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Penelitian pengembangan ini bertujuan mengembangkan buku sekolah elektronik

interaktif berbasis  LCDS pada materi radiasi benda hitam yang valid sebagai

bahan ajar  mandiri untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada siswa

dan mengetahui keterbacaan dan kemudahan dioperasikan buku sekolah

elektronik interaktif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian research and

development dan desain penelitian yang digunakan mengacu pada desain

penelitian oleh Sugiyono. Untuk menganalisis data dilakukan uji validasi serta uji

keterbacaan dan kemudahan dioperasikan. BSE materi radiasi benda hitam yang

valid sebagai bahan ajar  mandiri untuk  menumbuhkan kemampuan berpikir

kritis memiliki konten penunjang yaitu, petunjuk penggunaan, petunjuk belajar,

video, animasi, simulasi, dan tes interaktif.
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Telah dilakukan uji ahli produk yang terdiri dari uji ahli komponen isi dengan

skor 3,36 (sangat layak) dan uji ahli desain dengan skor 3,45 (sangat layak).

Keterbacaan buku sekolah elektronik interaktif berbasis  LCDS pada materi

radiasi benda hitam yang dikembangkan menurut siswa sudah baik dengan rerata

skor 3,23. Sedangkan kemudahan  dioperasikan buku sekolah elektronik interaktif

yang dikembangkan menurut siswa sangat baik dengan rerata skor 3,28 sehingga

dapat dioperasikan secara mandiri.

Kata kunci: BSE, Interaktif, LCDS, Mandiri, Berpikir Kritis
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini pendidikan di Indonesia telah menerapkan kurikulum baru yaitu

kurikulum 2013 yang diharapkan mampu meningkatkan pendidikan di

Indonesia menjadi lebih baik. Permendikbud (2013) menyatakan kurikulum

2013 juga menerapkan pendekatan saintifik (scientific approach) dalam

berbagai mata pelajaran. Pendekatan saintifik terdiri atas 5M yaitu

mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasi, dan mengasosiasi.

Kegiatan 5M ini merupakan upaya untuk mendorong siswa lebih baik dalam

melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan apa yang

siswa peroleh setelah menerima materi pembelajaran. Pada pendekatan

scientific guru fisika harus lebih aktif dalam memancing kreativitas siswa dan

lebih memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan berpikir

kreatif, inovatif, dan kritis .

Siswa dituntut untuk dapat memiliki kemampuan berpikir kritis dalam

menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan

tuntutan kerja pada abad 21, sehingga siswa mampu bersaing dan menghadapi

tantangan masa depan. Namun kenyataannya, saat ini proses pembelajaran
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yang diterapkan cenderung pada tingkatan kemampuan berpikir tingkat

rendah.

Kemampuan berpikir kritis siswa diprediksi dapat ditingkatkan dengan

menggunakan media pembelajaran yang memancing siswa dalam berpikir

kreatif dan inovatif. Media pembelajaran yang digunaakan saat ini lebih

berupa buku teks dan LKS yang kurang memberikan tantangan untuk

meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan

memungkinkan kita dapat memperoleh media pembelajaran secara online

seperti buku elektronik secara mudah. Penggunaan buku elektronik masih

dikeluhkan karena hasil belajar siswa tetap sama seperti menggunakan buku

teks biasa. Hal ini karena buku elektronik yang digunakan bersifat statis.

Semestinya, buku elektronik yang dikemas mampu menampilkan simulasi-

simulasi yang interaktif dengan memadukan video, animasi, audio, dan

gambar. Perpaduan konten-konten tersebut akan membantu siswa untuk

memvisualisasikan materi yang bersifat abstrak.

