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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam membangun suatu bang-

sa. Pendidikan yang berkualitas akan mencerminkan suatu bangsa yang ber-

kualitas pula. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sis-

tem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan Nasional bertujuan

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta ber-

tanggung jawab.

Untuk mencapai tujuan nasional pendidikan tersebut, proses pembelajaran yang

dilakukan di sekolah seharusnya diselenggarakan dengan cara yang menarik, efek-

tif, dan dapat menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa. Hal ini diper-

kuat dengan adanya peraturan pemerintah dalam standar proses yang menyatakan

bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara inter-

aktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk ber-

partisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi perkembangan fisik dan
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psikis peserta didik, sehingga pembelajaran yang dilakukan berlangsung menarik

dan efektif (Tim Penyusun, 2013).

Dalam melakukan proses pembelajaran perlu perencanaan pembelajaran. Peren-

canaan pembelajaran diantaranya penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran,

penyiapan media dan sumber belajar (Tim Penyusun, 2013). Sumber belajar

sangat dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran, karena dengan adanya sumber

belajar siswa dapat menggali informasi yang belum diketahui sebelumnya.

Sumber belajar yang digunakan seharusnya menarik baik dari segi sampul,

gambar, bahasa dan evaluasinya. Sumber belajar yang digunakan guru saat ini

umumnya adalah buku teks. Buku teks cenderung bersifat informatif sehingga

hanya terjadi informasi searah dan pembaca cenderung pasif, tetapi buku teks

masih menjadi sumber belajar utama yang dinilai efisien (Munadi, 2008).

Seharusnya sumber belajar yang digunakan guru lebih bersifat interaktif sehingga

siswa tertarik dan lebih senang menggunakan sumber belajar tersebut. Sesuai

dengan Standar Kompetensi Lulusan yaitu tentang adanya pemanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pem-

belajaran maka sumber belajar yang digunakan harus menggunakan buku yang

berbasis ICT dengan menerapkan pendekatan ilmiah (Tim Penyusun, 2013).

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini adalah hal yang tidak da-

pat terelakkan, sehingga sumber belajar yang digunakan di sekolah seharusnya

mengikuti kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu sumber

belajar yang mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

adalah buku elektronik (e-book). E-book atau electronic book adalah salah satu
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teknologi yang memanfaatkan komputer untuk menayangkan informasi multi-

media dalam bentuk ringkas dan dinamis (Munadi,2010).

E-book dapat digunakan sebagai salah satu sumber belajar yang interaktif, karena

dapat mengintegrasikan suara, grafik, gambar, animasi maupun movie sehingga

informasi yang disajikan lebih kaya dibandingkan dengan buku konvensional

yang hanya dapat memuat teks, gambar, dan grafik. Selain itu, dengan meng-

gunakan e-book, evaluasi pembelajaran dapat disajikan dengan lebih interaktif

sehingga ada interaksi langsung antara sumber belajar dengan peserta didik

(Ohene-Djan, 2003). Kelebihan-kelebihan di atas yang menjadikan e-book mulai

digunakan, tetapi belum banyak guru yang menggunakannya karena sebagian

besar guru belum mengetahui bagaimana karakteristik e-book dan kelebihan-

kelebihan yang dimiliki, sehingga para guru masih bertahan dengan menggunakan

buku konvensional yang kurang menarik dan biasanya hanya memuat gambar dua

dimensi yang tidak bergerak atau simbol-simbol sehingga siswa sulit untuk

mengerti (Bucat dan Mocerino, 2009).

Menurut pendapat Davidowitz dan Chittelborough, (2009), serta Gilbert dan

Treagust (2009), pembelajaran kimia sebaiknya direpresentasikan ke dalam tiga

representasi kimia, yaitu representasi makroskopis, submikroskopis, dan simbolis,

bukan hanya representasi makroskopis dan simbolis. Hal ini dikarenakan repre-

sentasi submikroskopis penting dalam membantu siswa untuk memahami materi

kimia. Sebagian siswa menganggap tingkat submikroskopis abstrak dan tidak

nyata, sehingga siswa sulit memahami materi kimia secara utuh. Untuk
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memahami materi kimia, siswa sebaiknya menggabungkan ketiga level repre-

sentasi tersebut (Chittleborough dan Treagust, 2008; Nicol, 2003).

Berdasarkan kajian Wu terhadap berbagai penelitian kimia tahun 2000 sampai de-

ngan 2003, dapat disimpulkan bahwa untuk memahami konsep dalam pembelaja-

ran kimia diperlukan tiga level pemahaman yang meliputi level makroskopis, sub-

mikroskopis, dan simbolis. Untuk mencapai pemahaman yang utuh, siswa ditun-

tut memiliki kemampuan menjelaskan dan mendeskripsikan level makroskopis

(eksperimen), level submikroskopis (atom, molekul, ion), dan simbolik (lambang,

rumus, persamaan serta menghubungkan ketiganya secara tepat).

