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Lampiran 1.

Silabus Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X
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Lampiran 2.

Pedoman Wawancara Dengan Guru

1. Bagaimana keadaan siswa saat pembelajaran ekonomi?

2. Metode apa sajakah yang biasa dilakukan dan digunakan dalam mengajar?

3. Buku atau referensi yang digunakan guru dalam mengajar sudah sesuai

dengan keadaan?

4. Kelemahan buku cetak?

5. Refrensi lain yang digunakan selain buku cetek?

6. Apakah sudah menggunakan media pembelajaran secara maksimal?

7. Pernahkah dalam pembelajaran menggunakan media ict atau komputer?

8. Kesulitan yang dialami dalam mengajar ekonomi?

9. Modul interaktif yang saya buat bertujuan mempermudah belajar ekonomi

secara kontekstual dan memberikan motivasi siswa dalam belajar mandiri,

materi apa yang pas digunakan dalam membuat modul?

Pedoman Wawancara Dengan Siswa

1. Apakah kamu suka pelajaran ekonomi?

2. Apakah kamu suka cara mengajar gurumu?

3. Apakah kamu suka belajar ekonomi sendiri?

4. Pembelajaran ekonomi yang seperti apakah yang kamu inginkan?

5. Kesulitan apa yang kamu hadapai saat belajar ekonomi?

6. Apakah bapak /ibu guru memberikan contoh di lingkungan sekitar atau hanya

dalam buku saja??

7. Metode apakah yang digunakan gurumu saat mengajar?

8. Pernahkah gurumu memakai media pembelajaran selain buku cetak?

9. Bagaimana jika pelajaran ekonomi disampaikan dengan media komputer?

Jawab: boleh juga dicoba menggunakan komputer, bisa sekalian

menggunakan fasilitas yang ada
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Lampiran 3.

Hasil Wawancara Dengan Guru SMA

Nama : Ibu Dra. Sunarti

Profesi : Guru Ekonomi

10. Bagaimana keadaan siswa saat pembelajaran ekonomi?
Jawab: ada yang memperhatikan deangan seksama dan kadang rame sendiri
kalau dijelaskan.

11. Metode apa sajakah yang biasa dilakukan dan digunakan dalam mengajar?
Jawab: ceramah, latihan soal kemudian penugasan

12. Buku/ referensi yang digunakan guru dalam mengajar sudah sesuai dengan
keadaan?
Jawab: sementara sudah, tapi buku referensi yang digunakan tidak hanya satu
buku saja karena susah menemukan satu buku sesuai

13. Kelemahan buku cetak?
Jawab: bahasanya kurang komukikatif dan sulit dipahami, kurang
kontekstual, penjelasannya kurang to the point, tampilannya gitu-gitu saja

14. Refrensi lain yang digunakan selain buku cetek?
Jawab: terkadang mencari lewat internet

15. Apakah sudah menggunakan media pembelajaran secara maksimal?
Jawab: sementara ini belum, karena waktunya kurang kalau untuk
mempersiapkan media secara maksimal

16. Pernahkah dalam pembelajaran menggunakan media ict atau komputer?
Jawab: belum pernah

17. Kesulitan yang dialami dalam mengajar ekonomi?
Jawab: sementara ini belum ada

18. Modul interaktif yang saya buat bertujuan mempermudah belajar ekonomi
secara kontekstual dan memberikan motivasi siswa dalam belajar mandiri,
materi apa yang pas digunakan dalam membuat modul?
Jawab: materi yang banyak teori  di semester1. Mungkin SK 1 bisa
dimediakan
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Lampiran 4.

Hasil Wawancara Dengan Siswa Kelas X

Nama : Merah KK Raharjo

Kelas : X.6

Alamat : Dewan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta

10. Apakah kamu suka pelajaran ekonomi?
Jawab: tidak begitu suka

11. Apakah kamu suka cara mengajar gurumu?
Jawab: lumayan suka

12. Apakah kamu suka belajar ekonomi sendiri?
Jawab: terkadang belajar sendiri

13. Pembelajaran ekonomi yang seperti apakah yang kamu inginkan?
Jawab: yang menyenangkan, efisien dan tidak terlalu rumit atau ribet.