Sejalan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan Rohmani, dkk

(2015), Yoto, dkk (2015), dan Husein, dkk (2015) dalam jurnalnya. Rohmani,

dkk (2015 : 162) menyatakan pencapaian hasil belajar siswa setelah

mengikuti proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran fisika

berbasis multimedia interaktif terintegrasi dengan lembar kerja siswa

mengalami peningkatan pada aspek pengetahuan.Multimedia yang

dikembangkan dengan menggunakan software Adobe Flash dapat
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mengintegrasikan file berbentuk text, audio, gambar, video, dan juga

background suara yang menjadikan materi pelajaran dapat disampaikan

kepada siswa dengan cara yang menyenangkan dan bervariasi. Penyampaian

materi pembelajaran yang monoton menjadikan siswa bosan dan tidak tertarik

dengan materi yang disampaikan guru.

Yoto, dkk (2015 : 218) meyatakan penggunaan aplikasi multimedia dalam

pembelajaran akan meningkatkan motivasi, efisiensi, dan memfasilitasi

belajar aktif, serta dapat mengembangkan keterampilan proses sains siswa

yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi positif terhadap hasil

belajar siswa. Menurut Husein, dkk (2015) berdasarkan hasil uji t diperoleh

hasil bahwa penggunaan multimedia interaktif lebih efektif dalam

meningkatkan keterampilan berpikir kritis dari pada pembelajaran tanpa

multimedia interaktif. Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian tersebut,

diketahui adanya peningkatan keterampilan berpikir kritis setelah penggunaan

multimedia interaktif.

Ilmu fisika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang sangat

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Namun, banyak siswa yang

menganggap fisika merupakan pelajaran yang sangat sulit, hal ini

dikarenakan dalam materi fisika bukan hanya membahas sesuatu yang dapat

diamati tetapi juga sesuatu yang abstrak seperti pada materi radiasi benda

hitam. Pada tingkat sekolah menengah ataupun perguruan tinggi, para

pendidik fisika menghadapi kenyataan bahwa fisika merupakan mata

pelajaran yang tidak menarik dan tidak diminati sebab materi-materi fisika
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dianggap sulit, salah satunya merupakan topik fisika modern atau radiasi

benda hitam. Hal ini sesuai dengan hasil penyebaran angket analisis

kebutuhan.

Melihat pemaparan di atas, diperlukan suatu alat yang mampu membuat

pelajaran fisika yang kurang menarik dan dianggap sulit oleh siswa menjadi

pelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Terutama pada

materi fisika yang abstrak dan tidak dapat diamati secara langsung oleh siswa

seperti materi radiasi benda hitam. Untuk itu diperlukan alat ataupun media

yang dapat memvisualisasikan atau menggambarkan konsep tersebut serta

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sesuai tuntutan kurikulum

2013. Namun melihat kondisi lapangan saat ini, alat bantu ataupun media

pembelajaran yang digunakan guru masih belum cukup menjawab tuntutan

kurikulum dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.

Berdasarkan hasil penyebaran angket analisis kebutuhan pada guru dan siswa

kelas XII SMA Negeri 16 Bandarlampung, diperoleh bahwa media

pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran kelas XII berupa

LKS buatan guru tanpa adanya percobaan sekalipun. Alasan guru mengenai

hal ini adalah karena keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran, dimana

kelas XII harus menyelesaikan materi dan juga mempersiapkan ujian

kelulusan. Sehingga siswa tidak terlalu memahami konsep-konsep fisika

secara baik terutama pada materi radiasi benda hitam yang tergolong abstrak,

dan  proses pembelajaran yang diterapkan guru cenderung pada tingkatan

kemampuan berpikir tingkat rendah.
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Kebutuhan terhadap sumber belajar yang dapat meningkatkan kemampuan

berpikir kritis pada siswa sesuai tuntutan kurikulum 2013 saat ini sangat

diperlukan. Berdasarkan hasil penyebaran angket kebutuhan pada siswa

diperoleh kriteria yang diinginkan siswa apabila tersedia buku elektronik,

33,3% siswa menginginkan berisi uraian materi fisika disertai video yang

menunjukkan fenomena, 18,2% siswa menginginkan memuat simulasi

praktikum yang dapat dilakukan mandiri, 66,7% siswa menginginkan memuat

latihan soal interaktif yang dilengkapi feedback untuk latihan ujian maupun

persiapan masuk perguruan tinggi, dan 6,1% siswa menginginkan dapat

dioperasikan secara mandiri maupun kelompok. Hal ini pun sesuai dengan

pendapat guru dalam isi angket yang diisi oleh guru.

