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  Salah satu bentuk dari pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan yakni 

memadukan modul dengan teknologi hingga menjadi e-book (elektronik book) 

seperti yang telah diterapkan di SMA Brawijaya Smart School Malang selama 

pembelajaran daring berlangsung. Karena pembelajaran dilakukan secara daring, 

maka sekolah mengganti penggunaan modul cetak menjadi e-modul. Namun 

dengan muatan materi kelas XII yang banyak serta waktu pembelajaran daring yang 

singkat dirasa e-modul tersebut kurang efektif untuk digunakan. Muatan yang 

terlalu singkat, tampilan kurang menarik, serta penggunaannya yang tidak interaktif 

membuat e-modul terkesan monoton dan kurang membangkitkan motivasi belajar 

siswa.  

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk menghasilkan e-modul PAI dan 

Budi Pekerti menggunakan aplikasi Canva dan Wordwall materi Faktor-faktor 

Kemajuan Peradaban Islam di Dunia kelas XII SMA BSS Malang, 2) 

Mendeskripsikan efektifias  E-Modul PAI dan Budi Pekerti menggunakan aplikasi 

Canva dan Wordwall materi Faktor-Faktor Kemajuan Peradaban Islam di Dunia 

untuk siswa kelas XII SMA BSS Malang, dan 3) Mendeskripsikan respon siswa 

terhadap e-modul PAI dan Budi Pekerti materi Faktor-faktor Kemajuan Peradaban 

Islam di Dunia.  

  Jenis penelitian ini adalah Penelitian Pengembangan Research and 

Development (RnD) dengan menggunakan model pengembangan ADDIE yang 

dikembangkan oleh Dick&Carry. Prosedur pengembangan dilakukan sesuai dengan 

model pengembangan ADDIE, yakni Analysis (Analisis), Design (Perancangan), 

Development (Pengembangan), Implementation (Uji Coba), dan Evaluation 

(Evaluasi). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan 

kuesioner, dokumentasi, dan tes.  

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut:  1) 

Pengembangan e-modul PAI dan Budi Pekerti menggunakan aplikasi Canva dan 

Wordwall sudah valid dan layak berdasarkan validasi yang telah dilakukan kepada 

ahli materi, ahli desain dan bahasa, dan ahli praktisi. 2) Produk e-modul PAI dan 

Budi Pekerti yang diuji cobakan kepada siswa menghasilkan peningkatan nilai rata-

rata siswa sebelum menggunakan produk e-modul dan setelah menggunakan e-

modul sehingga produk yang telah dikembangkan termasuk dalam kategori efektif. 

3) Dari hasil analisis data respon siswa didapatkan jumlah persentase kelayakan 

86.17% sehingga produk yang dikembangkan termasuk dalam kategori layak 

digunakan untuk skala yang lebih besar. 
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        One form of using technology in education is combining modules with 

technology to become an e-book (electronic book) as has been implemented at 

SMA Brawijaya Smart School Malang during online learning. Because learning is 

done online, schools have replaced the use of print modules with e-modules. 

However, with a lot of class XII material content and short online learning time, it 

is felt that the e-module is less effective to use. The content that is too short, the 

display is not attractive, and the use is not interactive makes the e-module seem 

monotonous and does not arouse students' learning motivation. 

       The aims of this research are 1) To produce an e-module PAI and Budi Pekerti 

using the Canva application and Wordwall material on the Factors of Progress of 

Islamic Civilization in the World Class XII SMA BSS Malang, 2) To describe the 

effectiveness of the E-Module PAI and Budi Pekerti using the Canva application. 

and Wordwall material on the Factors of Progress of Islamic Civilization in the 

World for class XII students of SMA BSS Malang, and 3) Describing students' 

responses to the PAI e-module and Characteristics material on the Factors of 

Progress of Islamic Civilization in the World. 

        This type of research is Research and Development Research and 

Development (RnD) using the ADDIE development model developed by 

Dick&Carry. The development procedure is carried out according to the ADDIE 

development model, namely Analysis, Design, Development, Implementation, and 

Evaluation. Data collection techniques used are questionnaires, documentation, and 

tests. 

        From the research that has been carried out, the following results are obtained: 

1) The development of the PAI and Budi Pekerti e-module using the Canva and 

Wordwall applications is valid and feasible based on the validation that has been 

carried out to material experts, design and language experts, and expert 

practitioners. 2) PAI and Budi Pekerti e-module products that were tested on 

students resulted in an increase in the average score of students before using the e-

module product and after using the e-module so that the product that had been 

developed was included in the effective category. 3) From the results of the analysis 

of student response data, the percentage of eligibility is 86.17% so that the product 

developed is included in the category suitable for use on a larger scale. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran ialah kegiatan guru secara sadar dan terprogram dalam desain 

instruksional guna membuat siswa belajar secara aktif dengan menekankan pada 

penyediaan sumber belajar (Mudjiono, 2013). Kegiatan pembelajaran berfokus 

pada upaya guru untuk membuat peserta didik mengeksplore dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan. Guru tidak lagi mengajar dengan terus 

menerus menyampaikan materi kepada peserta didiknya, melainkan berperan 

dalam membelajarkan siswanya dan berfokus dalam perannya sebagai penyedia 

sumber belajar. Dalam kegiatan pembelajaran saat ini tidak lagi berpusat pada 

guru atau biasa disebut dengan teacher centered, melainkan berfokus pada siswa 

yang disebut dengan student centered. Siswa diharapkan untuk mampu 

melakukan pembelajaran dan mengembangkan pengetahuannya secara mandiri 

dan tidak lagi bergantung kepada penjelasan guru.  

