
I.  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia, memiliki peranan penting guna meningkatkan kualitas

sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi

Asean) 2015 dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Aspek pendidikan menjadi

sebuah landasan digagasnya program Indonesia Emas 2045 yang bertepatan

dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu pendidikan berkarakter yang

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran aktif (Prayitno, 2011).

Berdasarkan Permendikbud No.54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi

Lulusan, dijelaskan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional pendidikan telah

ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang merupakan kriteria kemam-

puan lulusan  yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.Untuk

mewujudkan tujuan tersebut diperlukanlah proses pembelajaran yang banyak me-

libatkan siswa. Berdasarkan dengan yang diamanatkan dalam Kurikulum 2013

bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Tim

penyusun, 2013). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah salah

satu aspek penting dalam proses pembelajaran.
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Sumber belajar yang diamanatkan dalam Kurikulum 2013 dapat diperoleh dari

berbagai sumber, dari yang berbentuk cetakan maupun soft file.Aneka sumber

tersebut tentunya memiliki berbagai keunggulan yang saling mendukung dalam

peningkatan pembelajaran.  Sesuai amanat Pasal 1 ayat 9 Peraturan Pemerintah RI

No.32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun

2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa penggunaan teknologi infor-

masi dan komunikasi merupakan salah satu standar sarana dan prasarana yang

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.

Selama ini, sumber belajar yang digunakan oleh sebagian besar guru adalah buku

cetak dari penerbit tertentu.Buku cetak ini memiliki kecenderungan bersifat

informatif sehingga hanya terjadi komunikasi searah dan cenderung pasif, tetapi

buku cetak masih menjadi sumber belajar utama yang dianggap paling efektif

sebagai pendukung pembelajaran selain guru.Buku cetak yang berkembang saat

ini di sekolah, banyak konsep kimia disajikan dalam levelsimboliksehingga

banyak yang menganggap kimia hanya sebatas konteks matematik atau perhitung-

an saja. Padahal secara umum, para ilmuwan menggambarkan kimia dalam tiga

level representasi (Chittleborough, 2004).  Ketiga level tersebut adalah level

makroskopik, level sub-mikroskopik dan level simbolik. Sumber belajar kimia

yang saat ini berkembang belum sepenuhnya menampilkan ketiga level tersebut

secara bersamaan, sehingga siswa kurang memperoleh ilmu kimia secara baik.

Di sekolah, ilmu kimia diharapkan dapat menjadi sarana bagi siswa untuk mem-

pelajari diri sendiri dan alam sekitar, siswa dibekali dengan berbagai kemampuan

tentang cara mengetahui (how to know) dan cara mengerjakan sesuatu hal (how to



3

do) yang dapat membantu siswa untuk memahami alam sekitar secara mendalam

dan mendukung kemampuan pemecahan masalah (keterampilan berpikir tingkat

tinggi).

Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan inovasi sumber belajar yang dapat

melatih keterampilan berfikir tingkat tinggi dan melibatkan siswa, sehingga pem-

belajaran tidak monoton dan dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam me-

mahami konsep kimia dengan memunculkan ketiga level representasi secara ber-

samaan, khususnya materi termokimia.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah sebuah cara yang

efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi. Komputer/laptop merupakan

alat berteknologi informasi yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan

kualitas pembelajaran.  Pembelajaran kimia saat ini dapat didukung oleh sumber

belajar yang berdasarkan pada sistem komputerisasi seperti e-learning, e-book,

media pembelajaran dengan animasi, media pembelajaran dengan permainan,et al.

Komputer sebagai alat pembelajaran digunakan agar proses belajarlebih ber-

variasi (Eskawati dan Sanjaya, 2012).Dengan penggunaan TIK ini, diharapkan

proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan mendorong minat belajar siswa

khususnya dalam mata pelajaran kimia.

E-bookadalah salah satu inovasi dari sumber belajar yang dapat dijadikan solusi

dalam pembelajaran kimia di sekolah. Namun, e-bookyang sekarang banyak

berkembang di dunia pendidikan adalah versi digital atau soft file dari buku yang

umumnya terdiri dari kumpulan kertas yang berisi teks atau gambar baik dalam

format teks polos, .pdf, .jpeg, .lit, dan .html,. Sama dengan buku cetak yang
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dijelaskan di atas, pada faktanya e-book yang berkembang saat ini belum

sepenuhnya menampilkan ketiga level representasi kimia secara bersamaan.