Untuk membuat buku elektronik, diperlukan suatu software. Saat ini software

untuk membuat buku elektronik telah banyak ditemukan, salah satunya

adalah Learning Content Development System (LCDS). LCDS merupakan

software gratis yang memiliki konten pembelajaran yang berkualitas tinggi,

interaktif, dan dapat diakses secara online. LCDS ini memiliki banyak konten

seperti pemaparan materi, video, animasi, simulasi percobaan, dan contoh-

contoh soal, serta kuis interaktif.

Berdasarkan penjelasan dari uraian di atas, maka pengembangan buku

sekolah elektronik interaktif berbasis LCDS pada materi radiasi benda hitam

sebagai bahan ajar  mandiri untuk  menumbuhkan kemampuan berpikir kritis

pada siswa sangat diperlukan.
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B. Rumusan Masalah

Diperlukan pengembangan buku sekolah elektronik interaktif berbasis

LCDS pada materi radiasi benda hitam sebagai bahan ajar  mandiri untuk

menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Untuk mengarahkan

kepada desain buku yang sesuai kebutuhan dirumuskan pertanyaan penelitian

sebagai berikut.

1. Bagaimanakah validitas buku sekolah elektronik interaktif berbasis

LCDS pada materi radiasi benda hitam sebagai bahan ajar mandiri untuk

menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada siswa?

2. Bagaimanakah keterbacaan dan kemudahan dioperasikan buku sekolah

elektronik interaktif  berbasis LCDS pada materi radiasi benda hitam

sebagai bahan ajar mandiri untuk menumbuhkan kemampuan berpikir

kritis pada siswa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah

1. Menghasilkan produk berupa buku sekolah elektronik interaktif berbasis

LCDS pada materi radiasi benda hitam yang valid sebagai bahan ajar

mandiri untuk  menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada siswa.

2. Mengetahui keterbacaan dan kemudahan dioperasikan buku sekolah

elektronik interaktif  berbasis LCDS pada materi radiasi benda hitam

sebagai bahan ajar mandiri untuk menumbuhkan kemampuan berpikir

kritis pada siswa.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian pengembangan ini adalah

1. Buku elektronik interaktif berbasis LCDS pada materi radiasi benda hitam

dapat dijadikan bahan ajar mandiri siswa untuk mengatasi kurangnya

waktu pembelajaran di sekolah.

2. Menghasilkan media pembelajaran berupa buku elektronik interaktif untuk

meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian pengembangan ini adalah

1. Pengembangan yang dimaksud adalah pembuatan buku elektonik interaktif

berbasis LCDS pada materi radiasi benda hitam sebagai bahan ajar

mandiri untuk  menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada siswa.

2. Bahan kajian yang dijadikan bahan penelitian adalah materi radiasi benda

hitam di kelas XII semester genap.

3. Jenis media pembelajaran yang dikembangkan adalah buku elektonik

bersifat interaktif yang berisikan teks (materi), video, animasi, gambar,

dan soal interaktif.

4. Aplikasi yang digunakan dalam pembuatan buku elektronik interaktif ialah

LCSD (Learning Content Development System) yaitu software yang

digunakan untuk pembuatan konten pembelajaran berkualitas tinggi,

interaktif, dan dapat diakses secara online.

5. Pengembangan buku elektonik interaktif berbasis  LCDS pada materi

radiasi benda hitam dirancang untuk mampu menumbuhkan kemampuan

berpikir kritis yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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6. Uji validasi produk penelitian pengembangan dilakukan oleh ahli desain

dan ahli isi atau materi.

7. Uji keterbacaan dan kemudahan dioperasikan produk pengembangan

dilakukan pada uji lapangan yaitu uji satu lawan satu pada siswa.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Media Pembelajaran

Rusman, dkk (2011 : 600) menyatakan bahwa media pembelajaran adalah alat

atau bentuk stimulus yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran.

