoft word. Komponen yang telah dibuat 

selanjutnya digabungkan dalam aplikasi Book Creator, lalu selanjutnya e-Book 

tersebut di publish dalam bentuk HTML, EPUB, dan PDF untuk digunakan di 

smartphone, komputer atau laptop. 



100 

 

 

Tahap selanjutnya yaitu tahap develop (pengembangan), bahan ajar e-Book 

interaktif terintegrasi al-Qur’an yang telah di publish diberikan kepada 3 validator 

untuk dievaluasi. Landasanan ayat al-Qur’an mengenai bahan ajar yang perlu 

dievaluasi terlebih dahulu terdapat dalam surah Al-Maidah/5: 46. 

  َٰٓ لََعَ ۡيَنا  َوَءاَتۡيَنَُٰه  َءاَث َوَقفَّ َٰةِِۖ  ٱتلَّۡوَرى ِمَن  يََديۡهِ  بنَۡيَ  لَِما  ل ٗقا  ِ ُمَصدل َمۡريََم  ٱبِۡن  بِعِيََس  َٰٰرِهِم 
َٰةِ وَُهٗدى َوَموِۡعَظٗة للِلُۡمتَِّقنَي    لَِما بنَۡيَ يََديۡهِ ِمَن ٱتلَّۡوَرى ٗقا ل ِ َِنيَل فِيهِ ُهٗدى َونُورٞ َوُمَصدل  ٱۡۡلِ

 

Terjemahannya: 

“Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi nabi Bani Israil) dengan Isa putera 
Maryam, membenarkan Kitab yang sebelumnya, yaitu: Taurat. Dan Kami telah 
memberikan kepadanya Kitab Injil sedang didalamnya (ada) petunjuk dan dan 
cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab 
Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang 
bertakwa.”56  

Berdasarkan ayat di atas diketahui bahwa al-Qur’an diturunkan untuk 

menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, al-Qur’an berisi petunjuk dan pedoman 

bagi umat manusia. Sebagai umat manusia, kita diberikan anugrah dan beberapa 

cobaan oleh Allah untuk dinilai kelayakan kita sebagai hambanya yang beriman. 

Sama halnya dengan bahan ajar, agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sebelum 

diberikan kepada peserta didik, seorang pendidik harus mengetahui apakah bahan 

ajar tersebut layak untuk digunakan oleh peserta didik. Oleh karena itu, harus 

dilakukan penilaian terhadap bahan ajar tersebut.  Penilaian bahan ajar meliputi 

aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. 

2. Gambaran Tingkat Kevalidan 

Pada pengembangan ini dilakukan uji validasi bahan ajar e-Book untuk 

mengetahui tingkat kevalidan bahan ajar e-Book menggunakan instrumen 

 
56  Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Qarim Dan Terjemahannya (Surabaya: Halim, 2014), 

h.116. 
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penilaian yang sebelumnya telah divalidasi oleh validator. Jika suatu instrumen/ 

perangkat pembelajaran dikatakan valid/sahih maka akan dapat mengukur dengan 

baik apa yang hendak diukur.57 

Tingkat kevalidan bahan ajar e-Book interaktif terintegrasi al-Qur’an 

ditentukan dari hasil analisis skor dari 3 orang validator yaitu dengan cara 

memberikan lembar validasi dan bahan ajar yang dikembangkan dalam bentuk draf 

produk kepada validator ahli. Validator ahli yaitu bapak Dr. La Ode Ismail Ahmad, 

M.Th.I selaku dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, 

bapak Jusman, M.Pd selaku dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar dan ibu Satria Tajuddin, S.Hut selaku pendidik mata pelajaran fisika MA 

Ittihad Al-Ummah Ussu. 

Tingkat kevalidan ditinjau dari 3 aspek yaitu aspek materi, aspek integrasi, 

dan aspek media. Aspek materi mencakup 3 komponen yaitu kualitas isi, 

kebahasaan, dan kualitas penyajian. Ditinjau dari aspek materi maka bahan ajar ini 

memiliki kelayakan untuk digunakan sebagai fasilitas belajar. Hal ini dikarenakan  

materi pada bahan ajar ini sudah sesuai dengan tuntutan KD. Selain itu, tata bahasa 

yang digunakan dalam bahan ajar telah sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan 