Menurut teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh Von Glasserfeld, 

pembentukan pengetahuan seseorang hanya dapat dilakukan secara mandiri oleh 

orang itu dan bukan dilakukan oleh seorang guru, sehingga guru hanya perlu 

untuk memberikan dorongan kepada para siswa supaya aktif dalam 

pembelajaran demi membentuk pengetahuannya sendiri (Arsa, Ratnaya, & 

Wahyuni, 2016: 361). Maka dapat dikatakan bahwa guru berperan untuk 

memberikan dorongan dan pengarahan kepada siswa supaya siswa dapat aktif 

serta giat dalam melakukan pembelajaran dan mengembangkan 

pengetahuannya. Dengan kegiatan pembelajaran yang berfokus pada 

kemandirian siswa dalam membentuk pengetahuannya, guru harus mampu 



menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman untuk siswa melakukan 

pembelajaran. Guru juga berperan untuk memimpin dan membimbing jalannya 

kegiatan pembelajaran di kelas. Siswa dapat menjadikan guru sebagai tempat 

bertanya mengenai kesulitan yang dihadapi siswa dalam mengembangkan 

pengetahuannya. 

Meskipun pembelajaran lebih terfokus pada kemandirian siswa dalam 

mengembangkan pengetahuannya, guru tetap berperan besar dalam mendukung 

terlaksananya kegiatan pembelajaran. Maka guru harus mampu 

mengembangkan kemampuannya dan selalu berinovasi. Menurut Muntoha 

(2014:02) Dampak dari guru yang tidak mampu untuk mengembangkan 

kemampuan dirinya akan menjadikan pembelajaran tidak menarik untuk siswa. 

Guru harus terus mengasah kemampuannya baik kemampuan pedagogic, 

penguasaan terhadap materi, dan mengkolaborasikan keduanya dengan 

kemajuan teknologi saat ini. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin 

canggih dan pesat, maka guru sebagai pengajar harus mampu memanfaatkan 

kemajuan tersebut untuk terus berinovasi dalam upaya mengembangkan dan 

meningkatkan mutu pendidikan. Dengan penggunaan teknologi sebagai 

pendukung kegiatan pembelajaran, maka akan meningkatkan minat belajar 

siswa dan menjadikan siswa merasa bahwa kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan terasa menyenangkan dan tidak lagi membosankan.  

Dewasa ini teknologi berkembang dengan sangat cepat. Segala hal yang 

berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari dapat diakses dengan mudah 

menggunakan teknologi. Dalam dunia pendidikanpun penggunaan teknologi 

semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi informasi di era digital ini. 



Penggunaan teknologi sangat membantu dalam dunia pendidikan, baik bagi 

pendidik maupun peserta didik. Perkembangan teknologi khususnya internet 

memberi peluang dunia pendidikan untuk mengakses berbagai informasi baik 

berbentuk teks, gambar, simulasi, maupun suara (Sujanem dkk, 2012). 

Pengaksesan internet kini dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan 

dimanapun hanya dengan menggunakan smartphone. Dengan tersedianya akses 

yang sangat mudah ini maka dunia pendidikan juga harus memanfaatkannya 

untuk mendukung dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 

Penggunaan teknologi ini dapat dimanfaatkan dalam pembuatan media 

pembelajaran maupun sebagai sumber belajar untuk siswa.  

Saat ini, media pembelajaran dengan memanfaatkan internet dan teknologi 

melalui smartphone sudah beragam, salah satunya yaitu modul digital berbasis 

e-book. Modul dapat diartikan sebagai suatu unit lengkap yang berisikan 

rangkaian kegiatan belajar dan disusun dalam rangka membantu peserta didik 

untuk mencapai sejumlah tujuan yang telah dirumuskan secara khusus dan jelas 

(Sanjaya, 2008). Modul merupakan salah satu media pendukung dalam 

terlaksananya pembelajaran mandiri pada siswa. Dengan adanya modul akan 

memungkinkan siswa untuk dapat belajar dan menuntaskan kompetensi dasar 

dengan lebih cepat. Selain itu dengan penggunaan modul juga dapat menjadikan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan lebih terstruktur dan terencana sehingga 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Penggunaan modul di 

dalam kegiatan belajar mengajar tidak hanya memandang aktivitas guru saja, 

akan tetapi juga melibatkan peran siswa secara aktif dalam kegiatan belajar 

(Sukiminiandari, Budi, & Supriyati, 2015: 162). Maka dengan penggunaan 



modul dalam pembelajaran dapat mendukung terlaksananya pembelajaran 

mandiri untuk siswa. Guru dapat menjadi fasilitator untuk siswa dalam 

mengembangkan pengetahuannya menggunakan modul. Dengan pembelajaran 

menggunakan modul maka kegiatan pembelajaran tidak lagi hanya didominasi 

oleh aktivitas guru dalam menjelaskan materi, melainkan juga melibatkan 

keaktivan siswa didalamnya. Maka tak heran jika modul merupakan salah satu 

elemen pendukung yang pasti ada di seluruh lembaga sekolah. Bahkan hingga 

saat ini modul sudah sangat berkembang dengan berbagai inovasi, baik dalam 

segi tampilan, muatan, hingga teknologi yang digunakan. 

Seperti yang telah diterapkan di SMA Brawijaya Smart Schooll Malang 

yang juga menggunakan modul sebagai pendukung kegiatan pembelajaran. 