Bentuk-bentuk stimulus bisa digunakan sebagai media di antaranya adalah

hubungan atau interaksi manusia, realita, gambar bergerak atau tidak, tulisan,

dan suara yang direkam. Bentuk stimulus ini akan membantu siswa

mempelajari bahasa asing. Namun demikian, tidaklah mudah mendapatkan

kelima bentuk itu dalam satu waktu atau tempat.

Menurut Depdiknas (2003) istilah media berasal dari bahasa Latin yang

merupakan bentuk jamak dari “medium” yang secara harfiah berarti perantara

atau pengantar. Bermakna segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi

dari sumber informasi kepada penerima informasi. Proses belajar mengajar

pada dasarnya merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan

dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Media pembelajaran adalah

bagian dari sumber belajar yang merupakan kombinasi antara perangkat lunak

(bahan belajar) dan perangkat keras (alat belajar).
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Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan  media pembelajaran adalah

suatu alat yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran

sehingga memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan siswa dalam

memahami suatu konsep.

Muhson (2010:10) menyatakan bahwa di era globalisasi dan informasi ini,

perkembangan media pembelajaran juga semakin maju. Penggunaan Teknologi

Informasi (TI) sebagai media pembelajaran sudah merupakan suatu tuntutan.

Meskipun perancangan media berbasis TI (Teknologi Informasi) memerlukan

keahlian khusus, bukan berarti media tersebut dihindari dan ditinggalkan.

Media pembelajaran berbasis TI dapat berupa internet, intranet, mobile phone,

dan CD Room/Flash Disk.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan, media pembelajaran

menjadi lebih berkembang dan memudahkan guru maupun siswa. Sesuai

dengan tuntutan dalam kurikulum pendidikan terbaru, siswa dituntut untuk

dapat memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan segala

persoalan dalam kehidupan. Untuk itu media pembelajaran yang digunakan

guru hendaklah media pembelajaran yang mampu meningkatkan pemahaman

konsep siswa dan membangun keaktifan siswa. Sehingga media pembelajaran

interaktif menjadi media pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan dalam

kurikulum 2013. Media pembelajaran interaktif membuat pembelajaran lebih

menarik dan dapat memvisualkan atau menggambarkan materi yang abstrak

dengan menggunakan media animasi yang sesuai dengan keadaan di lapangan.
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B. Buku Elektronik

Buku Sekolah Elektronik (BSE) merupaka buku elektronik legal dan berlisensi

terbuka yang meliputi buku teks mulai dari tingkatan dasar sampai tingkat

lanjut. Buku-buku di BSE telah dibeli hak ciptanya oleh pemerintah Indonesia

melalui Depdikbud (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), sehingga bebas

diunduh, direproduksi, direvisi, serta diperjualbelikan. Lebih dari itu, seluruh

buku ini telah dinilai dan lulus uji dari penilai di Badan Standarisasi Nasional

Pendidikan (BSNP) berdasarkan Peraturan Mendikbud No. 34 Tahun 2008

tertanggal 10 Juli 2008 tentang penetapan buku teks pelajaran yang memenuhi

syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran (Pustekkom

2008). Hal ini telah dibuktikan pula oleh penelitian Embong et al. (2012:588)

tentang persepsi guru terhadap penggunaan e-book sebagai buku ajar yang

menyatakan bahwa penggunaan e-book sebagai buku ajar lebih diminati guru.

E-book dinilai guru sebagai buku ajar yang murah, diminati siswa, sesuai

dengan silabus, serta tidak mudah rusak. Meskipun keberadaan buku ajar cetak

tidak tergantikan, tetapi guru menilai penggunaan e-book sebagai buku ajar

sangat membantu dalam proses pembelajaran.

Format multimedia memungkinkan e-book menyediakan tidak saja informasi

berbentuk teks tetapi juga suara, gambar, movie, dan unsur multimedia lainnya.