(EYD).  Bahasa yang digunakan dalam bahan ajar bersifat sederhana dan tidak 

ambigu sehingga mudah dipahami oleh peserta didik 

Aspek  integrasi mencakup komponen kesesuaian materi dengan ayat al-

Qur’an, ditinjau dari aspek integrasi maka bahan ajar ini dinyatakan layak untuk 

digunakan. Dimana ayat al-Qur’an dianalisis berdasarkan kategori tertentu yaitu 

ayat-ayat yang berkaitan dengan teori fisika kemudian dikelompokkan dan dicari 

 
57 Edy Suprapto, Davi Apriandi, and Inayah Putri Pamungkas, ‘Pengembangan E-Book 

Interaktif Berbasis Animasi Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan’, ANARGYA: Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Matematika, 2.2 (2019), 124–30, h.128. 
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tafsirannya di dalam kitab-kitab tafsir. Sejumlah analisis didialogkan dengan ayat-

ayat yang relevan yaitu dengan menggunakan bahasa sendiri, peneliti mencoba 

menghubungkan tafsir dari ayat terkait dengan teori fisika. 

Aspek media mencakup 2 komponen yaitu tampilan bahan ajar dan 

penggunaan, ditinjau dari aspek media maka bahan ajar ini telah dinyatakan layak 

untuk digunakan. Ukuran dari kelayakannya dikemas dalam tampilan yang 

menarik dari aspek perpaduan warna, posisi gambar dan animasi yang tepat, dan 

pemilihan jenis huruf yang mudah untuk dibaca oleh pengguna atau peserta didik. 

Hasil validasi penilaian bahan ajar e-Book berdasarkan 3 aspek kriteria 

penilaian oleh para validator dihitung dengan rating scale (skala empat) dimana 

diperoleh skor 4 berjumlah 96 (valid), skor 3 berjumlah 20 (cukup valid) dan skor 

2 berjumlah 3 (kurang valid). Kemudian data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan formula Aiken’s V dengan bantuan aplikasi Ms. Excel untuk 

menghitung skor rerata bahan ajar e-Book yaitu diperoleh 0,94. Skor rerata tersebut 

menunjukkan bahan ajar e-Book masuk dalam kategori “validitas tinggi” dengan 

rentang kevalidan V > 0,8. Hal tersebut, menjadi acuan bahwa produk bahan ajar 

e-Book dalam kategori baik dan layak diuji coba. 

Tingkat kevalidan dari bahan ajar e-Book interaktif terintegrasi al-Qur’an 

yang dikembangkan berdasarkan pada teori analisis kevalidan dari buku Heri 

Retnawati (2016: 18-19) tentang indeks validitas Aiken V yang membagi tingkat 

kevalidan atas tiga kategori yaitu validitas rendah, validitas sedang, dan validitas 

tinggi. Kriteria yang digunakan untuk memutuskan bahwa bahan ajar memiliki 

derajat validitas yang memadai adalah nilai validitas untuk keseluruhan aspek 

minimal berada dalam kategori valid. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, memberi penguatan pada hasil penelitian 

yang menunjukkan bahwa bahan ajar e-Book interaktif  berbantuan Book Creator 

pada konsep hukum gravitasi Newton terintegrasi al-Qur’an di MA Ittihad Al-

Ummah Ussu layak untuk digunakan. 

3. Gambaran Tingkat Kepraktisan 

Uji coba kepraktisan dari bahan ajar yang dikembangkan ditinjau dari 

respon peserta didik setelah menggunakan bahan ajar e-Book interaktif terintegrasi 

al-Qur’an. Uji coba dilakukan secara luring/offline pada tanggal 24-26 Januari 

2022 sebanyak 26 orang peserta didik. Setelah menggunakan bahan ajar e-Book 

interaktif terintegrasi al-Qur’an peserta didik diberi angket respon yang terdiri 13 

butir pernyataan dengan jumlah peserta didik sebanyak 26 orang. 

Berdasarkan tabel analisis kepraktisan angket respon peserta didik 

diperoleh  yaitu sebesar 12% pada kategori cukup praktis, 58% pada kategori 

praktis, dan 31% pada kategori sangat praktis. Berdasarkan data tersebut setelah 

dianalisis dengan mempertimbangkan respon praktis dan respon sangat praktis dari 

peserta didik diperoleh presentase respon peserta didik terhadap bahan ajar e-Book 

interaktif terintegrasi al-Qur’an adalah 89%. Hal ini menunjukkan bahwa e-Book 

interaktif terintegrasi al-Qur’an telah memenuhi prinsip kepraktisan. 