Selama pandemic berlangsung pembelajaran dilakukan secara daring melalui 

aplikasi classroom dan zoom cloud meeting. Beberapa hari sebelum 

pembelajaran dilaksanakan guru akan mengirimkan satu bab materi yang akan 

dibahas pada pembelajaran berikutnya dengan berupa modul digital melalui 

classroom. Selain itu pada setiap akhir pembelajaran siswa akan diminta untuk 

mengerjakan soal latihan harian melalui google form dengan tenggat waktu 

hingga pukul 21.00. Teknis kegiatan pembelajaran tersebut berlaku untuk semua 

mata pelajaran, termasuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti. Dari observasi yang telah dilakukan kami melihat bahwa modul yang 

dibuat oleh guru PAI sudah inovatif dan menerapkan penggunaan teknologi 

digital. Didalamnya tidak hanya memuat materi penjelasan saja, akan tetapi juga 

memuat gambar-gambar ilustrasi sebagai pendukung materi. Selain itu juga 

terdapat soal-soal latihan untuk siswa. Namun berdasarkan pendapat peneliti, 



modul tersebut masih kurang menarik. Modul hanya memuat media berupa teks 

dan gambar saja tanpa adanya animasi ataupun video pendukung. Selain itu soal-

soal latihan yang ada didalam modul juga tidak interaktif. Dengan modul yang 

kurang variatif, selain tidak menarik untuk siswa, tapi juga menjadikan siswa 

kurang termotivasi untuk aktif dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Dari 

30 siswa pada kelas XII-1 hanya 10 anak yang aktif dalam kegiatan 

pembelajaran tanpa ditunjuk, dan dari 10 anak tersebut kurang dari 5 anak saja 

yang aktif bertanya dan menunjukkan sikap kritis tanpa ditunjuk, sedangkan 

sisanya hanya akan berbicara saat ditunjuk saja. Selain itu, siswa yang mau 

mempelajari modul sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran hanya sedikit 

saja. Berdasarkan hasil observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa minat 

belajar siswa dalam pembelajara PAI dan Budi Pekerti masih kurang. Hal ini 

ditunjukkan dari keaktifan, sikap kritis, dan kesadaran siswa yang kurang untuk 

mempelajari PAI dan Budi Pekerti baik sebelum ataupun selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan data yang diambil dari lapangan tersebut peneliti merasa 

bahwa penting untuk melakukan pengembangan terhadap modul pembelajaran 

PAI dan Budi Pekerti pada kelas XII di SMA BSS Malang ini. Peneliti tertarik 

untuk mengembangkan modul pembelajaran PAI dan Budi Pekerti dengan 

menggunakan dua aplikasi yang dikolaborasikan, yakni aplikasi Canva dan 

Wordwall. Modul ini tidak hanya mencakup materi saja, akan tetapi juga terdapat 

kuis untuk bahan latihan atau evaluasi pemahaman siswa. Modul tersebut tidak 

hanya memuat teks penjelasan saja, akan tetapi juga memuat gambar-gambar 

ilustrasi, video pendukung, animasi, music, dan kuis interaktif yang sangat 



membantu siswa untuk mengukur pemahamannya terhadap materi yang 

dipelajari. Selain memberikan tampilan menarik, modul ini juga sangat mudah 

diakses kapanpun dan dimanapun tanpa perlu mengunduhnya kedalam 

smartphone. Dengan modul ini, siswa dapat mempelajari materi terlebih dahulu 

dirumah secara mandiri, sehingga saat kegiatan pembelajaran dikelas yang 

hanya berlangsung secara singkat siswa tinggal melakukan diskusi bersama 

untuk mengkonstruksi pengetahuan dan pemahamannya mengenai materi yang 

dibahas dengan tetap dalam bimbingan dan pantauan pendidik. 

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti 

melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan E-Modul PAI dan Budi 

Pekerti Menggunakan Aplikasi Canva dan Wordwall Materi Faktor-Faktor 

Kemajuan Peradaban Islam di Dunia untuk Siswa Kelas XII SMA BSS 

Malang” 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka diperoleh 

rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengembangan E-Modul PAI dan Budi Pekerti menggunakan 

aplikasi Canva dan Wordwall materi Faktor-Faktor Kemajuan Peradaban 

Islam di Dunia untuk siswa kelas XII SMA BSS Malang? 

2. Bagaimana efektivitas pengembangan E-Modul PAI dan Budi Pekerti 

menggunakan aplikasi Canva dan Wordwall materi Faktor-Faktor 

Kemajuan Peradaban Islam di Dunia untuk siswa kelas XII SMA BSS 

Malang? 



3. Bagaimana respon siswa kelas XII SMA BSS Malang terhadap E- Modul 

PAI dan Budi Pekerti materi Faktor-Faktor Kemajuan Peradaban Islam di 

Dunia setelah dikembangkan? 

C. Tujuan Pengembangan Produk 

       Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan 

pengembangan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan produk berupa E-Modul PAI dan Budi Pekerti menggunakan 

aplikasi Canva dan Wordwall materi Faktor-Faktor Kemajuan Peradaban 

Islam di Dunia untuk siswa kelas XII SMA BSS Malang. 

2. Mendeskripsikan efektivitas E-Modul PAI dan Budi Pekerti menggunakan 

aplikasi Canva dan Wordwall materi Faktor-Faktor Kemajuan Peradaban 

Islam di Dunia untuk siswa kelas XII SMA BSS Malang. 