Wu (2001)  mengungkapkan bahwa level makroskopik kimia merupakan fenome-

na yang dapat diamati secara langsung.  Walaupun sudah banyak siswa yang

mengikuti praktikum kimia (makroskopis), namun mereka terkadang tidak dapat

menjelaskan apa yang terjadi sesungguhnya (mikroskopis) sehingga timbul mis-

konsepsi.  Dengan adanya level mikroskopik dapat menjelaskan fenomena yang

diamati tersebut dengan cara mengembangkan konsep-konsep mengenai atom,

molekul dan ion. Penjelasan secara submikroskopik selanjutnya diterjemahkan ke

dalam bentuk simbolik. Berdasarkan penjelasan mengenai representasi kimia di-

atas, maka seharusnya sumber belajar melibatkan representasi kimia di dalamnya,

agar pembelajaran kimia menjadi lebih konkrit dan lebih mudah dimengerti.

Untuk memenuhi ketiga level representasi kimia, dengan adanya perkembangan

teknologi dan informasi, sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran

dapat berupa e-book.
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Salah satu e-book yang dikaji sebagai studi literatur adalah e-book yang diterbit-

kan oleh pusat perbukuan departemen pendidikan nasional yang ditulis oleh Ari

Harnanto dan Ruminten, e-book ini berjudul Kimia untuk SMA/MA kelas XI.

Pada e-book tersebut terlihat bahwa e-book tersebut hanya merupakan buku teks

yang dikonversikan ke dalam format digital. Dalam e-book tersebut kurang di-

lengkapi dengan fenomena yang sering kita jumpai sehari-hari. Selain itu, e-book

yang dikaji ini tidak berbasis representasi kimia, padahal akan lebih baik jika

pembelajaran kimia dilakukan dengan merepresentasikannya sehingga lebih me-

mahami materi secara lebih konkrit. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa

e-book tersebut kurang menarik dan kurang interaktif. Selain e-book kurang inter-

aktif dan tidak mencantumkan representasi kimia, e-book ini juga tidak menyaji-

kan soal evaluasi yang menarik, sehingga dikhawatirkan siswa yang menggunakan

sumber belajar ini akan cenderung malas untuk mengerjakan latihan soal. Untuk

memperkuat studi literatur dalam rencana mengembangkan e-book sebagai sum-

ber belajar, maka perlu dilakukan pula penelitian pendahuluan.

Penelitian pendahuluan penting dilakukan untuk mengumpulkan data tentang

pengembangan e-book interaktif pada pembelajaran asam basa. Penelitian pen-

dahuluan dilakukan di 4 SMA di Kota Metro. Dalam penelitian pendahuluan ini,

dilakukan wawancara terhadap guru dan siswa. Berdasarkan wawancara guru di 4

SMA tersebut diketahui bahwa 75% guru belum pernah menggunakan e-book.

Hanya 25% guru yang sudah pernah menggunakan e-book dan e-book yang di-

gunakan adalah e-book yang diunduh dari internet dan e-book tersebut bukan

merupakan e-book interaktif. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa sebagian

besar guru masih menggunakan buku teks dari penerbit tertentu. Selanjutnya,
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berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa semua guru belum pernah

membuat e-book.

Semua guru yang diwawancarai menyatakan perlu dikembangkan sebuah e-book

yang bersifat interaktif karena dengan adanya e-book interaktif menurut para guru

siswa akan mendapatkan keuntungan seperti : bertambah wawasan, sumber bela-

jar lebih lengkap, lebih tertarik untuk belajar dan lebih praktis. Para guru meng-

harapkan e-book yang akan dikembangkan nantinya memuat gambar yang sesuai

dengan materi, memiliki bahasa yang mudah dipahami, sesuai dengan kurikulum

yang berlaku dan interaktif. Selanjutnya, semua guru menyatakan belum menge-

tahui tentang representasi kimia, sehingga e-book yang akan dikembangkan ber-

basis representasi kimia. Semua guru menyatakan kendala yang dihadapi saat

menggunakan e-book dalam pelaksanaan pembelajaran adalah sarana dan pra-

sarana yang terbatas.

Berdasarkan hasil pengisian angket siswa yang berjumlah 40 responden dari 4

SMA di Kota Metro, dapat diketahui bahwa 85% siswa menggunakan sumber

belajar berupa buku teks dari penerbit tertentu, dan sebanyak 75% yang menggu-

nakan buku tek menyatakan bahwa buku teks yang digunakan kurang interaktif.

Selanjutnya, 92,5% siswa menyatakan bahwa mereka menemui kesulitan dalam

memahami materi dalam pembelajaran kimia, dan sebanyak 72,5% responden

menyatakan sumber belajar yang digunakan harus diperbaiki. Selanjutnya se-

banyak 85% responden menyatakan bahwa perlu dibuat pengembangan sumber

belajar berupa e-book interaktif. Mereka mengharapkan e-book yang mempunyai



7

gambar menarik, memiliki bahasa yang mudah dipahami, dan memuat soal eva-

luasi yang menarik.