14. Kesulitan apa yang kamu hadapai saat belajar ekonomi?
Jawab: susah dalam memahami materi

15. Apakah bapak /ibu guru memberikan contoh di lingkungan sekitar atau hanya
dalam buku saja??
Jawab: kadang di lingkungan juga diberikan contoh

16. Metode apakah yang digunakan gurumu saat mengajar?
Jawab: biasanya ceramah, mengerjakan tugas

17. Pernahkah gurumu memakai media pembelajaran selain buku cetak?
Jawab: belum pernah

18. Bagaimana jika pelajaran ekonomi disampaikan dengan media komputer?
Jawab: boleh juga dicoba menggunakan komputer, bisa sekalian
menggunakan fasilitas yang ada
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Nama : Apriliani Nur Hanifa

Kelas : X. 6

Alama t : Baratan, Candibinangun, Pakem, Sleman

1. Apakah kamu suka pelajaran ekonomi?
Jawab: ya lumayan suka

2. Apakah kamu suka cara mengajar gurumu?
Jawab: iya, suka

3. Apakah kamu suka belajar ekonomi sendiri?
Jawab: enggak, soalnya kadang males

4. Pembelajaran ekonomi yang seperti apakah yang kamu inginkan?
Jawab: pelajarannya tu kalo di kelas enaknya yang  nyaman dan mudah
dimengerti

5. Kesulitan apa yang kamu hadapai saat belajar ekonomi?
Jawab: kalau gurunya ngajarnya muter-muter bahasanya susah dimengerti dan
kecepetan menyampaikan, kita nggak ngerti

6. Apakah bapak ibu guru memberikan contoh di lingkungan sekitar atau hanya
dalam buku saja??
Jawab: iya, memberikan contoh-contoh kok

7. Metode apakah yang digunakan gurumu saat mengajar?
Jawab: ceramah, dilanjutin tanya jawab, terus dikasih tugas

8. Pernahkah gurumu memakai media pembelajaran selain buku cetak?
Jawab: belum pernah

9. Bagaimana jika pelajaran ekonomi disampaikan dengan media komputer?
Jawab: ya nggak apa-apa sih, nyoba pakai komputer asal nggak keseringan.
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Nama : Alifia Syaifa’ul Qilby

Kelas : X.2

Alamat : Sleman

1. Apakah kamu suka pelajaran ekonomi?
Jawab: suka kok

2. Apakah kamu suka cara mengajar gurumu?
Jawab: enggak suka, kadang bikin bosen

3. Apakah kamu suka belajar ekonomi sendiri?
Jawab: iya, suka baca – baca sendiri

4. Pembelajaran ekonomi yang seperti apakah yang kamu inginkan?
Jawab: menggunakan media lain, biar ada selingan dan nggak ngantuk

5. Kesulitan apa yang kamu hadapai saat belajar ekonomi?
Jawab: saat menghafal dan ada rumusnya

6. Apakah bapak ibu guru memberikan contoh di lingkungan sekitar atau hanya
dalam buku saja??
Jawab: iya, memberikan contoh di lingkungan

7. Metode apakah yang digunakan gurumu saat mengajar?
Jawab: ceramah aja, sama tugas atau latihan soal

8. Pernahkah gurumu memakai media pembelajaran selain buku cetak?
Jawab: tidak

9. Bagaimana jika pelajaran ekonomi disampaikan dengan media komputer?
Jawab: kayaknya bagus, karena bisa memanfaatkan media yang sudah ada
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Nama : Rusyda Faza W

Kelas :  X.1

Alamat :Jakal Km.7

1. Apakah kamu suka pelajaran ekonomi?
Jawab: ngagk begitu suka

2. Apakah kamu suka cara mengajar gurumu?
Jawab: suka mengajarnya

3. Apakah kamu suka belajar ekonomi sendiri?
Jawab: kadang - kadang

4. Pembelajaran ekonomi yang seperti apakah yang kamu inginkan?
Jawab: yang asik dan tidak monoton

5. Kesulitan apa yang kamu hadapai saat belajar ekonomi?
Jawab: memahami pengertian sama konsep

6. Apakah bapak ibu guru memberikan contoh di lingkungan sekitar atau hanya
dalam buku saja??
Jawab: diberikan contoh lingkungan sekitar kok

7. Metode apakah yang digunakan gurumu saat mengajar?
Jawab: guru ceramah, siswa mendengarkan

8. Pernahkah gurumu memakai media pembelajaran selain buku cetak?
Jawab: tidak

9. Bagaimana jika pelajaran ekonomi disampaikan dengan media komputer?
Jawab: bagus, setuju. Kalau bisa memanfaatkan lab yang sudah ada, kenapa
tidak dicoba saja
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Nama : Erwin, R.E.P