3. Mendeskripsikan respon siswa kelas XII SMA BSS Malang terhadap E-

Modul PAI dan Budi Pekerti materi Faktor-Faktor Kemajuan Peradaban 

Islam di Dunia. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

       Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan bahan 

ajar ini adalah sebagai berikut: 

1. Modul yang dikembangkan berbasis e-book multimedia yang memuat teks, 

gambar, audio, video, dan kuis interaktif. Pengembangan modul ini diawali 

dengan membuat desain dari halaman sampul hingga akhir menggunakan 

aplikasi Canva. Adapun kuis interaktif dibuat melalui aplikasi wordwall dan 

link kuis akan disisipkan kedalam modul agar dapat terhubung. 



2. Materi yang disajikan berupa teks penjelasan yang lugas dan mudah 

dipahami. Untuk memudahkan siswa mengingat materi maka ditambahkan 

simbol-simbol berupa gambar yang sesuai. Selain itu untuk menambah 

wawasan dan menstimulus sikap kritis siswa maka disisipkan juga beberapa 

video yang berhubungan dengan materi. Sedangkan untuk membuat siswa 

tidak bosan dan merasa nyaman belajar menggunakan modul yang 

dikembangkan ini, maka disisipkan juga audio music yang menarik. Selain 

itu setiap halaman juga didesain dengan tampilan yang unik dan banyak 

warna. 

3. Didalam modul yang dikembangkan ini juga disisipkan beberapa kata-kata 

motivasi dan hikmah dari tokoh-tokoh muslim sebagai renungan dan 

penyemangat untuk peserta didik. Sedangkan untuk membantu siswa 

mengetahui sampai dimana pemahamannya terhadap materi yang dipelajari 

maka disisipkan juga kuis dengan berbasis game interaktif yang bervariasi. 

4. Modul yang dikembangkan hanya memuat materi Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti tentang Faktor-faktor Kemajuan Peradaban Islam di Dunia 

yang dibuat dengan mengacu pada silabus PAI kelas XII SMA BSS Malang. 

5. Modul dilengkapi dengan do’a sebelum dan sesudah belajar sehingga 

nantinya bisa menjadi kebiasaan yang tertanam dalam diri siswa bahwa ketika 

belajar harus diawali dan diakhiri dengan berdoa. 

6. Modul memuat konten materi yang mengarahkan siswa untuk 

mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka atas materi yang disajikan. 

 

 



E. Pentingnya Pengembangan 

       Dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMA BSS Malang waktu yang 

tersedia untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) dikelas hanya sedikit. Dari hasil 

survey yang dilakukan selama pandemic berlangsung pembelajaran yang 

dilakukan secara online melalui zoom cloud meeting berlangsung selama 60 

menit, bahkan saat pembelajaran blended learning hanya berlangsung selama 30 

menit. Sedangkan materi muatan mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti untuk 

kelas XII sangat padat sehingga siswa hanya mengandalkan modul dalam upaya 

mengembangkan pengetahuan dan pemahamannya secara mandiri. Maka dari itu 

kami merasa perlu mengembangkan modul PAI berbasis e-book yang ada di 

lembaga tersebut agar dapat memudahkan guru maupun siswa dalam 

menuntaskan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi Pengembangan 

       Asumsi dalam penelitian dan pengembangan modul PAI dan Budi 

Pekerti untuk kelas XII SMA BSS Malang ini antara lain: 

a. Modul PAI dan Budi Pekerti ini dibuat dengan menggabungkan materi 

yang padat dan lugas dapat memudahkan siswa dalam mengambil poin-

poin penting dari materi yang dipelajari 

b. Kuis yang disediakan didalam modul dapat membantu siswa mengetahui 

sejauh mana tingkat pemahamannya terhadap materi yang dipelajari  

c. Kuis yang berbasis game dengan banyak variasi dapat menjadikan siswa 

merasa tertantang dan bersemangat dalam mengerjakan latihan soal 



d. Tampilan modul yang menarik dan disertai dengan audio berupa alunan 

music dapat meningkatkan minat belajar siswa dan menjadikan siswa 

merasa nyaman selama mempelajari materi PAI dan Budi Pekerti 

menggunakan modul tersebut. 

e. Modul dapat diakses tanpa aplikasi dan tanpa perlu diunduh sehingga 

dapat digunakan oleh seluruh siswa baik melalui laptop maupun 

smartphone. 

2. Keterbatasan Pengembangan  

a. Membutuhkan sinyal yang kuat dan paket data yang mencukupi, karena 

tidak semua siswa ada dalam ligkungan yang memiliki koneksi internet 

dan sinyal yang bagus. 

b. Jika siswa ingin menggunakan modul secara offline modul hanya bisa 

diunduh dengan format pdf sehingga animasi dan audio music tidak dapat 

dimainkan. Sedangkan untuk video tidak bisa dimainkan langsung 

melalui modul, melainkan perlu untuk mengunjungi tautan dari video. 

c. Aplikasi wordwall yang tidak premium menjadikan pembuatan kuis 

hanya terbatas sampai 5 kuis saja. Sehingga jika sudah mencapai batas 

maksimal dan ingin membuat kuis lagi maka perlu menggunakan akun 

e-mail yang lain. 

G. Definisi Operasional 

Untuk memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian 

pengembangan bahan ajar ini adalah sebagai berikut:  

1. Pengembangan: Proses yang sistematis dalam rangka membuat pembaharuan 

produk yang berdaya guna lebih untuk digunakan dalam kegiatan 



pembelajaran yang menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik sebagai 

pengguna produk. 

