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Abstrak
Penelitian ini menghasilkan modul fisika berbasis software sigil berekstensi EPUB dengan materi Gaya Gravitasi
Newton. Jenis penelitian ini yaitu pengembangan yang diadaptasi dari model penelitian Plomp yaitu (1) Investigasi,
(2) Perancangan, (3) Realisasi, (4) Tes, Evaluasi, dan Revisi, (5) Penerapan. Penelitian ini dilaksanakan di SMA N
9 Purworejo dengan subjek penelitian pada uji coba terbatas berjumlah 5 peserta didik dan uji coba luas pada X
MIPA 1 yang berjumlah 25 peserta didik. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar validasi
instrumen, lembar keterlaksanaan RPP, lembar catatan kendala, tes keterampilan berpikir kritis, lembar aktivitas
peserta didik, dan angket respon peserta didik. Teknik analisis data secara kualitatif, kuantitatif, N-gain, dan paired
samples t-test. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh: (1) hasil validasi terhadap modul fisika berbasis software
sigil berekstensi EPUB dinyatakan valid, (2) keterlaksanaan RPP mendapatkan rerata skor 3.82 dan tingkat
reliabilitas 99.2% , dan (3) hasil tes keterampilan berpikir kritis terjadi peningkatan hasil belajar yaitu 0.7 dengan
kategori tinggi, aktivitas peserta didik diperoleh skor 3.62 dengan kategori sangat baik dan respon peserta didik
diperoleh skor 3.08 dengan kategori baik.
Kata Kunci: Keterampilan Berpikir Kritis, Media Pembelajaran, Modul Fisika, dan Sigil.

Abstract
Research and development of physics based modules has been carried out sigil software with EPUB extension with
Newtonian Gravity Force material know the validity, practicality, and effectiveness so that it is declared worthy to
improve critical thingking skills of the students. This type of research is development adapted from the model
Plomp’s research, namely (1) Prelimenary Investigation, (2) Design, (3) Realization, (4) Test, Evaluation, and
Revision, (5) Implementation. This research was conducted at SMA N 9 Purworejo with research subjects in limited
trials amounted to 5 students and trials area at X MIPA 1 amounting to 25 students. The instrument used is this
research is the instrument validation sheet, the implementation sheet RPP, obstacle note sheet, critical thingking
skills sheet, student activity observation, and questionnaire students response. Data analysis technique qualitatively,
quantitatively, N-gain, and paired samples t-test. Based on the research result obtained: (1) the validation result of
the module physics based on sigil software with EPUB extension is declared valid, (2) implementation result of the
lesson plan has average scores 3.82 and reability score is 99.2%, and (3) the result of critical thinking skills is have
an increase of learning outcomes with 0.7 scores in high category, student activity has 3.62 with very good category
and students responses has 3.08 score with good category.
Keywords: Critical Thinking Skill, Learning Media, Physics Module, and Sigil.

masa depan kompleks yang disebut dengan
revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0
mendorong munculnya istilah pendidikan 4.0

PENDAHULUAN

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
saat ini berkembang sangat pesat dan menandai
adanya era baru sekaligus memberikan tantangan
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yang

menerapkan

teknologi

pada

proses

Berdasarkan

pengamatan

peneliti

dan

pembelajaran [1].
Pendidikan 4.0 merupakan konsep dimana
peserta didik dituntut untuk belajar dan
menemukan berbagai hal berdasarkan eksperimen

wawancara dengan guru fisika selama observasi di
SMA N 9 Purworejo pada semester ganjil tahun
pelajaran 2019/2020 diperoleh informasi bahwa
banyak peserta didik yang sudah memiliki

serta merujuk pada pemanfaatan teknologi dalam
proses
pembelajaran.
Pendidikan
4.0
menghendaki
pembelajaran
yang
sesuai
kebutuhan peserta didik dan optimalisasi
teknologi, bukan transfer pengetahuan [2].