Kelas : X.6

Alamat : Stan, Maguwoharjo, Depok, Sleman

1. Apakah kamu suka pelajaran ekonomi?
Jawab: suka banget

2. Apakah kamu suka cara mengajar gurumu?
Jawab: suka sama cara gurunya ngajar

3. Apakah kamu suka belajar ekonomi sendiri?
Jawab: tidak, soalnya susah dipahami

4. Pembelajaran ekonomi yang seperti apakah yang kamu inginkan?
Jawab: kalau ada permainan atau media yang bisa dipakai lebih asik

5. Kesulitan apa yang kamu hadapai saat belajar ekonomi?
Jawab: tentang mamahami konsep – konsep ekonomi susah

6. Apakah bapak ibu guru memberikan contoh di lingkungan sekitar atau hanya
dalam buku saja??
Jawab: dibuku dan lingkungan sekitarnya ngasih contoh

7. Metode apakah yang digunakan gurumu saat mengajar?
Jawab: mengajar seperti guru lain ceramah di depan kelas

8. Pernahkah gurumu memakai media pembelajaran selain buku cetak?
Jawab: belum pernah

9. Bagaimana jika pelajaran ekonomi disampaikan dengan media komputer?
Jawab: menarik, mungkin bisa lebih mudah dalam memahami materi
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Nama : Emirul Swadesi

Kelas : X.2

Alamat : Karangasem

1. Apakah kamu suka pelajaran ekonomi?
Jawab: lumayan suka

2. Apakah kamu suka cara mengajar gurumu?
Jawab: lumayan

3. Apakah kamu suka belajar ekonomi sendiri?
Jawab: kadang – kadang sih

4. Pembelajaran ekonomi yang seperti apakah yang kamu inginkan?
Jawab: yang menarik dan mudah dipahami

5. Kesulitan apa yang kamu hadapai saat belajar ekonomi?
Jawab: biasanya bahasanya susah dipahami dan muter-muter jadi bingung

6. Apakah bapak ibu guru memberikan contoh di lingkungan sekitar atau hanya
dalam buku saja??
Jawab: tidak

7. Metode apakah yang digunakan gurumu saat mengajar?
Jawab: diteangkan dan mencatat

8. Pernahkah gurumu memakai media pembelajaran selain buku cetak?
Jawab: tidak pernah

9. Bagaimana jika pelajaran ekonomi disampaikan dengan media komputer?
Jawab: baik, bisa dicoba tu
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Nama : Lia Adisa Nurjanah

Kelas : X.2

Alamat : Barepan, Taskombang, Manisrenggo, Klaten

1. Apakah kamu suka pelajaran ekonomi?
Jawab: suka banget

2. Apakah kamu suka cara mengajar gurumu?
Jawab: hiya, suka

3. Apakah kamu suka belajar ekonomi sendiri?
Jawab: suka baca – baca sendiri

4. Pembelajaran ekonomi yang seperti apakah yang kamu inginkan?
Jawab: dijelasin sama gurunya dengan detail, bahasanya mudah dipahami dan
nggak muter-muter

5. Kesulitan apa yang kamu hadapai saat belajar ekonomi?
Jawab: kalau mengerjakan soal, kadang kurang memahami soal

6. Apakah bapak ibu guru memberikan contoh di lingkungan sekitar atau hanya
dalam buku saja??
Jawab: iya, diberi contoh kok

7. Metode apakah yang digunakan gurumu saat mengajar?
Jawab: diteangkan dan mencatat

8. Pernahkah gurumu memakai media pembelajaran selain buku cetak?
Jawab: tidak pernah

9. Bagaimana jika pelajaran ekonomi disampaikan dengan media komputer?
Jawab: boleh juga, kayaknya lebih efektif
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Nama :Fadila Sobasita

Kelas : X.6

Alamat : Pedak, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman

1. Apakah kamu suka pelajaran ekonomi?
Jawab: ya lumayan suka

2. Apakah kamu suka cara mengajar gurumu?
Jawab: iya, suka dengerin ibunya

3. Apakah kamu suka belajar ekonomi sendiri?
Jawab: enggak, habisnya ribet

4. Pembelajaran ekonomi yang seperti apakah yang kamu inginkan?
Jawab: yang bikin siswa ngerti, nggak ribet dan nggak ngebosenin