Penjelasan mengenai satu jenis pengetahuan misalnya saja pengetahuan alat

musik, dapat disertai dengan cuplikan suara jenis musik tersebut sehingga

pengguna dapat dengan jelas memahami konten yang disajikan. E-book masuk

ke Indonesia seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi global. Transformasi dari buku tradisional menuju bentuk digital
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yang ditampilkan melalui media internet memudahkan siswa dalam mencari

informasi. Kehadiran e-book pun mulai digemari siswa karena content dan

tampilan yang dimiliki buku digital cukup interaktif dan menarik sehingga oleh

banyak kalangan baik dari yang tua hingga remaja lebih tertarik menggunakan

buku digital. Disisi lain harga yang relatif lebih murah, praktis, dan

menyenangkan untuk dibaca juga menjadi pertimbangan dalam memilih buku

digital sebagai bahan bacaan (Wardani dkk, 2012:174-175).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa buku elektronik

adalah buku berbentuk digital yang dapat diakses dengan mudah yang

menyajikan suatu informasi dalam perangkat elektronik. Informasi yang

disajikan buku elektronik bukan hanya sekedar teks tetapi buku elektronik juga

dilengkapi oleh gambar, animasi, video, simulasi, dan adanya suara.

Ali (2009:12) menyatakan penggunaan media pembelajaran berbantuan

komputer mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap daya tarik siswa

untuk mempelajari kompetensi yang diajarkan. Penggunaan media

pembelajaran dapat menghemat waktu persiapan mengajar, meningkatkan

motivasi belajar siswa, dan mengurangi kesalahpahaman siswa terhadap

penjelasan yang diberikan guru.

Setyowati, dkk (2014:49) menyatakan perancangan dan pembangunan aplikasi

media pembelajaran komputer berbasis web terbukti dapat memberikan materi

yang baik serta memberikan pelaporan nilai yang mudah dilihat. Hal ini

terbukti dari hasil wawancara kepada 30 siswa yang menyatakan aplikasi

tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna.
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Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa buku elektronik

memiliki banyak kelebihan yang memudahkan siswa ataupun guru dalam

proses pembelajaran. Sehingga mendorong peneliti untuk mengembangkan

suatu buku sekolah elektronik interaktif dengan harapan siswa mampu belajar

mandiri dan menyukai membaca buku. Selain itu dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, ketersediaan buku sekolah elektronik memudahkan

siswa ataupun guru dalam memperoleh informasi keilmuan tanpa harus

membawa beban buku dan mudah diakses dimanapun.

C. LCDS

LCDS adalah suatu software yang berguna untuk membuat modul interaktif

yang berisikan teks (materi), video, animasi, gambar, dan soal interaktif.

Dengan menggunakan LCDS, akan lebih mudah dalam menyampaikan isi

pesan pembelajaran. Taufani & Iqbal (2011: 2) menjabarkan bahwa LCDS

digunakan untuk membuat modul interaktif dengan format file html. Microsoft

menyediakan LCDS merupakan software gratis yang memungkinkan untuk

menciptakan konten pembelajaran yang berkualitas tinggi, interaktif, dan dapat

diakses secara online. LCDS memungkinkan setiap orang dalam komunitas

atau organisasi tertentu untuk menerbitkan e-learning dengan menggunakan

LCDS secara mudah dengan konten yang dapat disesuaikan, interaktif activity,

kuis, games, ujian, animasi, demo, dan multimedia lainnya.

Kurniawan, dkk (2015: 9) menyatakan produk berupa modul interaktif dengan

menggunakan learning content development system (LCDS) pada materi listrik

dinamis dimana modul ini memiliki banyak sekali content unggulan seperti
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terdapat video simulasi, animasi bergerak, hukum, dan teori tentang listrik

dinamis, serta terdapat pula kuis interaktif dimana kuis ini langsung

memberikan feedback kepada pengguna. Modul interaktif dengan

menggunakan learning content development system pada materi pokok Listrik

Dinamis memiliki kualitas kemenarikan baik.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa LCSD (learning

content development system) merupakan suatu aplikasi software dalam

pembuatan modul pembelajaran yang berguna untuk menyampaikan

pembelajaran dengan meningkatkan kemampuan kritis siswa, interaktif, dan

mudah diakses oleh siapapun sehingga dapat menjadi bahan ajar mandiri siswa.