Menurut Daryanto (2010) suatu bahan ajar dinyatakan memiliki prinsip 

kepraktisan jika dapat memberikan konstribusi dalam hal; 1) penyampaian pesan 

pembelajaran dapat lebih terstandar; 2) pembelajaran dapat lebih menarik; 3) 

pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar; 4) waktu 

pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek; 5) kualitas pembelajaran dapat 

ditingkatkan; 6) proses pembelajaran dapat berlangsung kapan pun dan dimana pun 

diperlukan; 7) sikap positif peserta didik terhadap materi pembelajaran serta proses 
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pembelajaran dapat ditingkatkan; dan 8) peran pendidik berubah kearah yang 

positif.58 

Bahan ajar yang telah dikembangkan dengan praktis dapat memudahkan 

peserta didik dalam proses pembelajaran.59 Serta dapat meningkatkan keaktifan 

peserta didik. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Ina 

Magdalena (2020) meyimpulkan bahwa bahan ajar sangat membantu dan 

mempengaruhi banyak hal dimulai dari peserta didik yang lebih aktif dalam 

belajar, mempermudah peserta didik dalam mengerti akan materi yang diajarkan, 

dan peserta didik menikmati pelajaran tanpa ada rasa bosan.60 

Berdasarkan hasil penelitian dan teori menunjukkan bahwa bahan ajar e-

Book interaktif terintegrasi al-Qur’an untuk peserta didik kelas X IPA MA Ittihad 

Al-Ummah Ussu Kabupaten Luwu Timur memudahkan dan membantu bagi 

peserta didik dalam pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat sanjaya (2012) yang menyatakan bahwa 

dengan menggunakan e-Book dapat menghemat waktu dalam penyampaian materi, 

sehingga materi yang disampaikan lebih luas dan lebih dalam lagi sesuai dengan 

topik yang dibahas dan pencapaian tujuan pembelajaran dapat dilakukan dengan 

cepat.61 

 
58 Aulia Bella Malinda, ‘Pengembangan Media Aplikasi Game Physics Vs Me Berbasis 

Android Pada Materi Alat Optik Kelas VIII SMP’, Skripsi (Makassar: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin, 2019), h.107-108. 
59 I Dewa Putu Nyeneng, Wayan Suana, and Hervin Maulina, ‘Pengembangan Perangkat 

Flipped Classroom’, Jurnal Pendidikan Fisika Universitas Muhamadiyah Metro, 6.2 (2018), 159–74. 
60 Ina Magdalena and others, ‘Analisis Pengembangan Bahan Ajar’, Jurnal Pendidikan Dan 

Ilmu Sosial, 2.2 (2020), 170–87, h.186. 
61 Milya Sari, ‘Pengembangan Media Pembelajaran E-Book Fisika Menggunakan 3d Pageflip 

Profesional Terintegrasi Ayat Al- Qur ’ an Siswa Kelas XI MAN 2 Padang’, Natural Science Journal, 

4.1 (2018), 536–45, h.543. 
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4. Gambaran Tingkat Keefektifan 

Tingkat keefektifan dari bahan ajar e-Book interaktif terintegrasi al-Qur’an 

diperoleh dari hasil belajar fisika peserta didik setelah melakukan proses 

pembelajaran menggunakan bahan ajar e-Book interaktif terintegrasi al-Qur’an. 

Peserta didik kemudian diuji kemampuan kognitifnya terhadap materi hukum 

gravitasi Newton yang merupakan materi utama dari bahan ajar yang digunakan, 

dengan mengerjakan 20 butir soal pilihan ganda yang telah divalidasi sebelumnya 

dengan tingkat kesulitan soal berada pada rana pengetahuan (C1), pemahaman 

(C2), penerapan (C3), dan analisis (C4).  