5. Kesulitan apa yang kamu hadapai saat belajar ekonomi?
Jawab: ya kadang gurunya kecepetan neranginnya, bahasanya kadang susah
dimengerti

6. Apakah bapak ibu guru memberikan contoh di lingkungan sekitar atau hanya
dalam buku saja??
Jawab: memberikan contoh kon di sekitar dan di buku

7. Metode apakah yang digunakan gurumu saat mengajar?
Jawab: nerangin di depan, terus tanya jawab, terus kasih contoh soal dan
tugas

8. Pernahkah gurumu memakai media pembelajaran selain buku cetak?
Jawab: belum pernah

9. Bagaimana jika pelajaran ekonomi disampaikan dengan media komputer?
Jawab: ya nggak papa sih...biar siswanya ngak cepet bosan
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Nama : Inggita Sri Kurniawati

Kelas : X.6

Alamat : Ringinsari, Maguwoharjo, Depok, Sleman

1. Apakah kamu suka pelajaran ekonomi?
Jawab: tidak terlalu suka

2. Apakah kamu suka cara mengajar gurumu?
Jawab: lumayan suka

3. Apakah kamu suka belajar ekonomi sendiri?
Jawab: tidak

4. Pembelajaran ekonomi yang seperti apakah yang kamu inginkan?
Jawab: yang asik dan tidak terlalu serius ada kuis dan gamesnya

5. Kesulitan apa yang kamu hadapai saat belajar ekonomi?
Jawab: kurang bisa memahami materi yang disampaikan soalnya kadang
susah mengerti bahasanya

6. Apakah bapak ibu guru memberikan contoh di lingkungan sekitar atau hanya
dalam buku saja??
Jawab: memberi contoh kok

7. Metode apakah yang digunakan gurumu saat mengajar?
Jawab: ceramah, cerita terus dikasih latihan soal

8. Pernahkah gurumu memakai media pembelajaran selain buku cetak?
Jawab: seingetku belum pernah

9. Bagaimana jika pelajaran ekonomi disampaikan dengan media komputer?
Jawab: ya mungkin bakal lebih asik
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Nama : Dita Nurjanah Pratiwi

Kelas : X.6

Alamat : Ngetiran, Sariharjo, Ngaglik, Sleman,Yogyakarta

1. Apakah kamu suka pelajaran ekonomi?
Jawab: lumayan suka

2. Apakah kamu suka cara mengajar gurumu?
Jawab: suka

3. Apakah kamu suka belajar ekonomi sendiri?
Jawab: kadang kalau lagi pingin belajar

4. Pembelajaran ekonomi yang seperti apakah yang kamu inginkan?
Jawab: yang bisa buat siswa aktif dan mudah dimengerti

5. Kesulitan apa yang kamu hadapai saat belajar ekonomi?
Jawab: saat menghafal konsep atau latihan soal hitungan

6. Apakah bapak ibu guru memberikan contoh di lingkungan sekitar atau hanya
dalam buku saja??
Jawab: iya, memberikan contoh disekitar

7. Metode apakah yang digunakan gurumu saat mengajar?
Jawab: Tanya jawab, sama ceramah

8. Pernahkah gurumu memakai media pembelajaran selain buku cetak?
Jawab: pernah kayaknya

9. Bagaimana jika pelajaran ekonomi disampaikan dengan media komputer?
Jawab: baik, bisa dicoba
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Nama : Tiffani Rahma R

Kelas : X.2

Alamat : Sambireji, Selomartani, Kalasan

1. Apakah kamu suka pelajaran ekonomi?
Jawab: suka

2. Apakah kamu suka cara mengajar gurumu?
Jawab: suka sekali

3. Apakah kamu suka belajar ekonomi sendiri?
Jawab: iya, saya suka belajar ekonomi sendiri kadang browsing di internet,
kadang baca buku

4. Pembelajaran ekonomi yang seperti apakah yang kamu inginkan?
Jawab: pembelajaran yang diimbangi antara teori dan praktek, terus banyak
latihan soalnya biar tambah ngerti materinya

