
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ketentuan umum pada peraturan menteri pendidikan nasional No.2 tahun

2008 yang mengatur tentang buku, dinyatakan bahwa buku berperan penting dan

strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Untuk menunjang

keberhasilan peserta didik dalam belajar, buku yang digunakan dalam proses

pembelajaran tidak hanya terbatas pada penggunaan buku teks saja akan tetapi

dibutuhkan buku-buku penunjang yang lain, salah satunya adalah buku referensi.

Buku referensi adalah buku yang isi dan penyajiannya dapat digunakan untuk

memperoleh informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya

secara dalam dan luas. (Permendiknas No. 2, 2008 : 1-2)

Buku referensi termasuk ke dalam jenis buku nonteks yang berisi materi

pendukung, pelengkap, dan penunjang buku teks pelajaran yang berfungsi sebagai

bahan pengayaan, referensi, atau panduan dalam kegiatan pendidikan dan

pembelajaran dengan menggunakan penyajian yang longgar, kreatif, dan inovatif

serta dapat dimanfaatkan oleh pembaca lintas jenjang pendidikan atau bahkan

pembaca umum.
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Mengacu pada ciri-ciri buku nonteks pelajaran tersebut maka dapat dinyatakan

bahwa buku nonteks pelajaran adalah buku-buku berisi materi pendukung,

pelengkap, dan penunjang buku teks pelajaran yang berfungsi sebagai bahan

pengayaan, referensi, atau panduan dalam kegiatan pembelajaran dengan

menggunakan penyajian yang longgar, kreatif, dan inovatif serta dapat

dimanfaatkan oleh pembaca lintas jenjang dan tingkatan kelas atau pembaca

umum. Pendidikan akan berhasil jika peserta didik mengalami perubahan ke arah

positif dalam berbagai aspek. Buku akan sangat membantu dalam pencapaian

perubahan ini. Oleh karena itu, cukup beralasan apabila pemerintah dan semua

pihak dapat mengembangkan pengadaan buku, baik buku teks pelajaran, buku

panduan pendidik, buku pengayaan dan buku referensi

( Suherli, 2009 : 4).

Untuk keperluan ini diperlukan langkah-langkah pengendalian dan pemantauan

agar keberadaanya benar-benar dapat membantu peningkatan mutu pendidikan

serta sekaligus merupakan sarana yang efektif dalam mencapai tujuan pendidikan.

Hal ini sejalan dengan Permendiknas nomor 11/2005 pasal 2 yang intinya

menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, selain

menggunakan buku teks pelajaran sebagai acuan wajib, guru dapat menggunakan

buku pengayaan dalam proses pembelajaran dan menganjurkan peserta didik

membacanya untuk menambah pengetahuan dan wawasan (Pusat Perbukuan

Depdiknas, 2005:3)

Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dalam

proses pengembangan serta pengadaan buku referensi mesti dapat memanfaatkan
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teknologi yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dalam mendorong

adanya inovasi dalam mengembangkan perangkat-perangkat yang ada dan

peningkatan kualitas dalam berbagai bidang yang sinergis dengan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi. Inovasi dalam kegiatan pembelajaran dengan

memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk

menjadikan biologi sebagai pelajaran yang menarik, membantu mengembangkan

kemampuan nalar siswa dan untuk membantu tugas guru dalam meningkatkan

efektivitas pembelajaran serta agar siswa dapat mencari sendiri dan langsung

mengalami proses belajar. Belajar yang dimaksud berupa pembelajaran yang

dilaksanakan secara realistik dan kongkrit, sehingga dapat memberikan

pemahaman konsep siswa serta menghindari terjadinya verbalisme yang terus-

menerus dalam proses pembelajaran biologi.