2. Modul: Bahan ajar yang berisikan materi-materi dan beberapa soal latihan 

untuk membantu siswa dalam melakukan pembelajaran secara mandiri 

ataupun dengan bimbingan guru yang dibuat dengan sistematis serta 

menyesuaikan pada karaktreristik peserta didik. 

3. PAI dan Budi Pekerti: Mata pelajaran yang memuat ilmu Al-Qur’an, Hadits, 

Fiqih, Aqidah, Akhlak, dan Sejarah keislaman sebagai usaha dalam 

membimbing peserta didik baik dalam pengetahuannya mengenai ajaran 

agama Islam maupun sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama 

Islam. 

4. Multimedia: Kombinasi dari berbagai macam media yang terdiri dari gambar, 

teks, animasi, audio, dan video 



BAB V 

KAJIAN DAN SARAN 

A. Kajian Produk yang Telah Direvisi 

1. Pengembangan E-modul PAI dan Budi Pekerti Menggunakan Aplikasi 

Canva dan Wordwall 

Dalam pengembangan e-modul PAI dan Budi Pekerti kelas XII 

pokok bahasan Kemajuan Peradaban Islam di Dunia, langkah-langkah yang 

dilakukan didasarkan pada model pengembangan Dick and Carry, yakni 

model ADDIE yang terdiri dari Analysis, Design, Development, 

Implementation, Evaluation. Pengembangan dilakukan dengan didasarkan 

pada hasil analisis kebutuhan siswa, analisis kebutuhan guru, analisis 

karakterisik siswa, dan analisi materi pembelajaran. Dari analisis kebutuhan 

guru dan siswa diperoleh kesimpulan bahwa siswa lebih menyukai belajar 

menggunakan e-modul dibandingkan modul cetak, sehingga modul PAI dan 

Budi Pekerti kelas XII perlu dikembangkan dengan dibuat lebih menarik 

dalam hal tampilannya maupun muatannya, serta memudahkan siswa dalam 

melakukan belajar mandiri. Hal ini selaras dengan hasil analisis karakteristik 

siswa yang cenderung memiliki minat belajar pada hal-hal yang melibatkan 

teknologi. Sebagaimana dalam Ahmad, dkk. (2020: 72) yang menjelaskan 

bahwa minat belajar juga dapat dipengaruhi oleh penggunaan teknologi 

informasi. Dengan penggunaan teknologi dan informasi siswa menjadi 

termotivasi untuk belajar dan proses belajar mengajar tidak monoton. Dari 

hasil penelitiannya yang menganalisis tentang pengaruh penggunaan 

teknologi informasi dengan minat belajar siswa didapatkan hasil bahwa 



teknologi informasi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap minat belajar siswa dengan besar pengaruhnya mencapai 36%, 

sedangkan sisanya 64% dipengaruhi oleh variabel lain. 

 Adapun dari analisis materi diperoleh hasil bahwa cakupan materi 

yang harus diselesaikan dalam pokok bahasan Kemajuan Peradaban  Islam 

di Dunia cukup luas, karena membahas peradaban Islam dari beberapa 

negara yang ada di seluruh benua yang ada di dunia, kemajuan peradaban 

Islam di dunia dari segala aspek, faktor kemajuan dan kemunduran 

peradaban Islam dunia, serta Islam Rahmatan lil ‘Alamin. Dengan materi 

yang cukup panjang tersebut maka dibutuhkan pengembangan e-modul yang 

dapat membantu guru maupun siswa dalam menuntaskan pembelajaran 

tersebut. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dikembangkanlah e-modul 

PAI dan Budi Pekerti dengan tampilan dan muatan yang menarik sebagai 

pendukung dalam ketercapaian penuntasan materi yang panjang tersebut. 

Sebagaimana pendapat Wibowo mengenai e-modul (2018: 27) bahwa e-

modul adalah suatu alat atau fasilitas pembelajaran berbasis elektronik yang 

memuat materi, metode, batasan-batasan dan metode evaluasi yang 

dirancang secara sistematis dan menarik demi mencapai kompetensi yang 

diharapkan. 

Pengembangan dilakukan dengan tujuan untuk membantu guru dan 

siswa dalam menuntaskan materi pembelajaran PAI dan Budi Pekerti dengan 

efektif dengan memfokuskan pada belajar mandiri siswa sebagai upaya 

memaksimalkan pembelajaran siswa dalam mancapai Kompetensi Inti-3 

(KI-3) yang mengarah pada kompetensi pengetahuan. Hal ini sesuai dengan 



fungsi modul yang disebutkan oleh Prastowo (2012: 107) yang 

mengemukakan bahwa fungsi modul dalam kegiatan pembelajaran adalah 

sebagai bahan ajar yang bersifat mandiri, pengganti fungsi pendidik, sebagai 

alat evaluasi, dan sebagai bahan rujukan untuk siswa. Adapun kegiatan 

pembelajaran dikelas dapat difokuskan untuk mengkonstruksi pemahaman 

siswa serta memaksimalkan ketercapaian Kompetensi Inti 1, 2, dan 4 yang 

mengarah pada sikap spiritual, sikap sosial, dan keterampilan siswa.  