smartphone berbasis android tetapi belum
dimanfaatkan secara optimal. Media pembelajaran
yang selama ini digunakan masih berupa buku
dengan
bantuan
papan
tulis
sehingga
ketergantungan peserta didik yang didominasi

Pendidikan di era revolusi 4.0 bertujuan untuk
membangun kecakapan abad 21 melalui
penguatan karakter (moral dan kinerja) dan 4
kompetensi yaitu 4C (critical thingking, creative,

dengan memperhatikan, mencatat, dan menyalin
selama pembelajaran. Aktivitas yang demikian
tidak sesuai dengan perkembangan teknologi.
Masalah lainnya yaitu keterampilan berpikir kritis

communication, collaboration), problem solving,
inovatif, dan kecakapan literasi [3]. Hal ini dapat
dikatakan bahwa peserta didik dituntut untuk
memiliki berbagai kecakapan salah satunya
critical thingking (berpikir kritis).

yang masih rendah, terlihat dari keterampilan
menjelaskan peserta didik yang belum lengkap,
kurangnya menilai dasar keputusan, menduga
yang belum sempurna, membuat pengandaian, dan
mengintegrasikan keterampilan yang kurang, serta

Keterampilan berpikir kritis adalah sebuah
keterampilan signifikan dimana peserta didik
dituntut mengutarakan ide, konsep, pengetahuan
yang diimplementasikan secara efektif dalam

keterampilan menganalisis yang masih rendah.
Untuk mengatasi
masalah tersebut
dilakukan penelitian pembelajaran dengan media
pembelajaran modul fisika berbasis teknologi

pembelajaran [4]. Keterampilan berpikir kritis
sebagai keterampilan pengambilan keputusan
dimana konsep, metode, kriteria, dan kondisi
dipertimbangkan serta tergantung pada tujuan
yang disimpulkan dengan membuat analisis,

yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir
kritis. Media pembelajaran berperan penting
dalam proses pembelajaran. Keberadaan media
pembelajaran mempunyai arti penting karena
dapat membantu peserta didik memperjelas materi

evaluasi, dan cipta [5]. Keterampilan berpikir
kritis adalah usaha sadar untuk memperoleh
pengetahuan berupa analisis, evaluasi, dan cipta
melalui merumuskan masalah, menyusun
hipotesis, melakukan observasi, menganalisis,

yang kurang dipahami, membangkitkan keinginan
dan motivasi dalam kegiatan belajar [8].
Modul merupakan media pembelajaran
yang menarik dan sistematis sehingga mudah
untuk dipelajari secara mandiri [9]. Modul

membuat argumen, dan menyimpulkan, serta
melakukan tindakan [25]. Keterampilan berpikir
kritis dapat membantu peserta didik dalam
memahami konsep dengan benar [6]. Dalam

dirancang untuk dipelajari secara mandiri dan luas
[10]. Modul adalah sarana yang dipelajari peserta
didik untuk mencakup kompetensi inti dan
kompetensi dasar [11]. Penggunaan modul pada

Taksonomi Bloom hasil revisi indikator
keterampilan berpikir kritis meliputi menganalisis
(analyze), mengevaluasi (evaluate), dan mencipta
(create) [7].

pembelajaran diharapkan dapat lebih terencana,
mandiri, tuntas, dan memperoleh hasil yang
berkualitas [12]. Modul diharapkan dapat
memotivasi belajar mandiri peserta didik tanpa
selalu dengan guru.
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Perkembangan teknologi selalu mempunyai