LCDS ini memiliki banyak konten seperti pemaparan materi, video, animasi,

simulasi percobaan, dan contoh-contoh soal, serta kuis interaktif. Kegunaan

LCDS ini telah terbukti memiliki kemenarikan yang baik pula.

Adapun keunggulan modul pembelajaran menggunakan LCDS dengan modul

cetak, yaitu modul LCDS tidak hanya memuat materi, gambar, dan soal

evaluasi , tetapi juga terdapat uraian materi yang berisi simulasi, fenomena

fisika, tes interaktif, gambar, animasi, video, dan multimedia lainnya yang akan

diuji kelayakan materi, desain, keterbacaan, dan kemudahan dioperasikannya

modul pembelajaran.

D. Berpikir Kritis

Keterampilan berpikir bukanlah sebuah hasil belajar instan yang dapat diukur

dengan dua sampai tiga kali pembelajaran kemudian dinyatakan baik ataupun

tidak. Berdasarkan tuntutan kurikulum  pendidikan saat ini sangat menekankan
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pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Rosnawati (2009:15) menyatakan

HOTS atau berpikir tingkat tinggi merupakan suatu kemampuan berpikir yang

tidak hanya membutuhkan kemampuan mengingat, namun membutuhkan

kemampuan lain yang lebih tinggi, seperti kemampuan berpikir kreatif dan

kritis.

Alter (2009:8) menyatakan bahwa berpikir kritis adalah berpikir konvergen,

proses menilai validitas atau nilai pada suatu hal yang muncul, dan

dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip. Baker dan Rudd (2001)

menambahkan bahwa berpikir kritis sebagai kegiatan berpikir tingkat tinggi

yang membutuhkan seperangkat keterampilan kognitif. Sedangkan menurut

Lambertus (2009:141) berpikir kritis dapat membantu seseorang memahami

bagaimana ia memandang dirinya sendiri, bagaimana ia memandang dunia, dan

bagaimana ia berhubungan dengan orang lain, membantu meneliti prilaku diri

sendiri, dan menilai diri sendiri. Berpikir kritis memungkinkan seseorang

menganalisis pemikiran sendiri untuk memastikan bahwa ia telah menentukan

pilihan dan menarik kesimpulan cerdas.

Berpikir kritis adalah salah satu perwujudan berpikir tingkat tinggi. Hal

tersebut karena kemampuan berpikir kritis merupakan kompetensi kognitif

tertinggi yang perlu dikuasai. Definisi berpikir kritis di atas memuat tiga hal.

Pertama, berpikir kritis merupakan proses pemecahan masalah dalam suatu

konteks interaksi dengan diri sendiri, dunia orang lain, dan  lingkungannya.

Kedua, berpikir kritis adalah proses penalaran yang berdasarkan informasi dan

kesimpulan yang telah diterima sebelumnya yang hasilnya terwujud dalam
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penarikan kesimpulan. Ketiga, berpikir kritis berakhir pada keputusan apa yang

diyakini dan dikerjakan.

Menurut Ennis (2011: 184) terdapat 12 indikator dalam kemampuan berpikir

kritis yaitu  merumuskan pertanyaan, menganalisis argumen, menanyakan dan

menjawab pertanyaan, menilai kredibilitas sumber informasi, melakukan

observasi dan menilai laporan, hasil observasi, membuat deduksi dan menilai

deduksi, membuat induksi dan menilai induksi, mengevaluasi, mendefinisikan

dan menilai definisi, mengidentifikasi asumsi, menduga, dan memadukan.