E-modul yang telah dikembangkan disusun dengan sedemikian rupa 

sehingga memiliki beberapa spesifikasi, yaitu: 1) menampilkan tujuan 

pembelajaran yang tertuang dalam KI, KD, dan indikator, 2) memuat materi 

yang padat serta rangkuman materi disetiap akhir subbab, 3) foto dan video 

sebagai ilustrasi dan berisi informasi-informasi baru untuk membantu siswa 

mengeksplore pengetahuannya yang berkaitan dengan materi yang 

dipelajari, 4) terdapat do’a sebelum dan sesudah belajar, 5) evaluasi mandiri 

yang menarik dan menantang dalam bentuk kuis interaktif, dan 6) tampilan 

serta penggunaannya yang menarik untuk dipelajari. Spesifikasi tersebut  

sesuai dengan salah satu karakteristik modul menurut Daryanto (2013:09) 

yakni self instruction dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni 1) 

berisi tujuan yang dirumuskan dengan jelas, 2) berisi materi pembelajaran 

yang dikemas ke dalam unit unit kecil/spesifik, 3) menyediakan contoh dan 

ilustrasi yang mendukung kejelasan materi pembelajaran, 4) menampilkan 

soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya, 5) konstekstual, 6) menggunakan 

bahasa yang sederhana dan komunikatif, 7) terdapat rangkuman materi 

pembelajaran, 8) terdapat umpan balik atas penilaian. 



Produk e-modul PAI dan Budi pekerti ini telah dilakukan 

penyempurnaan secara bertahap melalui beberapa review yang dilakukan 

melalui validasi para ahli dan praktisi, serta uji coba produk dalam skala 

kecil. Adapun validasi produk dilakukan kepada ahli desain dan bahasa, ahli 

materi, serta ahli praktisi.  

Dalam proses validasi kepada ahli desain dan bahasa, terdapat dua 

aspek yang di validasi, yakni aspek sistematika bahan ajar dan tampilan 

grafis. Dari validasi tersebut diperoleh hasil kelayakan dari tiap-tiap 

aspeknya sejumlah 84.65% yang berarti valid dan layak digunakan dengan 

sedikit revisi. Adapun beberapa bagian yang perlu direvisi berdasarkan 

masukan dari validator ahli desain dan bahasa yakni penggunaan warna 

yang kurang mencolok dan perlu diganti dengan warna yang solid. Masukan 

tersebut selaras dengan pendapat Renat dkk, (2017: 103) bahwa dalam hal 

pemilihan warna maupun huruf harus disesuaikan dengan karakteristik 

materi yang dikembangkan dan karakteristik siswa, supaya modul yang 

dibuat tidak terkesan monoton dan diharapkan mampu meningkatkan 

motivasi maupun minat belajar siswa. 

Adapun hal lain yang perlu direvisi menurut ahli desain dan bahasa 

yakni perlu adanya perubahan pada video petunjuk penggunaan modul 

untuk dirubah menjadi lebih menarik dengan menampilkan rekaman layar 

saat e-modul digunakan yang dibuat dengan durasi yang lebih singkat.  

Pada saat validasi kepada ahli materi mendapatkan hasil kelayakan 

produk berjumlah 87.31% yang bermakna bahwa e-modul yang telah 

dikembangkan valid dan layak untuk digunakan. Adapun komentar dan 



saran yang diberikan yakni untuk materi yang disajikan usahakan lebih 

diringkas lagi. Dalam melakukan validasi produk kepada ahli praktisi 

didapatkan skor hasil persentase kelayakan sejumlah 95.5% yang dapat 

dikategorikan sangat valid dan produk layak untuk digunakan tanpa perlu 

revisi.  

Dari validasi yang telah dilakukan tersebut diperoleh hasil bahwa 

produk layak untuk digunakan dan diuji cobakan kepada siswa kelompok 

kecil dengan jumlah 10 siswa. Dari uji coba kelompok kecil tersebut 

didapati hasil respon siswa dengan hasil rata-rata persentase kelayakan 

89.3%. Berdasrkan kriteria kelayakan produk, maka e-modul yang telah 

dikembangkan tersebut termasuk dalam kategori valid sehingga layak untuk 

diujicobakan pada kelompok besar, yakni siswa kelas XII 1 dengan jumlah 

total 30 siswa. 

2. Efektivitas E-Modul PAI dan Budi Pekerti menggunakan aplikasi 

Canva dan Wordwall 

        Untuk mengetahui efektivitas dari produk e-modul PAI dan Budi 

Pekerti yang dikembangkan, maka perlu dilakukan uji coba penggunaan 

produk dengan skala yang lebih besar. Adapun uji coba dilakukan untuk 

mengetahui hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan produk 

e-modul yang dikembangkan. E-modul dapat dikatakan efektif apabila 

terdapat peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan produk yang 

dikembangkan. Hal ini selaras dengan pendapat Fitri (2020: 267) yang 

mengatakan bahwa suatu produk yang dikembangkan dapat dikatakan efektif 



jika ada peningkatan hasil belajar yang signifikan antara sebelum 

penggunaan produk dan setelah penggunaan produk. 

        Adapun subjek uji coba dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

XII 1 SMA Brawijaya Smart School Malang yang berjumlah 30 siswa. 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam uji coba produk ini yaitu dengan 

menggunakan teknik tes. Teknik tes adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan memberikan serentetan soal atau tugas serta alat lainnya 

kepada subjek yang diperlukan datanya (Fitri, 2020: 114). Uji coba 

dilakukan dengan memberikan siswa soal pre-test untuk mengetahui hasil 

belajar siswa sebelum menggunakan e-modul PAI dan Budi Pekerti yang 

telah dikembangkan. Dari pre-test tersebut didapatkan angka rata-rata nilai 

siswa yakni 81. Setelah dilakukan pre-test tersebut siswa diminta untuk 

mempelajari e-modul yang telah dikembangkan untuk digunakan sebagai 

pengganti e-modul sebelumnya dalam belajar mandiri selama sepekan.  