3. Metode Pengumpulan Data

cara tersendiri untuk berperan aktif dalam
perkembangan dunia pendidikan. Sigil merupakan
singkatan dari Sea Digital Learning [13]. Sigil
adalah sebuah software editor open source

a. Metode Observasi
Metode observasi untuk mengetahui
keterlaksanaan RPP selama proses
pembelajaran menggunakan modul fisika

penyusun fil berekstensi EPUB [14]. Beberapa
kelebihan sigil yaitu jenis software freeware,
running test tergolong ringan, mudah bagi
developer media pembelajaran, support gambar,
audio, video, hipperlink, animasi, dengan

berbasis software sigil berekstensi EPUB
yang telah diterapkan dan aktivitas peserta
didik.
b. Metode Tes
Metode tes digunakan untuk

berekstensi EPUB [15].
EPUB (Electronic Publication) merupakan
format digital standarisasi yang diperkenalkan
pada Oktober 2011 oleh Internasional Digital

mengetahui gambaran awal dan akhir
belajar setelah menggunakan media
pembelajaran modul fisika berbasis
software sigil berekstensi EPUB dan

Publishing Forum (IDPF) [16]. Format EPUB
memiliki kelebihan yakni tersedianya perintah
yang digunakan untuk penyisipan file audio dan
video selain teks dan gambar [17]. EPUB terdiri
atas file multimedia, xml, css, xhtml, html5, dan

mengetahui peningkatan keterampilan
berpikir
kritis.
Gambaran
awal
keterampilan berpikir kritis peserta didik
dilihat dengan menggunakan pre test yang
sesuai indikator keterampilan berpikir kritis

dapat dibaca di berbagai perangkat seperti
android, Ios, komputer, dan blackberry playbook
[18].
Berdasarkan uraian tersebut, dilakukan

sebelum dilaksanakannya pembelajaran.
Gambaran
hasil
belajar
setelah
menggunakan modul fisika berbasis
software sigil berekstensi EPUB dilihat

penelitian untuk mengkaji tentang pengembangan
media pembelajaran modul fisika berbasis
software sigil berekstensi EPUB untuk
meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta
didik.

menggunakan post test.
c. Metode Angket
Metode angket untuk mengetahui
respon peserta didik terhadap modul fisika
berbasis software sigil berekstensi EPUB

METODE

yang diterapkan.
4. Teknik Analisis Data
a. Analisis Data Validitas
Analisis data validitas meliputi
validitas RPP, modul, LKS, tes

1. Desain Penelitian
Desain penelitian ini adalah Research
and Development (R&D) yang diadaptasi dari
model penelitian Plomp (1997) yang terdiri
dari lima fase, yaitu (a) Investigasi, (b)
Perancangan, (c) Realisasi, (d) Tes, Evaluasi,
Dan Revisi, (e) Penerapan [19].
2. Sasaran Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kelas X
MIPA 1 SMA N 9 Purworejo yang berjumlah
25 peserta didik dan dilaksanakan pada 24
Maret s/d 24 April 2020.
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keterampilan berpikir kritis, keterlaksanaan
RPP, aktivitas peserta didik, dan angket
respon peserta didik. Teknik analisis data
validitas dengan langkah-langkah sebagai
berikut.
1) Mengumpulkan data yang dinilai oleh
validator.
Tabel 1. Pedoman Penskoran [24]
Kategori

Skor
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Sangat Baik
Baik
Kurang Baik

4
3
2

Tidak Baik

1

1) Keterlaksanaan RPP
Keterlaksanaan RPP selama
proses pembelajaran menggunakan
media pembelajaran modul fisika
berbasis software sigil berekstensi

2) Menghitung data validasi menggunakan

EPUB diamati menggunakan lembar
pengamatan keterlaksanaan RPP oleh
dua pengamat. Penilaian keterlaksanaan
ini
menggunakan
persamaan
2
Precentage of Agreement (PA).

persamaan 1 [24].