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi diperoleh 12% atau 3 orang peserta 

didik memiliki nilai dibawah KKM (72) dimana peserta didik tersebut kesulitan 

untuk fokus dan memusatkan perhatian pada saat proses pembelajaran. Ada 

banyak faktor yang terlibat dalam menentukan kinerja peserta didik dalam proses 

pembelajaran dan pada saat mengerjakan soal tes hasil belajar. Suasana hati 

memainkan peran penting dalam proses pembelajaran, keadaan afektif seperti 

emosi dan suasana hati mempengaruhi keterampilan kognitif peserta didik yang 

pada gilirannya dapat mempengaruhi pembelajaran mereka.62 

Kemudian 88% atau 23 orang peserta didik memiliki nilai lebih besar dari 

nilai KKM (72) setelah diajar dengan menggunakan bahan ajar e-Book, dimana 

peserta didik tersebut dapat fokus dan memusatkan perhatian pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Sehingga pembelajaran dapat dikatakan tuntas, 

ketuntasan pembelajaran yang dicapai menggambarkan bahwa bahan ajar e-Book 

efektif.  Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh A. Ferawati 

 
62 Parneet Kaur, Harish Kumar, and Sakshi Kaushal, ‘Affective State and Learning 

Environment Based Analysis of Students’ Performance in Online Assessment’, International Journal 

of Cognitive Computing in Engineering, 2.December 2020 (2021), 12–20. 
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Jafar yang menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik yang menggunakan 

media komik elektronik (e-comic) usaha dan pesawat sederhana terbukti lebih 

efektif hal ini dilihat dari hasil persentase ketuntasan peserta didik yang tinggi yaitu 

87%.63 

Hasil penelitian ini didukung dari teori yang dipaparkan dalam buku 

Trianto dimana bahan ajar dikatakan efektif jika sekurang-kurangnya 80% dari 

semua peserta didik mencapai nilai tuntas.64 Tingkat keefektifan bahan ajar 

terhadap hasil belajar dapat ditunjukkan secara statistik. Berdasarkan hasil 

perhitungan dengan menggunakan uji-t 1 sampel diperoleh bahwa nilai thitung > ttabel 

yang artinya penggunaan bahan ajar e-Book interaktif terintegrasi al-Qur’an 

dikatakan efektif. 

Sehingga dapat dikatakan berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dan 

teori yang ada menunjukkan bahwa bahan ajar e-Book interaktif berbantuan Book 

Creator pada konsep hukum gravitasi newton terintegrasi al-Qur’an di MA Ittihad 

Al-Ummah Ussu efektif untuk digunakan. 

Hasil penelitian ini didukung dari beberapa teori dan penelitian yang 

menjelaskan tentang hubungan antara bahan ajar interaktif terintegrasi alquran dengan 

hasil belajar dari peserta didik. Menurut Sardiman (2003:20), menyatakan “belajar 

merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan 

misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya”. 

Belajar juga akan lebih baik kalau subjek belajar mengalami atau melakukannya. 

Dalam hal ini terkandung suatu maksud bahwa proses belajar itu adalah: (1) proses 

 
63 A. Ferawati Jafar, ‘Pengembangan Komik Elektronik (E-Comic) Usaha Dan Pesawat 

Sederhana Development Of Electronic Comic (E-Comic) Business And Simple Aircraft’, Jurnal 

Pendidikan Fisika, 1.1 (2021), 1–18, h.16. 
64 Trianto, Konsep, Landasan Dan Implementasinya Pada Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) (Jakarta: Kencana, 2011), h.243. 
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internalisasi ke dalam diri yang belajar, (2) dilakukan secara aktif, dengan segenap 

panca indera ikut berperan. Dari hal ini fungsi bahan ajar interaktif terintegrasi alquran 

dimana terdapat video, gambar dan materi yang terintegrasi alquran dapat membantu 

proses belajar anak terhadap hasil belajarnya, sehingga nilai-nilai dapat terinternalisasi 

dalam kehidupan serta kepribadiannya.65 

Selanjutnya menurut Malapu (1998) dalam buku Mudlofir dan Fatimatur 

(2016:131) mengemukakan bahwa penggunaan bahan ajar interaktif dalam 

pembelajaran memiliki keunggulan karena dapat memberi ransangan kepada pelajar 

untuk mempelajari hal-hal baru dan mengaktifkan respons belajar karena dapat 

memberikan balikan hasil belajar dengan segera.  

Menurut Kemp dan Dayton dalam buku Sundayana (2015:12) menjelaskan 

bahwa salah satu manfaat dari bahan ajar interaktif dalam pembelajaran antara lain 

dapat meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Penggunaan bahan ajar 

interaktif membuat proses pembelajaran lebih efisien, selain itu juga membantu 

peserta didik menyerap materi belajar lebih mendalam dan utuh sehingga pemahaman 

peserta didik akan lebih baik.  