Pada pertemuan berikutnya siswa telah mempelajari e-modul 

tersebut secara mandiri dan siap untuk diberikan post-test untuk mengetahui 

hasil belajar siswa setelah menggunakan e-modul tersebut. Dari hasil post-

test yang telah dilakukan didapatkan total rata-rata nilai siswa yakni 95. 

Data tersebut menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa yakni 14 poin. 

Dengan adanya peningkatan tersebut dapat dikatakan bahwa produk e-

modul PAI dan Budi Pekerti efektif untuk digunakan dalam pembelajaran 

PAI dan Budi Pekerti kelas XII. Sebagaimana dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Husnul Khotimah (2021) dengan hasil penelitian bahwa e-

modul yang dikembangkannya termasuk dalam kategori efektif berdasarkan 



hasil uji coba yang dilakukan. Terjadi peningkaan rata-rata hasil belajar 

siswa sebelum menggunakan e-modul dengan sesudah menggunakan e-

modul. Sebelum menggunakan e-modul rata-rata hasil belajar siswa sebesar 

73.66 dan setelah menggunakan e-modul pembelajaran rata-rata hasil 

belajar siswa meningkat menjadi 95,67.  

3. Respon siswa kelas XII SMA BSS Malang terhadap E-Modul PAI dan 

Budi Pekerti yang dikembangkan 

Untuk mengetahui respon siswa terhadap e-modul yang 

dikembangkan, maka dilakukan penyebaran angket kepada siswa kelas XII-

1 untuk mengetahui respon siswa terhadap e-modul yang telah 

dikembangkan tersebut. Adapun angket yang disebarkan memberikan hasil 

sebagai berikut 

a. Materi yang disajikan mudah dipahami; dari pernyataan tersebut 11 

siswa memilih setuju dan 19 siswa memilih sangat setuju. Dari respon 

siswa tersebut maka diperoleh hasil 90.8% valid. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa materi yang dimuat didalam e-modul disajikan 

secara spesifik sehingga dapat dipahami oleh siswa. Hal ini sesuai 

dengan salah satu syarat e-modul dapat dikatakan self insruction yang 

merupakan salah satu karakteristik dari modul menurut Daryanto 

(2013:09). 

b. Rangkuman materi membantu siswa dalam mengambil inti materi; dari 

pernyataan tersebut 3 siswa memilih setuju dan 27 siswa memilih sangat 

setuju. Dari respon siswa tersebut maka diperoleh hasil 97.55% sangat 

valid. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa e-modul yang 



dikembangkan sudah memenuhi salah satu kriteria modul self 

instruction yang salah satu syaratnya adalah terdapat rangkuman materi 

pembelajaran menurut Daryanto (2013:09).  

c. Video yang disajikan memberikan informasi baru; 1 siswa memilih 

kurang setuju, 10 siswa memilih setuju, dan 19 siswa memilih sangat 

setuju. Dari respon siswa tersebut diperoleh hasil 90% valid. Dari data 

tersebut menunjukkan bahwa video dalam e-modul dapat memberikan 

informasi baru secara lebih jelas dan nyata sehingga siswa akan 

dimudahkan dalam memahami dan mengembangkan pemahamannya 

mengenai isi materi. Sebagaimana pendapat Sudjana & Rivai yang 

terdapat dalam jurnal Aryawan dkk. (2018:189) yang menyatakan 

bahwa dengan adanya video, maka materi yang dipelajari akan lebih 

jelas maknanya, sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa.  

d. Latihan soal yang menarik dan menantang meningkatkan minat dan 

motivasi belajar siswa; 2 siswa memilih sangat tidak setuju, 1 siswa 

memilih kurang setuju, 17 siswa memilih setuju, dan 10 siswa memilih 

sangat setuju. Dari respon siswa tersebut menghasilkan persentase 

kevalidan 79%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya 

latihan soal yang dibuat dengan bentuk kuis game interaktif, dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini sesuai dengan salah satu 

tujuan dari penggunaan kuis interaktif menurut Roslaini & Bita (2021: 

124) yakni memotivasi siswa agar senang dan praktis dalam 

pengerjaannya.  



e. Gambar dan video membantu siswa memahami materi; 2 siswa memilih 

kurang setuju, 16 siswa memilih setuju, dan 12 siswa memilih sangat 

setuju. Dari respon siswa tersebut menghasilkan persentase 83.3% valid. 