Seperti pada e-book karangan Harnanto dan Ruminten (2009), Kalsum, et al.

(2009), Sunarya dan Setiabudi (2009) yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan

Nasional Departemen Pendidikan Nasional dapat disimpulkan bahwa ketiga

e-book tersebut belum menampilkan ketiga level representasi kimia khususnya

pada materi termokimia.

Dengan berkembangnya TIK yang telah dijelaskan di atas, e-book yang diharap-

kan adalah yang memenuhi ketiga level representasi kimia dan dapat melibatkan

siswa dalam penggunaannya atau dapat dikatakan interaktif,  sehingga dapat

memenuhi apa yang diamanatkan dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI

No.32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun

2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa proses pembelajaran pada

satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.Sehingga

e-book yang dibuat dapat dan memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan

e-book tersebut.

Menurut Djan (2003),e-book interaktif berisi jaringan unit informasi digital yang

terdiri dari teks, grafik, video, animasi atau suara dan soal-soal yang semuanya

dikemas dalam bentuk visualisasi animasi flash yang dipadukan dalam satu

program dan dilengkapi dengan warna, suara dan musik. Penjelasan yang ada
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didalam program akan memperjelas materi yang ada didalam e-book tersebut,

pokok bahasan tertentu diberi tanda untuk mengetahui pokok bahasan yang ada

penjelasan tambahan dalam program interaktif. Ketika unit-unit informasiter-

sebut digunakan disediakan link opsional untuk unit informasi lainnya.Link

tersebut dapat memberikan konteks berbasis nonlinear navigasi antara unit infor-

masi. Melalui e-book interaktif siswa dapat belajar secara aktif dan ketiga level

representasi kimia dapat disajikan secara bersamaan sehingga dapat berperan aktif

dalam memahami materi termokimia.

Penelitian pendahuluan penting dilakukan untuk mengumpulkan data tentang

pengembangan e-book interaktif pada pembelajaran termokimia.Penelitian

pendahuluan dilakukan di empat SMA Kota Metro.Dalam penelitian pendahulu-

an ini, dilakukan wawancara terhadap guru dan siswa.Berdasarkan wawancara

guru di empat SMA tersebut diketahui bahwa 75 % guru belum pernah meng-

gunakan e-book, hanya 25 % guru yang sudah pernah menggunakan e-book dan

e-book yang digunakan 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, berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa semua

guru belum pernah membuat e-book.

Menurut guru yang diwawancarai, saat ditanya tentang perlunya pengembangan

terhadap e-book menjadi e-book yang bersifat interaktif semua guru menyatakan

perlu dikembangkan sebuah e-book yang bersifat interaktif karena dengan adanya

e-book interaktif menurut para guru siswa akan mendapatkan keuntungan seperti:
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bertambah wawasan, sumber belajar lebih lengkap, lebih tertarik untuk belajar dan

lebih praktis.  Para guru mengharapkan e-book yang akan berkembang nantinya

memuat gambar yang sesuai dengan materi, memiliki bahasa yang mudah di-

pahami, sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan inteakrif. Selanjutnya saat

ditanya tentang pembelajaran yang berbasis representasi kimia, semua guru

menyatakan belum mengetahui tentang representasi kimia.  Kemudian saat

ditanya tentang kendala yang dihadapi saat menggunakan e-book dalam pelak-

sanaan pembelajaran semua guru menyatakan kendalanya adalah sarana dan

prasarana 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 % siswa

menyatakan bahwa mereka menemui kesulitan dalam memahami materi dalam

pembelajaran kimia, dan sebanyak 72,5 % responden menyatakan sumber belajar

yang digunakan harus diperbaiki.  Kemudian saat ditanya apakah perlu dibuat

sebuah pengembangan sumber belajar berupa e-book interaktif, 85 % menjawab

perlu, mereka mengharakan e-book yang mempunyai gambar menarik, memiliki,

memiliki bahasa yang mudah dipahami, dan memuat soal evalusi yang menarik.