Berkenaan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pembelajaran guna

mendukung proses belajar, maka dibutuhkan suatu alat bantu atau media

pembelajaran sebagai sarana pendukung yang dapat digunakan untuk

menyampaikan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta kemauan

siswa, sehingga dapat terdorong terlibat dalam proses pembelajaran. Media

pembelajaran termasuk salah satu unsur dinamis dalam belajar. Kedudukan alat

bantu memiliki peranan yang penting karena dapat membantu proses belajar

siswa. Media pembelajaran diciptakan untuk belajar mandiri, namun untuk

mencari suatu pilihan atau solusi alat bantu yang benar-benar baik agar proses

belajar menjadi efektif, menarik dan interaktif serta menyenangkan merupakan

suatu permasalahan yang perlu dicari solusinya. Media pembelajaran dibuat dan

dapat digunakan sesuai dengan subyek dan urgensi dari mata pelajaran. Tidak

semua materi pelajaran bersifat hafalan atau teoritis yang dalam penyampaiannya
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guru cukup hanya dengan memakai buku panduan. Lain halnya dengan materi

pelajaran yang bersifat kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pelajaran yang bersifat kontekstual dibutuhkan juga visualisasi sehingga

siswa mampu memahami materi pelajaran dengan baik.

Berkaitan dengan dibutuhkannya alat bantu atau media pembelajaran dalam usaha

menciptakan proses belajar yang menyenangkan, menarik, interaktif dan efektif,

maka penulis melakukan penelitian pengembangan berupa pembuatan media

pembelajaran interaktif dalam bentuk e-book. E-book adalah buku elektronik

yang dapat dibuka melalui program yang sudah terdapat fasilitas  browser seperti

PC, PDA dan handphone yang sudah menyediakan layanan browser. Saat ini e-

book sudah banyak beredar, namun e-book yang ada umumnya hanya memuat

materi dalam bentuk teks saja. Oleh karena itu diperlukan e-book dengan

karakteristik yang baru serta efektif sebagai sumber belajar sehingga dapat

menyampaikan pesan pembelajaran yang terkandung didalamnya.

Dalam pengembangan e-book ini peneliti memfokuskan  pada materi pokok

sistem  peredaran darah manusia. Karena materi bersifat kontekstual dan tidak

cukup hanya disampaikan secara verbal namun dibutuhkan juga audio visual

sehingga siswa mampu memahami materi yang diberikan dengan baik.

Dari latar belakang di atas maka telah dilakukan penelitian pengembangan dalam

rangka menghasilkan e-book dengan karakteristik yang baru serta efektif sebagai

bahan ajar biologi pada materi pokok sistem peredaran darah manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah:
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1. Bagimana karakteristik e-book yang digunakan dalam pembelajaran

biologi materi sistem peredaran darah manusia?

2. Apakah penggunaan e-book efektiv dalam membantu siswa menguasai

konsep materi sistem peredaran darah  manusia pada mata pelajaran

biologi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan e-book sistem peredaran darah

manusia yang dapat digunakan salah satu media pembelajaran alternatif serta

efektiv membantu siswa dalam menguasai konsep materi sistem  peredaran

darah manusia pada siswa SMA Kelas XI.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian pengembangan ini diantaranya:

1. Untuk meningkatkan pengusaan konsep siswa pada materi sistem

peredaran darah  manusia

2.Tersedianya sumber belajar yang bervariasi bagi siswa sehingga dapat

memotivasi siswa untuk belajar mandiri, kreatif, efektif dan efisien dalam

proses pembelajaran untuk mencapai penguasaan kompetensi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan adalah proses menterjemahkan spesifikasi desain ke dalam

suatu wujud fisik tertentu.

2. Pengembangan yang dimaksud adalah pembuatan e-book sistem

peredaran darah manusia Kelas XI IPA sesuai dengan standar isi dalam
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BSNP yang berisi uraian materi, simulasi, contoh soal, latihan soal, dan

aplikasi dalam kehidupan sehari-hari.

3. E-book adalah buku elektronik yang dapat dibuka melalui program yang

sudah terdapat fasilitas  browser.

4. Materi pokok yang disajikan dalam adalah materi sistem  peredaran darah

manusia mata pelajaran biologi pada siswa kelas XI IPA sesuai dengan

standar isi BSNP

5. Objek penelitian pengembangan ini adalah materi pokok sistem  peredaran

darah manusia pada mata pelajaran biologi pada kelas XI IPA

6. Subjek uji coba terbatas pada penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 1

dan XI IPA 2 SMAN 9, siswa kelas XI IPA 2 dan XI IPA 4 SMAN 10,

siswa kelas XI IPA 4 dan XI IPA 2 SMA YP unila.