𝑥̅ =

∑ 𝑓𝑚
∑ 𝑓𝑎

Keterangan:
𝑥̅
: skor rata-rata
∑ 𝑓𝑚 : jumlah frekuensi yang
muncul
∑ 𝑓𝑎 : jumlah seluruh frekuensi
Setelah
nilai
diperoleh
selanjutnya
menentukan
kategori
kevalidan sesuai dalam Tabel 2 agar
dapat diketahui kevalidan dari modul
yang diterapkan.
Tabel 2. Kriteria Produk [20].
Kriteria

Interval Skor

Sangat Valid

𝑥̅ > 3,25

Valid

2,5 < 𝑥̅  3,25

Kurang Valid

1,75 < 𝑥̅  2,5

Tidak Valid

𝑥̅  1,75

𝑆𝑓 − 𝑆𝑖
100− 𝑆𝑖

Keterangan:
g : gain
Sf : nilai post test
Si : nilai pre test

interval skor 2,5, maka produk layak
untuk diujicobakan.
3) Melakukan uji reliabilitas menggunakan
persamaan 2 Precentage of Agreement
(PA) sebagai berikut.
𝑃𝐴 = (1 −

normalized again (N-gain). Hake
(1998) menyatakan N-gain dicari
menggunakan persamaan 3 [23].
g=

Produk
yang
diterapkan
dikatakan valid minimal mencapai

𝐴−𝐵
)
𝐴+𝐵

c. Analisis Data Keefektifan
1) Tes Keterampilan Berpikir Kritis
a) Peningkatan keterampilan berpikir
kritis
dianalisis
menggunakan

 100%

Hasil dari perhitungan ini
kemudian dikonversikan ke dalam
kriteria peningkatan keterampilan
berpikir kritis berdasarkan ketentuan
sebagaimana ditunjukkan pada Tabel
3.
Tabel 3. Kriteria Gain [21].
Gain Tenomalisasi

Kriteria

g  0,7

Tinggi

0,3  g > 0,7

Sedang

g < 0,3

Rendah

b) Paired Samples T-test
Keterangan:
A
: skor paling tinggi dari penilai
B
: skor paling rendah dari penilai

Skor uji coba luas pre test dan
post test dianalisis menggunakan
paired samples t-test berpasangan
untuk menguji apakah ada atau tidak
perbedaan keterampilan berpikir

Borich
(1994)
menyatakan
instumen yang diterapkan dikatakan
reliabel jika mempunyai presentasi

kritis pada peserta didik setalh
dilakukan
pembelajaran

75% [23].
b. Analisis Data Kepraktisan
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menggunakan modul fisika berbasis

mengidentifikasi kurikulum yang digunakan

software sigil berekstensi EPUB.
H0 : tidak ada perbedaan
H1 : ada perbedaan
Pada pengujian hipotesis

oleh SMA N 9 Purworejo dan analisis peserta
didik.
Kurikulum SMA N 9 Purworejo adalah
kurikulum 2013, tetapi guru masih belum

menggunakan

menggunakan pola pengajaran kurikulum 2013
yang lebih menekankan penguatan karakter
dan 4 kompetensi (critical thingking, creative,
communication, collaboration), problem
solving, inovatif, dan kecakapan literasi.

taraf

signifikasi

0,05 [23].
2) Aktivitas Peserta Didik
Aktivitas peserta didik dinilai
oleh dua observer dan dihitung
reliabilitasnya menggunakan persamaan
2 Precentage of Agreement (PA).
3) Respon Peserta Didik
Analisis respon peserta didik
berupa hasil dari angket respon yang
telah diisi oleh peserta didik. Data yang
diperoleh
dihitung
menggunakan

Kurikulum 2013 dapat mendorong peserta
didik meningkatkan keterampilan berpikir
kritis [22].
Aktivitas
peserta
didik
selama

persamaan 4 precentage [23].

pembelajaran didominasi dengan hanya
menerima dari guru seperti mendengarkan
guru, mencatat materi, dan menyalin dari
papan tulis. Sebagian besar peserta didik sudah
memiliki
smartphone
tetapi
belum

𝑃=

∑𝑅
∑𝑁

 100%

dimanfaatkan secara optimal. Keterampilan
berpikir kritis peserta didik yang masih rendah,
terlihat dari keterampilan menjelaskan yang
belum lengkap, kurangnya menilai dasar