Sebelumnya penelitian yang dilakukan oleh (1) Kurniawati (2011) mengembang-

kan e-book interaktif pada materi pokok larutan asam basa kelas XI menghasilkan

e-book interaktif yang layak digunakan sebagai sumber belajar dalam materi

larutan asam basa.  (2) Eskawati dan Sanjaya (2012) e-book interaktif yang di-

kembangkan berformat web dengan menggunakan program Macromedia Flash 8

sebagai variasi formatnya, yang disertai background suara dan animasi dengan
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materi sifat-sifat koligatif larutan. Pada pengembangan e-book interaktif ini

memiliki indikator penilaian pada angket  meliputi dua kriteria yaitu kriteria

format dan kualitas e-book. Untuk kriteria format e-book aspek yang dinilai

adalah sistematika penyajian materi, kesesuaian materi dengan indikator pem-

belajaran, kesesuaian gambar dan animasi dengan materi yang diajarkan, ke-

sesuaian soal yang terdapat pada e-book interaktif dengan indikator pembelajaran,

kesesuaian e-book interaktif dengan kemampuan siswa SMA. Untuk kriteria

kualitas e-book, aspek yang dinilai adalah kualitas bahasa yang digunakan (mudah

dipahami), kualitas tampilan konsep, kualitas audio, keselarasan warna teks dan

background, dan kemudahan menjalankan e-bookinteraktif.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (3)Restiyowatidan Sanjaya(2012) me-

nyatakan bahwa masih adanya kekurangan dari e-book interaktif yang mereka

kembangkan yaitu ukuran huruf pada e-book kurang besar serta kurangnya

gambar, animasi dan video yang mendukung materi larutan asam basa, stoikio-

metri, larutan penyangga, hidrolisis larutan, kelarutan dan hasil kelarutan dan

sistem koloid.  (4) Imani dan Sanjaya (2012) tahap perancangan e-book yang dia

buat memiliki tampilan yang memungkinkan siswa dapat memilih program yang

diinginkan dengan mengeklik tombol yang disediakan. Isi e-book ini secara

umum terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar, daftar isi, uraian

materi, soal latihan, proyek dan percobaan, studi kasus, evaluasi, rangkuman,

glosarium dan referensi tentang materi kimia unsur.

Kemudian menurut (5) Shiratuddin (2003) yang meneliti tentang teknologi

e-book dan manfaatnya dalam dunia pendidikan, menyatakan bahwa penggunaan
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e-book dapat meningkatkan interaksi antara pendidik dan siswa dalam pem-

belajaran jarak jauh serta siswa lebih tertarik menggunakan e-book dalam pem-

belajaran.  Dalam pengembangannya e-book telah banyak perubahan menjadi

lebih interaktif. (6) Mahyudin (2008) mengembangkan tentang media interaktif

berbasis e-book pada pokok bahasan sistem koloid yang menghasilkan sebuah

e-book interaktif yang layak digunakan sebagai sumber belajar dalam materi

sistem koloid. (7) Rachmawati (2010) mengembangkan e-book interaktif yang

pada materi pokok asam basa dan garam yang menghasilkan e-book interaktif

yang layak digunakan sebagai sumber belajar materi pokok larutan asam basa.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa pembelajaran kimiaharus didukung dengan

sumber belajar yang aneka sumber, salah satu sumber belajar yang berbasis ICT

dapat menjadi suatu inovasi untuk memberikan pembelajaran interaktif. Inovasi

yang dapat dikembangkan adalah e-book interaktif. E-book Interaktif yang di-

maksud adalah e-book yang disertai animasi, video praktikum/video yang ber-

kaitan dengan materi termokimia, soal latihan di tiap akhir bab yang interaktif,

dan tersedia tombol yang memungkinkan siswa untuk mengekliknya. Sehingga

sumber belajar tersebut dapat membantu siswa dalam memahamikonsep kimia

yang kompleks dan abstrakyang dapat mendukung dalam penjelasan konsep

tersebut. Sumber belajar yang melibatkan ketiga level representasi kimia yaitu

makroskopis, sub-mikroskopis, dan simbolik.