Kedua belas indikator ini dirangkum dalam 5 tahapan yaitu (1) klarifikasi dasar

(basic clarification) yang terdiri dari indikator merumuskan pertanyaan,

menganalisis argumen, menanyakan pertanyaan, dan menjawab pertanyaan (2)

memberikan alasan untuk suatu keputusan (the bases for the decision) yang

terdiri dari indikator menilai kredibilitas sumber informasi, melakukan

observasi, dan menilai laporan (3) menyimpulkan (inference) yang terdiri dari

indikator hasil observasi, membuat deduksi dan menilai deduksi, membuat

induksi, dan menilai induksi, (4) klarifikasi lebih lanjut (advanced

clarification) yang terdiri dari indikator mengevaluasi, mendefinisikan dan

menilai definisi, mengidentifikasi asumsi, dan (5) dugaan dan keterpaduan

(supposition and integration) yang tediri dari indikator menduga dan

memadukan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita peroleh bahwa kemampuan berpikir

kritis yang merupakan bagian dari kemampuan berpikir tingkat tinggi

mempunyai indikator ketercapaian. Adapun indikator kemampuan berpikir
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kritis  antara lain menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta yang

didukung oleh kemampuan memahami. Memahami yang dimaksud adalah

mampu memberikan alasan secara logis, sistematis, dan analitis, mampu

memecahkan masalah secara cepat dan tepat, mampu mengambil keputusan

secara cepat dan tepat, dan mampu menciptakan suatu produk yang baru

berdasarkan apa yang telah dipelajari.

Kemampuan berpikir kritis dalam pendidikan sudah menjadi tuntutan dalam

kurikulum 2013 yang harus dimiliki siswa untuk semua pelajaran seperti

halnya pelajaran fisika. Hal ini tertuang dalam Permendiknas nomor 22 tahun

2007 tentang Standar Isi dan nomor 23 tahun 2007 tentang Standar Kompetensi

Lulusan. Permendiknas tentang standar isi menyatakan bahwa fungsi dan

tujuan mata pelajaran Fisika di SMA dan MA adalah agar siswa memiliki

kemampuan, salah satu kemampuannya adalah memupuk sikap ilmiah yang

mencakup jujur, terbuka dalam menerima pendapat berdasarkan bukti-bukti

tertentu, kritis terhadap pernyataan ilmiah yaitu tidak mudah percaya tanpa ada

dukungan hasil observasi empiris, dapat bekerjasama dengan orang lain,

memberi pengalaman untuk dapat mengajukan dan menguji hipotesis melalui

percobaan: merancang dan merakit instrumen percobaan, mengumpulkan,

mengolah, dan menafsirkan data, menyusun laporan, serta mengkomunikasikan

hasil percobaan secara lisan dan tertulis.

Menurut Yogantari dkk (2014) hasil wawancara dengan beberapa guru fisika di

enam sekolah di kota Malang menunjukkan bahwa dalam pembelajaran fisika

siswa mengalami beberapa permasalahan yaitu sulit memahami konsep
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sehingga sering keliru dalam pengerjaan soal-soal konsep maupun perhitungan

dan dalam melakukan induksi seperti menyimpulkan hasil pembelajaran.

Ketika siswa diminta untuk menjawab pertanyaan guru, hanya sedikit siswa

yang dapat memberikan jawabannya terutama jika diminta disertai dengan

alasannya. Apalagi jika diminta untuk mengajukan pertanyaan. Hal ini

menunjukkan kemampuan siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan

masih kurang.  Hasil observasi awal menunjukkan bahwa kemampuan siswa

dalam bertanya dan menjawab pertanyaan yang membutuhkan alasan,

melakukan deduksi, melakukan induksi, membuat nilai keputusan, dan

memutuskan suatu tindakan masih kurang. Hal ini menunjukkan kemampuan

berpikir terutama berpikir kritis belum optimal.

Berpikir kritis merupakan kegiatan menganalisis ide atau gagasan ke arah yang

lebih spesifik, membedakan secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji

dan mengembangkannya ke arah yang lebih sempurna. Sehingga dalam

pembelajaran fisika sangat berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis. Hal ini

didukung oleh penelitian Dwijanati dan Yulianti (2010:112) yang menyatakan

pembelajaran sains termasuk fisika, lebih menekankan pada pemberian

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetansi, agar siswa mampu

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara alamiah. Pendidikan sains

diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat sehingga dapat membantu siswa

untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendasar tentang alam sekitar.