Keterangan:
P
R
N

: nilai persen yang dicari
: nilai yang diperoleh
: nilai maksimum ideal
Hasil percentage ini diubah ke
dalam bentuk kriteria analisis sesuai
dengan acuan Tabel 4.
Tabel 4. Acuan Precentage [20]

keutusan, menduga yang belum sempurna,
membuat pengandaian, dan mengintegrasikan
keterampilan yang kurang, serta keterampilan
menganalisis yang masih rendah.
2. Perancangan

Kriteria

Persentase (%)

Sangat Baik
Baik

80 – 100
60 – 80

Kurang Baik
Tidak Baik

40 – 60

Berdasarkan fase investigasi maka
media yang dipilih yaitu modul fisika berbasis
software sigil berekstensi EPUB untuk
mengoptimalkan
penggunaan
teknologi
smartphone yang dimiliki peserta didik.

 40

Pemilihan format dalam pengembangan
ini meliputi sebagai berikut.
a) Visual yang disajikan rapi, jelas, menarik,
dan sesuai dengan materi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengembangan ini mengikuti prosedur
model penelitian Plomp (1997) sebagai berikut.
1. Investigasi
Fase ini dilakukan observasi lapangan
dan wawancara dengan guru mata pelajaran
fisika.
Fase
ini
bertujuan
untuk
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b) Kesesuaian antara simbol dengan lambang
fisika.
c) Kesesuaian antara kalimat dengan materi
fisika.
d) Penggunaan bahasa sesuai dengan PUEBI.
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e) Kesesuaian tujuan pembelajaran dengan KI

kelas X MIPA 1. Pada tahap uji coba luas

dan KD.
f) Representasi keterampilan berpikir kritis.
3. Realisasi
Fase ini dibuat propotip 1, yaitu

dilakukan
dengan
asumsi
bahwa
kemampuan awal peserta didik sama,
dengan tujuan untuk mengetahui tingkat
keefektifan modul fisika berbasis software

rancangan utama berdasarkan rancangan awal,
adapun hasil rancangan yaitu RPP, modul
fisika berbasis software sigil berekstensi
EPUB, LKS, keterlaksanaan RPP, lembar
kendala pembelajaran, tes keterampilan

sigil berekstensi EPUB.
Sebelum memasuki pembelajaran
diberikan pre test terlebih dahulu sebelum
kemudian diterapkan modul fiska berbasis
software sigil berekstensi EPUB. Diakhir

berpikir kritis, aktivitas peserta didik, dan
angket respon peserta didik.
4. Tes, Evaluasi, dan Revisi
Fase ini dilakukan validasi oleh para

pertemuan peserta didik mengerjakan post
test dan peserta didik memberikan
komentar
terhadap
modul
yang
digunakannya selama pembelajaran.

validator (2 validator ahli). Perangkat yang
dinilai yaitu RPP, modul fisika berbasis
software sigil berekstensi EPUB, LKS, tes
keterampilan berpikir kritis, aktivitas peserta
didik, dan angket respon peserta didik.

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang
diperoleh dan dilakukan pembahasan sebagai
berikut.
1. Hasil Validitas
Hasil validasi yang dilakukan oleh 2

5. Penerapan
a. Uji Coba Terbatas
Uji coba terbatas berfungsi untuk
mengetahui keterlaksanaan RPP, kendala

validator ahli sebagai berikut.
Tabel 5. Hasil Validasi
Instrumen

dalam pembelajaran, dan solusi kendala
tersebut yang diamati oleh dua observer. Uji
coba terbatas dilakukan pada kelas X MIPA
1 di SMA N 9 Purworejo yang berjumlah 5
peserta didik. Materi yang digunakan pada

RPP
Modul
LKS
Tes
Keterlaksanaan

uji coba terbatas adalah gaya gravitasi
newton yang disampaikan pada satu kali
pertemuan (1 RPP). Kondisi pada saat uji
coba terbatas menunjukkan bahwa selama
ini keterampilan berpikir kritis merupakan