5. Kesulitan apa yang kamu hadapai saat belajar ekonomi?
Jawab: hafalan pemahaman konsep sama hitungan

6. Apakah bapak ibu guru memberikan contoh di lingkungan sekitar atau hanya
dalam buku saja??
Jawab: iya, memberikan contoh di sekitar kok

7. Metode apakah yang digunakan gurumu saat mengajar?
Jawab: ceramah, cerita, bertanya pada murinya

8. Pernahkah gurumu memakai media pembelajaran selain buku cetak?
Jawab: pernah

9. Bagaimana jika pelajaran ekonomi disampaikan dengan media komputer?
Jawab: kalau akusih lebih suka mendengarkan orang lain kalau belajar, tapi
bisa dicoba kalau pakai komputer
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Nama : Arifah Isnaini

Kelas : X.6

Alamat : Kauman, Argomulyo, Cangkringan, Sleman

1. Apakah kamu suka pelajaran ekonomi?
Jawab: ya, lumayan suka sih

2. Apakah kamu suka cara mengajar gurumu?
Jawab: iya, suka banget cara gurunya ngajar

3. Apakah kamu suka belajar ekonomi sendiri?
Jawab: enggak

4. Pembelajaran ekonomi yang seperti apakah yang kamu inginkan?
Jawab: yang tidak ngebosenin ada selingan gamesnya

5. Kesulitan apa yang kamu hadapai saat belajar ekonomi?
Jawab: menghafal konsep atau teorinya

6. Apakah bapak ibu guru memberikan contoh di lingkungan sekitar atau hanya
dalam buku saja??
Jawab: ya memberikan contoh dong

7. Metode apakah yang digunakan gurumu saat mengajar?
Jawab: ceramah menggunakan buku dan dikasih tugas

8. Pernahkah gurumu memakai media pembelajaran selain buku cetak?
Jawab: tidak

9. Bagaimana jika pelajaran ekonomi disampaikan dengan media komputer?
Jawab: coba saja, mungkin jadi nggak membosankan
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Nama : Annisa Aulia Isnaini

Kelas : X.2

Alamat : Perumahan Pandean Sari II

1. Apakah kamu suka pelajaran ekonomi?
Jawab: suka sekali

2. Apakah kamu suka cara mengajar gurumu?
Jawab: suka banget

3. Apakah kamu suka belajar ekonomi sendiri?
Jawab: iya, aku suka baca – baca buku tentang ekonomi

4. Pembelajaran ekonomi yang seperti apakah yang kamu inginkan?
Jawab: yang diimbangi antara teori dan praktek

5. Kesulitan apa yang kamu hadapai saat belajar ekonomi?
Jawab: hafalan dan pemahaman konsep susah mengerti

6. Apakah bapak ibu guru memberikan contoh di lingkungan sekitar atau hanya
dalam buku saja??
Jawab: memberikan contoh kok

7. Metode apakah yang digunakan gurumu saat mengajar?
Jawab: ngajar kayak guru lainnya di depan kelas terus cerita dan ngerjaen soal

8. Pernahkah gurumu memakai media pembelajaran selain buku cetak?
Jawab: pernah kalau ga salah sih

9. Bagaimana jika pelajaran ekonomi disampaikan dengan media komputer?
Jawab: paling juga sama aja, tapi bisa dicoba
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Lampiran 5.

Kisi-kisi Instrumen Penelitian

1. Kisi-kisi instrumen kelayakan untuk ahli materi
No Aspek Indikator Butir Soal No

Butir
Jumlah
Butir

1 Isi Materi Materi 1. Kebenaran konsep 1 1
2. Cakupan materi 2 1
3. Keruntunan materi 3 1
4. Penyediaan rangkuman materi 4 1
5. Kejelasan  materi 5 1

Soal / tes 6. Kebenaran konsep soal 6 1
7. Cakupan  soal 7 1
8. Keruntunan  soal 8 1
9. Kejelasan  soal 9 1
10. Tingkat kesulitan soal sesuai

kompetensi
10 1

11. Ketepatan Kunci jawaban 11 1
Contoh 12. Kebenaran  contoh 12 1

13. Kemenarikan contoh 13 1
14. Kejelasan contoh 14 1

Gambar 15. Kebenaran gambar 15 1
16. Ketepatan/ kesesuaian gambar 16 1

Video 17. Kebenaran video 17 1
18. Ketepatan/ kesesuaian video 18 1

2 Pembelajaran Kurikulum 1. Kesesuaian  materi dengan KD,
indikator, dan tujuan pembelajaran

1 – 3 3

Petunjuk 2. Kejelasan petunjuk belajar 4 1
Penyampaian
meteri

3. kemenarikan dan keruntutan 5 – 6 2

Motivasi 4. Memberikan motivasi 7 1
Muatan 5. Kognitif, afektif, psikomotorik 8 – 10 3