Hasil respon tersebut menunjukkan ketercapaian dari tujuan adanya 

gambar dan video yang merupakan bentuk dari multimedia yang dapat 

membantu dan memudahkan siswa dalam memahami materi. Menurut 

Irwansyah dkk. (2017: 4) visualisasi konten dalam e-modul yang 

disajikan dalam bentuk video ataupun gambar bertujuan untuk membuat 

pengguna memahami isi materi yang disajikan dalam e-modul. 

f. Kata-kata dari beberapa tokoh yang ada didalam modul memberikan 

motivasi dan hikmah untuk siswa; 4 siswa memilih kurang setuju, 17 

siswa memilih setuju, dan 9 siswa memilih sangat setuju. Dari respon 

siswa tersebut didapatkan hasil persentase kevalidan 79.1%.  

g. Bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami; 6 siswa memilih 

setuju dan 24 siswa memilih sangat setuju, sehingga menghasilkan 

persentase kevalidan 79.1%. Hal ini sesuai dengan salah satu kriteria 

modul menurut Daryanto (2013:09) yang harus dipenuhi, yakni self 

Instruction yang salah satu syaratnya adalah menggunakan bahasa yang 

sederhana dan komunikatif. 

h. Tampilan modul menarik dan variatif; 2 siswa memilih kurang setuju, 

17 siswa memilih setuju, dan 11 siswa memilih sangat setuju. Dari 

respon tersebut menghasilkan persentase 82.5% yang artinya valid. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa e-modul yang dikembangkan 

memiliki tampilan yang variatif sehingga menarik untuk dipelajari. 



Dengan tampilan yang menarik maka dapat meningkatkan minat dan 

motivasi belajar siswa. Sebagaimana pendapat Retnosari dalam 

Rifqiawai, dkk. (2020: 90) bahwa tampilan yang menarik dapat 

meningkatkan minat baca dan hasil belajar siswa karena menampilkan 

gambar-gambar dan bentuk yang unik. 

i. Perpaduan warna dan tampilan desain sesuai dan tidak membuat jenuh; 

21 siswa memilih setuju dan 9 siswa memilih sangat setuju. Respon 

tersebut menghasilkan persentase kevalidan 82.5%. Ini menunjukkan 

bahwa warna yang digunakan dengan tema desain yang ditampilkan 

serasi dan sesuai. 

j. Tulisan dapat dibaca dengan jelas; 7 siswa memilih setuju dan 23 siswa 

memilih sangat setuju. Dari respon siswa tersebut didapatkan jumlah 

persentase 94% yang berarti valid. Hal ini menunjukkan keterbacaan 

tulisan sudah valid. 

Dari hasil analisis data respon siswa didapatkan jumlah persentase 

kelayakan 86.17%. Berdasarkan persentase kriteria kelayakan produk, maka 

dapat dikatakan bahwa e-modul PAI dan Budi Pekerti yang telah 

dikembangkan layak untuk digunakan dalam skala yang lebih besar sebagai 

modul pembelajaran mandiri Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas XII 

di SMA Brawijaya Smart School Malang. E-modul dinilai valid dan layak 

dalam segala aspek, baik dari materi, desain, bahasa, maupun 

penggunaannya. 



B. Saran Pemanfaatan, Diseminasi, dan Pengembangan Produk Lebih  

Lanjut 

1. Saran Pemanfaatan 

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan produk 

e-modul PAI dan Budi Pekerti ini: 

a. Modul yang dikembangkan ini didesain untuk belajar mandiri siswa 

sebagai solusi dari minimnya waktu kegiatan pembelajaran dikelas. 

b. Karena e-modul ini dirancang untuk belajar mandiri siswa, maka 

diperlukan peran guru dalam memantau pemahaman siswa melalui hasil 

kuis latihan soal yang dikerjakan siswa dari e-modulnya. 

c. Walaupun siswa dapat belajar mandiri menggunakan e-modul ini, 

namun tetap membutuhkan peran guru dalam mengkonstruksi 

pengetahuan siswa. 

2. Saran Diseminasi 

E-modul PAI dan Budi Pekerti yang dikembangkan ini hanya terbatas pada 

materi kelas XII pada pokok bahasan Kemajuan Peradaban Islam di Dunia 

dan dibuat dengan menyesuaikan pada karakteristik siswa kelas XII di SMA 

Brawijaya Smart School Malang. Jika e-modul ini ingin digunakan pada 

lembaga sekolah lain maka perlu adanya penyesuaian dengan karakteristik 

siswa di lembaga tersebut.  

3. Saran Pengembangan Produk Lebih Lanjut  

Meskipun produk e-modul ini sudah melalui tahap validasi dan uji coba 

hingga dapat dikategorikan dalam kriteria layak, namun masih terdapat 

banyak aspek dari e-modul yang dapat dikembangkan lagi. Adapun 



beberapa saran dari peneliti untuk pengembangan produk lebih lanjut 

sebagai berikut. 

a. Dalam e-modul PAI dan Budi Pekerti yang dikembangkan ini hanya 

memuat materi kelas XII pokok bahasan Perkembangan Peradaban 

Islam di Dunia. Jadi dirasa sangat diperlukan adanya pengembangan 

lebih lanjut untuk materi-materi PAI dan Budi Pekerti kelas XII yang 

lain.  

b. Target dari e-modul ini hanya terfokuskan pada Kompetensi Inti-3 (KI 

3) yang mengarah pada pengetahuan atau kognitif siswa saja. Untuk 

perngembangan lebih lanjut akan sangat baik jika dibuat dengan 

berfokus pada keseluruhan Kompetensi Inti yang harus dicapai siswa 

yang mencakup sikap spiritual, sikap social, pengetahuan, dan 

keterampilan siswa. 

c. Perlu diketahui bahwa tema dari tampilan e-modul ini dipilih dengan 

tema scrap book atas pilihan peneliti dengan menyesuaikan pada 

karakteristik siswa. Untuk pengembangan lebih lanjut tidak harus 

menggunakan tampilan dengan tema yg sama, bisa menggunakan tema 

tampilan lain selain scrapbook yang dirasa menarik dan variatif dengan 

tetap menyesuaikan pada karakteristik siswa. 
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