RPP
Aktivitas
Respon

hal new bagi peserta didik maupun guru,
sehingga dalam penelitian ini perlu
memberikan penjelasan tentang perilaku
keterampilan berpikir kritis dalam proses
pembelajaran dan evaluasi
setelah
pembelajaran.
b. Uji Coba Luas
Uji coba luas dilakukan sebanyak
satu kali pertemuan pada 25 peserta didik
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Rerata
Skor

Reliabilitas

3,36
3,46
3,54
3,45

98,7%
98,1%
98,7%
98,7%

3,64

97,3%

3,49
3,53

97,2%
98,6%

Tabel 5 menunjukkan hasil penilaian
validasi RPP berupa rerata skor 3,36 dengan
reliabilitas 98,7%. Hasil penilaian validasi
modul fisika berbasis software sigil berekstensi
EPUB berupa rerata skor 3,46 dengan
reliabilitas 98,1%. Hasil penilaian validasi
LKS berupa rerata skor 3,54 dengan reliabilitas
98,7%. Hasil penilaian validasi tes
keterampilan berpikir kritis berupa rerata skor
3,45 dengan reliabilitas 98,7%. Hasil penilaian
validasi keterlaksanaan RPP berupa rerata skor
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3,64 dengan reliabilitas 97,3%. Hasil penilaian

Pre Test

Post Test

N-gain

validasi aktivitas peserta didik berupa rerata
skor 3,49 dengan reliabilitas 97,2%. Hasil
penilaian validasi respon peserta didik berupa
rerata skor 3,53 dengan reliabilitas 98,6%.

34,04

80,16

0,7

Berdasarkan data tersebut, klasifikasi
semua hasil penilaian validasi instrumen
dinyatakan dengan kategori sangat valid dan
reliabel. Borich (1994) menyatakan data yang
didapatkan dikatakan reliabel jika mempunyai
presentase 75% [2].
2. Hasil Kepraktisan
Data hasil keterlaksanaan RPP uji coba
terbatas yang diamati oleh dua observer
sebagai berikut.
Tabel 6. Hasil Keterlaksanaan RPP

Tabel 7 menunjukkan hasil rerata
nilai pre test 34,04 dan post test 80,16 serta
memperoleh N-gain 0,7 dengan kategori
tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa setelah
pembelajaran peserta didik mengalami
peningkatan keterampilan berpikir kritis.
b. Aktivitas Peserta Didik
Aktivitas peserta didik dalam
pembelajaran diamati oleh dua observer.
Tabel 8. Hasil Aktivitas Peserta Didik
Aspek