Pemahaman 6. Bahasa yang digunkan 11 –
12

2

Jumlah 30

2. Kisi-kisi instrumen kelayakan untuk ahli media
No Aspek Indikator Butir Soal No

Butir
Jumlah
Butir

1 Tampilan dan
Penyajian

Teks dan huruf
(font)

1. Ketepatan pemilihan font 1 1
2. Ukuran font 2 1
3. Jarak dan spasi teks 3 1
4. Keterbacaan teks 4 1
5. Penempatan teks 5 1

Warna 6. Pemilihan warna 6 1
7. Perpaduan warna teks dan
background

7 1

Tata letak
(Layout)

8. Penempatan layout 8 1
9. Fungsional layout 9 1
10. Ketepatan layout 10 1
11. Keruntutan layout 11 1
12. Kesesuaian gerak layout 12 1
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Gambar 13. Ukuran / kualitas gambar 13 1
14. Penempatan gambar 14 1
15. Ketepatan gambar 15 1

Video 16. Kualitas video 16 1
17. Penempatan video 17 1
18. Video mendukung modul 18 1

Konsistensi 19. Keruntutan penyajian 19 1

Suara/ musik 20. Kejelasan suara/ musik 20 1
21. Ketepatan suara/ musik 21 1

Tombol/ button 22. Fungsional button/ tombol 22 1
23. Ukuran button/ tombol 23 1

2 Pemrograman Program 1. Dapat dijalankan dengan
baik

1 1

2. Mudah dipelajarai 2 1
3. Melibatkan siswa dan aktif 3 1
4. Belajar mandiri 4 1
5. Menarik 5 1

Umpan balik 6. Kesesuaian umpan balik 6 1
7. Tingkat interaksi siswa

dengan media
7 1

Efektivitas 8. Efektivitas media 8 1
Navigasi 9. Kejelasan 9 1

10. Berjalan baik 10 1
11. Membantu program 11 1

Komunikatif 12. Unsur visual mendukung
materi

12 1

Jumlah 35

3. Kisi-kisi instrumen untuk guru dan siswa
No Aspek Indikator Butir Soal Responden Jumlah Butir

Guru Siswa Guru Siswa
1 Isi Materi Materi 1. Kebenaran konsep  - 1 -

2. Cakupan materi   1 1
3. Keruntunan materi   1 1
4. Penyediaan rangkuman

materi
  1 1

5. Kejelasan  materi   1 1
Soal 6. Kebenaran  konsep soal  - 1 -

7. Cakupan  soal   1 1
8. Keruntunan  soal  - 1 -
9. Kejelasan  soal   1 1
10. Tingkat kesulitan soal   1 1
11. Kunci jawaban soal   1 1

Contoh 12. Kebenaran  contoh  - 1 -
13. Kelengkapan  contoh   1 1
14. Kemenarikan contoh   1 1

Gambar/ 15. Kebenaran gambar  - 1 -
16. Ketepatan gambar   1 1

Video 17. Kebenaran video  - 1 -
18. Ketepatan video   1 1
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2 Pembelajaran Kurikulum 1. Kesesuaian  materi
dengan KD, indikator,
dan tujuan
pembelajaran

 - 3 -

Petunjuk 2. Kejelasan petunjuk
belajar

  1 1

Penyampaian
meteri

3. Kelengkapan  dan
keruntutan

  2 1

Motivasi 4. Memberikan motivasi   1 1
Muatan 5. Kognitif, afektif,

psikomotorik
 - 3 -

Pemahaman 6. Bahasa yang digunakan   2 2
3 Tampilan dan

Penyajian
Teks dan huruf
(font)

1. Ketepatan pemilihan
font

  1 1

2. Ukuran font   1 1
3. Jarak dan spasi teks   1 1
4. Keterbacaan teks   1 1

Warna 5. Perpaduan warna teks
dan background

  1 1

Letak (Layout) 6. Penempatan layout   1 1
7. Fungsional layout   1 1
8. Ketepatan layout   1 1
9. Keruntutan layout   1 1