Hal serupa dikemukakan oleh Anneya Wulan Maharani dalam penelitiannya 

“Pengembangan Bahan Ajar E-Book Interaktif Dalam Meningkatan Literasi 

Membaca Siswa Sekolah Menengah Atas” menjelaskan bahwa manfaat penggunaan 

bahan ajar e-Book interaktif dapat  meningkatkan kemampuan literasi membaca siswa 

menegah atas pada mata pelajaran sejarah. E-Book mampu mengintegrasikan tayang 

suara, grafik, gambar, maupun film sehingga informasi yang disajikan lebih kaya 

dibandingkan dengan buku konfensional. 

 
65 Muhamad Afandi, Evi Chamalah, and Oktarina Puspita Wardani, Model Dan Metode 

Pembelajaran di Sekolah,  (Semarang: UNISSULA PRESS, 2009), h.1. 
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Sedangkan menurut Santih Anggereni (2019) dalam penelitiannya 

“Pengembangan Bahan Ajar Fisika Terintegrasi Islam-Sains untuk Peserta Didik” 

menjelaskan bahwa penggunaan bahan ajar terintegrasi alquran baik secara teori 

maupun empirik dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas 

peserta didik yang semula tidak mengetahui keterkaitan antar ayat dan materi menjadi 

tahu.  

Menurut Masruroh  (2019) dalam penelitiannya “Pengembangan Bahan Ajar 

Interaktif Matematika Berbasis E-Learning pada Pokok Bahasan Persamaan Linear 

Satu Variabel untuk Peserta Didik Kelas VII MTs” menjelaskan bahwa bahan ajar 

interaktif dapat meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik kelas VII MTs 

karena melalui bahan ajar interaktif materi yang tidak bisa dihadirkan pendidik 

menggunakan benda asli dapat dihadirkan dalam bahan ajar interaktif tersebut melalui 

video dan simulasi, sehingga peserta didik mendapatkan pengetahuan yang lebih dan 

pemahaman yang mudah diterima. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Langkah-langkah pengembangan bahan ajar e-Book interaktif  berbantuan 

aplikasi Book Creator pada konsep hukum gravitasi newton terintegrasi al-

Qur’an di MA Ittihad Al-Ummah Ussu kabupaten Luwu Timur dilakukan 

dengan prosedur pengembangan Research and Development (R&D) dengan 

model tahapan 4D yaitu: (1) Decide (pendefinisian) yang terdiri dari analisis 

awal-akhir, analisis tugas, analisis konsep, dan perumusan tujuan 

pembelajaran. (2) Design (perancangan) yang terdiri dari penyusunan materi 

dan tes, pemilihan bahan ajar, pemilihan format, dan draft awal bahan ajar. (3) 

Develop (pengembangan) yang terdiri dari validasi ahli dan uji coba terbatas. 

(4) Dessiminate (penyebaran). 

2. Bahan ajar e-Book interaktif terintegrasi al-Qur’an yang dikembangkan 

dinyatakan layak dengan setelah divalidasi oleh validator dengan indeks Aiken 

V dari ketiga aspek penilaian (materi, integrasi, dan media) adalah 0,94 yang 

berada pada kategori validitas tinggi. 

3. Bahan ajar e-Book interaktif terintegrasi al-Qur’an yang dikembangkan 

dinyatakan praktis dengan persentase 89% peserta didik menyatakan praktis 

dan sangat praktis 
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4. Bahan ajar e-Book interaktif terintegrasi al-Qur’an yang dikembangkan 

dinyatakan efektif dengan persentase 88% peserta didik memperoleh 

ketuntasan belajar di atas KKM setelah menggunakan bahan ajar e-Book 

interaktif terintegrasi al-Qur’an. 

B. Implikasi 

Sehubungan dengan hasil yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka 

saran yang diajukan oleh penulis yaitu sebagai berikut: 

1. Sebaiknya materi fisika khususnya di MA yang disajikan dalam e-Book 

terdapat integrasi al-Qur’an yang dibahas secara lebih mendalam.  

2. e-Book yang dikembangkan sebaiknya dibuat lebih menarik dengan soal-soal 

evaluasi yang diberikan berkaitan dengan kehidupan sehari dan integrasi al-

Qur’an.
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