Rerata
Skor

Reliabilitas

4,00
3,50
3,50

100%
85,7%
85,7%

Aspek

Rerata Skor

Reliabilitas

Memperhatikan
Tanggapan
Antusias

Pendahuluan
Inti
Penutup
Skor Aktual

3,88
3,58
4,00
3,82

100%
97,7%
100%
99,2%

Pemahaman
Soal
Berpikir Kritis
Menyimpulkan

3,50

85,7%

3,50
4,00

85,7%
100%

Musyawarah
Perilaku
Skor Aktual

3,50
3,50
3,625

85,7%
85,7%
96,6%

Tabel 6 menunjukkan hasil pengamatan
keterlaksanaan RPP pada aspek pendahuluan
memperoleh rerata skor 3,88 dengan
reliabilitas 100%. Aspek inti memperoleh
rerata skor 3,58 dengan reliabilitas 97,7%.
Aspek penutup memperoleh rerata skor 4,00
dengan reliabilitas 100%.
Berdasarkan
data
tersebut,
keterlaksanaan RPP menggunakan modul
fisika berbasis software sigil berekstensi EPUB
dinyatakan praktis dengan rerata skor 3,82 dan
reliabilitas 99,2% pada keseluruhan aspek.
3. Hasil Keefektifan
Hasil data keefektifan diperoleh dari tes
keterampilan berpikir kritis, aktivitas peserta
didik, dan respon peserta didik.
a. Tes Keterampilan Berpikir Kritis
Peningakatan pada tes keterampilan
berpikir kritis dihitung menggunakan
normalized again.
Tabel 7. Rerata Keterampilan Berpikir Kritis
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Tabel
8
menunjukkan
hasil
pengamatan aktivitas peserta didik pada
aspek memperhatikan memperoleh rerata
skor 4,00 dengan reliabilitas 100%. Aspek
tanggapan memperoleh rerata skor 3,50
dengan reliabilitas 85,7%. Aspek antusias
memperoleh rerata skor 3,50 dengan
reliabilitas 85,7%. Aspek pemahaman soal
memperoleh rerata skor 3,50 dengan
reliabilitas 85,7%. Aspek
memperoleh rerata skor
reliabilitas 85,7%. Aspek
memperoleh rerata skor

berpikir kritis
3,50 dengan
menyimpulkan
4,00 dengan

reliabilitas 100%. Aspek musyawarah
memperoleh rerata skor 3,50 dengan
reliabilitas 85,7%. Aspek perilaku
memperoleh rerata skor 3,50 dengan
reliabilitas 85,7%.
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Berdasarkan data tersebut, aktivitas

kritis

peserta

didik.

Simpulan

tersebut

peserta didik menggunakan modul fisika
berbasis software sigil berekstensi EPUB
sudah baik dengan rerata skor 3,625 dan
reliabilitas 96,6%.

berdasarkan beberapa hal sebagai berikut.
a. Modul fisika berbasis software sigil
berekstensi EPUB valid.
b. Modul fisika berbasis software sigil

c. Respon Peserta Didik
Hasil respon dari peserta didik
menggunakan modul fisika berbasis
software sigil berekstensi EPUB sebagai
berikut.

berekstensi EPUB yang dikembangkan
praktis, karena dapat dilaksanakan pada
pembelajaran.
c. Modul fisika berekstensi EPUB efektif,
untuk (1) peningkatan keterampilan

Tabel 9. Hasil Respon Peserta Didik
Aspek

Rerata

berpikir kritis, (2) peserta didik melakukan
aktivitas positif selama pembelajaran, dan
(3) peserta didik merespon positif
pembelajaran.

Reliabilitas

Skor
Kemudahan

2,90

72,7%

Isi
Bahasa
Desain
Skor Aktual

3,21
3,14
3,06
3,08

80,3%
78,5%
76,7%
77%

Tabel 9 menunjukkan respon peserta
didik pada aspek kemudahan memperoleh
rerata skor 2,90 dengan reliabilitas 72,7%.

2. Saran
a. Pelaksanaan pembelajaran tepat waktu
untuk meminimalisasi permasalah selama
pembelajaran.
b. Pembiasaan peningkatan keterampilan
berpikir kritis dalam proses pembelajaran
agar dapat dimanfaatkan secara maksimal
untuk mengatasi masalah kehidupan nyata.
c. Modul fisika berbasis software sigil

Aspek isi memperoleh rerata skor 3,21
dengan reliabilitas 80,3%. Aspek bahasa
memperoleh rerata skor 3,14 dengan
reliabilitas
78,5%.
Aspek
desain
memperoleh rerata skor 3,06 dengan

berekstensi EPUB diharapkan dapat
dikembangkan lebih lanjut pada materi atau
tingkat yang berbeda dan mampu
diimplementasikan di sekolah lain.
d. Modul fisika berbasis software sigil

reliabilitas 76,7%.
Berdasarkan data tersebut, respon
peserta didik terhadap pembelajaran
menggunakan modul fisika berbasis

berekstensi EPUB diharapkan mampu
dikembangkan
untuk
mengetahui
keterampilan kognitif selain keterampilan
berpikir kritis.

software sigil berekstensi EPUB rerata skor
secara keseluruhan adalah 3,08 dengan
kategori baik dan reliabel dengan
persentase 77%.
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