Gambar 10. Penempatan gambar   1 1
11. Ketepatan gambar  - 1 -

Video 12. Penempatan video   1 1
13. Video mendukung

pembelajaran
  1 1

Konsistensi 14. Keruntutan penyajian   1 1

suara/ musik 15. Kejelasan suara/ music   1 1
16. Ketepatan suara/ music   1 1

Tombol/
button

17. Fungsional button/
tombol

  1 1

4 Pemrograman Program 1. Kreatifitas  - 1 -
2. Dapat dijalankan

dengan baik
  1 1

3. Mudah dipelajarai   1 1
4. Melibatkan siswa dan

aktif
  1 1

5. Belajar mandiri   1 1
6. Menarik   1 1

Umpan balik 7. Kesesuaian umpan
balik

  1 1

8. Tingkat interaksi siswa
dengan media

  1 1

Efektivitas 9. Efektivitas media   1 1
Navigasi 10. Kejelasan   1 1

11. Berjalan baik   1 1
12. Membantu program   1 1

kominikatif 13. Unsur visual
mendukung materi

  1 1

Jumlah 60 45
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4.Kisi-kisi instrumen kesesuaian modul interaktif yang menunjang pembelajaran kontekstual

No Variabel Sub Variabel Indikator Jumlah
Butir

1.

Kesesuaian media
pembelajaran
interaktif dengan
pembelajaran
kontekstual

Konstruktivisme
(Contructivism)

1) Mendorong siswa untuk
menyusun pengetahuan baru
sesuai pengalaman

2) Mengaitkan materi dengan
kehidupan nyata

2

Menemukan
(Inquiry) 1) Menekankan proses keterlibatan

siswa dalam menemukan materi
1

Bertanya
(Questioning)

1) Terdapat pertanyaan yang
mengarahkan, membimbing dan
menilai pengetahuan siswa

2) Mengembangkan kemampuan
siswa untuk bertanya dan mencari
jawaban sendiri

2

Masyarakat Belajar
(Learning
Community)

1) Tugas yang diberikan mendorong
siswa untuk bekerjasama

2) Media yang digunakan mampu
membantu siswa  bekerjasama
dalam kelompok

2

Permodelan
(Modeling)

1) Contoh dalam media
pembelajaran berdasarkan dengan
keadaan nyata yang sering siswa
jumpai

1

Refleksi
(Reflection)

1) Adanya pemberian kesimpulan
2) Adanya umpan balik
3) Pemberian pesan 3

Penilaian Nyata
(Authentic
Assessment)

1) Mengembangkan aspek kognitif,
afektif dan psikomotorik

1

Jumlah 12
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Lampiran 6.
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Lampiran 7.
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Lampiran 8.
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191



192
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Lampiran 9.
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198



199
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201



202



203



204
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Lampiran 10.

Penilaian Siswa pada Uji Coba Kelompok Kecil
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Penilaian Siswa pada Uji Coba Lapangan
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Lampiran 11.
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Lampiran 12.
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215
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Lampiran 13.
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Lampiran 14.
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221
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Lampiran. 15 Produk Akhir yang Dihasilkan

1.Tampilan Awal Produk

2.Tampilan Menu Informasi
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3.Tampilan Menu Materi
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4.Tampilan Menu Evaluasi
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5.Tampilan Menu Glosarium dan Daftar Pustaka
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Lampiran 16. Surat Permohonan Judgement Ahli Materi
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Lampiran 17. Surat Permohonan Judgement Ahli Media
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Lampiran 18. Surat Permohonan Judgement Guru SMA
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Lampiran  19. Surat Pernyataan Penilaian oleh Ahli Materi
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Lampiran 20. Surat Pernyataan Penilaian oleh Ahli Media
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Lampiran 21. Surat Pernyataan Penilaian oleh Guru SMA
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Lampiran 22. Surat ijin Penelitian
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Lampiran 23. Surat keterangan penelitian
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Lampiran 24. Dokumentasi Penelitian

Foto Uji Coba Kelompok Kecil

Foto Uji Coba Lapangan
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Lampiran 24. Dokumentasi Penelitian

Foto Uji Coba Kelompok Kecil

Foto Uji Coba Lapangan

236

Lampiran 24. Dokumentasi Penelitian

Foto Uji Coba Kelompok Kecil

Foto Uji Coba Lapangan