Sebagaimana telah diuraiakan bahwa sumber belajar yang digunakan saat ini

adalah buku teks yang cenderung kurang menarik dan tidak interaktif.  Selain itu

perlu adanya sumber belajar yang membantu siswa dalam memahami materi

kimia yang kompleks dan abstrak melalui penyajian gambar dan animasi interaktif

yang dapat mendukung dalam menjelaskan materi. Sumber belajar diharapkan

tidak hanya menyajikan materi pada representasi makroskopis dan simbolik,

namun sebaiknya melibatkan representasi makroskopis, submikroskopis dan

simbolik.  Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian dengan judul :

“Pengembangan E-book Interaktif Pada Materi Asam Basa Berbasis

Representasi Kimia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana karakteristik e-book interaktif asam basa berbasis representasi

kimia yang dikembangkan?

2. Bagaimana tanggapan guru mengenai aspek kesesuaian isi dan aspek grafika

pada e-book interaktif  asam basa berbasis representasi kimia?

3. Bagaimana respon siswa mengenai aspek keterbacaan pada e-book interaktif

asam basa berbasis representasi kimia?

4. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi selama proses pengembangan e-book

interaktif asam basa berbasis representasi kimia?
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5. Apa saja faktor-faktor  pendukung yang membantu dalam proses

pengembangan e-book interaktif asam basa berbasis representasi kimia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan

tujuan menghasilkan e-book interaktif kimia berbasis representasi kimia pada

materi asam basa, serta :

1. Mengembangkan e-book interaktif asam basa berbasis representasi kimia.

Dengan adanya representasi kimia diharapkan siswa akan lebih memahami

materi pembelajaran.

2. Mendeskripsikan karakteristik dari e-book interaktif asam basa berbasis

representasi kimia yang dikembangkan.

3. Mendeskripsikan tanggapan guru mengenai aspek kesesuaian isi dan grafika

dari e-book interaktif asam basa berbasis representasi kimia yang

dikembangkan.

4. Mendeskripsikan respon siswa terhadap aspek keterbacaan dari e-book

interaktif asam basa berbasis representasi kimia yang dikembangkan.

5. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan

e-book interaktif asam basa berbasis representasi kimia yang dikembangkan.

6. Mengetahui faktor-faktor  pendukung yang membantu dalam proses pengem-

bangan e-book interaktif asam basa berbasis representasi kimia
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D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini menghasilkan e-book berbasis representasi kimia dan memiliki

manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi peserta didik

a. Sebagai bahan belajar mandiri siswa untuk lebih dapat memahami materi

asam basa.

b. Mempermudah siswa dalam mencapai kompetensi dasar pada pembelajaran

kimia, khususnya pada materi asam basa.

2. Manfaat bagi guru

a. Sebagai salah satu sumber belajar yang dapat digunakan dan dapat membantu

dalam proses kegiatan pembelajaran.

b. Sebagai sumber referensi mengenai representasi kimia dalam pembelajaran

kimia, khususnya pada materi asam basa.

3. Manfaat bagi sekolah

a. Menjadi sumber informasi dan literatur dalam upaya meningkatkan mutu

pembelajaran di sekolah.

b. Mengembalikan disiplin ilmu kimia ke bidang kajiannya sehingga dapat

diterapkan dalam pembelajaran untuk mencapai keberhasilan mengajar kimia

di sekolah.

c. Sebagai alat pendidikan, sarana dan prasarana sekolah dalam kegiatan belajar.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. E-book adalah salah satu teknologi yang memanfaatkan komputer untuk

menayangkan informasi multimedia dalam bentuk ringkas dan dinamis

(Munadi,2010). E-book yang dikembangkan adalah e-book interaktif berbasis

representasi kimia yang dibuat semenarik mungkin agar meningkatkan minat

belajar siswa. E-book ini diharapakan dapat membangun interaksi antara sis-

wa dengan sumber belajar. E-book interaktif ini dibuat untuk membantu siswa

meningkatkan keterampilan berpikir dengan dibantu sumber belajar yang

dilengkapi dengan level makroskopis, submikroskopis, dan simbolik serta

soal-soal evaluasi yang lebih interaktif.

2. Representasi kimia meliputi tiga level, yaitu level makroskopis, representasi

submikroskopis dan representasi simbolik. Level makroskopis adalah sesuatu

yang nyata dan dapat dilihat, level submikroskopis adalah berdasarkan

pengamatan yang nyata tetapi masih memerlukan teori untuk menjelaskan apa

yang terjadi pada level molekuler dan menggunakan representasi model

teoritis, dan level simbolis adalah representasi dari suatu kenyataan, bisa

berupa gambar, simbol atau rumus (Chittleborough, 2004).