Sesuai dengan hasil penelitian pendahuluan dan studi pustaka yang telah dilaku-

kan, e-book interaktif belum secara luasdikembangkanpada materi termokimia,

sebagai sumber belajar yang mempermudah siswa dalam memahami
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materitermokimia. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlu dilakukanlah

Pengembang- an E-Book Interaktif Pada Materi Termokimia Berbasis

Representasi Kimia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik e-bookinteraktifpada materi termokimia berbasis

representasi kimiayang dikembangkan?

2. Bagaimanapandangan guru mengenaiaspek kesesuaian isi dan aspek grafika

pada e-bookinteraktifpada materi termokimia berbasis representasi kimia?

3. Bagaimanarespon atau tanggapan siswa mengenai aspek keterbacaanpada

e-bookinteraktifpada materi termokimia berbasis representasi kimia?

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

bookinteraktifpada materi termokimia berbasis representasi kimia?

5. Apa saja faktor-faktor  pendukung yang membantu dalam proses pengembang-

an e-bookinteraktifpada materi termokimia berbasis representasi kimia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tuju-

an menghasilkane-bookinteraktifpada materi termokimiaserta :

1. Mengembangkan e-bookinteraktifpada materi termokimia berbasis representasi

kimia.
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2. Mendeskripsikan karakteristik dari e-bookinteraktifpada materi termokimia

berbasis representasi kimiayang dikembangkan.

3. Mendeskripsikan respon guru mengenai aspek kesesuaian isi dan grafika dari

e-bookinteraktifpada materi termokimia berbasis representasi kimiayang

dikembangkan.

4. Mendeskripsikan respon siswa terhadap aspek keterbacaan/bahasa dari e-

bookinteraktifpada materi termokimia berbasis representasi kimiayang

dikembangkan.

5. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan

e-bookinteraktifpada materi termokimia berbasis representasi kimiayang

dikembangkan.

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

bangan e-bookinteraktifpada materi termokimia berbasis representasi kimia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini menghasilkan e-bookinteraktifpada materi termokimia berbasis

representasi kimia dan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi peserta didik

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

termokimia.

b. Sebagai sumber belajar tambahan dalam memahami materi termokimia

c. Mempermudah siswa dalam mencapai kompetensi dasar pada pembelajaran ki-

mia, khususnya pada materi termokimia.
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2. Manfaat bagi guru

a. Sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan dan dapat mem-

bantu dalam proses kegiatan belajar mengajar.

b. Sebagai sumber referensi mengenai representasi kimia dalam pembelajaran

kimia, khususnya pada materitermokimia.

3. Manfaat bagi sekolah

a. Menjadi sumber informasi, literatur dalam upaya meningkatkan mutu pem-

belajaran kimia di sekolah.

b. Mengembalikan disiplin ilmu kimia ke bidang kajiannya sehingga dapat di-

terapkan dalam pembelajaran untuk mencapai keberhasilan mengajar kimia di

sekolah.

c. Membantu sebagai alat pendidikan, sarana dan prasarana sekolah dalam

kegiatan belajar.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah

1. Pengembangane-book interaktifyang dimaksudkan adalah buku digital yang

diinovasi dengan gambar yang menarik, bahasa yang mudah dipahami,

evaluasi, video atau animasi yang interaktif berkaitan dengan materi termo-

kimia yang nantinya memenuhi ketiga level representasi.

2. Level makroskopis didefinisikan sebagai sesuatu yang riil dan dapat dilihat;

seperti video atau animasi fenomena kimia yang terjadi dalam kehidupan

sehari-hari maupun dalam laboratorium yang dapat diamati langsung.
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3. Level sub-mikroskopis didefinisikan sebagai segala sesuatu yang didasarkan

pada observasi riil tetapi masih memerlukan teori untuk menjelaskan apa

yang terjadi pada level molekuler dan menggunakan representasi model

teoritis,  seperti partikel mikroskopis yang tidak dapat dilihat secara

langsung.

4. Level simbolik didefinisikan sebagai representasi dari suatu kenyataan,

seperti representsi simbol dari atom, molekul, dan senyawa, baik dalam

bentuk gambar, aljabar, maupun bentuk-bentuk hasil pengolahan komputer.