Menurut Bhisma (2011: 16) pola pikir kritis juga sangat penting dan

bermanfaat bagi mahasiswa, terutama dalam hal membantu memperoleh
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pengetahuan, memperbaiki teori, memperkuat argumen, mengemukakan dan

merumuskan pertanyaan dengan jelas, mengumpulkan, menilai, dan

menafsirkan informasi dengan efektif, membuat kesimpulan dan menemukan

solusi masalah berdasarkan alasan yang kuat, membiasakan berpikiran terbuka

dan mengkomunikasikan gagasan, pendapat, dan solusi dengan jelas kepada

lainnya.

Keterampilan berpikir kritis sangat penting dilatihkan karena keterampilan

berpikir ini tidak dibawa sejak lahir. Di samping itu, tujuan melatihkan

keterampilan berpikir kritis adalah untuk menyiapkan siswa menjadi seorang

pemikir kritis (critical thinker), mampu memecahkan masalah (problem

solver), dan menjadi pemikir independen (independent thinker) sehingga dapat

menghadapi kehidupan, menghindarkan dirinya dari indokrinasi, penipuan,

pencucian otak, mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi, dan membuat

keputusan dengan tepat dan bertanggung jawab.

E. Bahan Ajar Mandiri

Wafroturrohmah dan Suyatmini (2013:37) menyatakan belajar mandiri sebagai

suatu bagian dari kepribadian individu yang mampu dan mau untuk belajar

sendiri, dengan atau tanpa bantuan pihak lain, dalam hal penentuan tujuan

belajar, menentukan metode belajar dan evaluasi hasil belajar. Sumardiono

(2010:78) menyatakan proses belajar mandiri adalah ketika seseorang membuat

inisiatif dengan mandiri atau dengan bantuan orang lain untuk mengenali

kebutuhan belajar mereka, memformulasikan tujuan belajar, mengidentifikasi
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bahan yang dibutuhkan untuk belajar, memilih dan mengimplementasikan

strategi belajar, serta mengevaluasi hasil dari proses belajar.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan belajar mandiri adalah

proses belajar yang dilakukan secara mandiri dengan menggunakan media

bantuan berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pada pengertian

belajar mandiri, proses penetapan kompetensi sebagai tujuan belajar dan cara

pencapaiannya, baik menyangkut penetapan waktu belajar, tempat belajar,

irama belajar, tempo belajar, cara belajar, sumber belajar, maupun evaluasi atas

hasil belajar dilakukan oleh pembelajar sendiri.

Suardana (2012:64) menyatakan berdasarkan hasil penelitian secara kuantitas

terjadi peningkatan skor rerata kemandirian belajar siswa dari siklus 1 ke siklus

2 sebesar 8,7%. Peningkatan ini disertai oleh peningkatan persentase siswa

yang memiliki kemandirian belajar dengan kualifikasi tinggi (T) dan sangat

tinggi (ST) sebesar 29,4% dari siklus 1 ke siklus 2. Capaian tingkat

kemandirian belajar siswa ini berimplikasi positif terhadap aktivitas belajar

mandiri dan hasil belajar siswa. Melalui lima tahapan pembelajaran mandiri,

yaitu persiapan, organisasi, bimbingan, pengelolaan, dan evaluasi. Siswa dapat

belajar secara mandiri yang pada akhirnya dapat meningkatkan perolehan hasil

belajar siswa, kemampuan dalam mengantipasi kemajuan ilmu pengetahuan

dan teknologi yang semakin cepat yang menuntut siswa harus belajar

sepanjang hayat, dan kemampuan dalam rangka mengantisipasi perubahan

kurikulum.
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Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan dengan belajar mandiri

suasana kelas menjadi lebih aktif dan kreatif, dimana siswa secara

bertanggungjawab telah menyadari tugas utamanya adalah belajar dalam

mencapai kompetensi tertentu, dan mampu membangun sendiri pengetahuan

dan perilaku belajarnya dengan meningkatkan sikap perilaku belajar mandiri,

serta meningkatkan jalinan kerja kooperatif dengan siswa lain dan guru.

Sehingga orientasi pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru tetapi menjadi

berpusat pada siswa. Mereka aktif mencari ilmu pengetahuan, dapat belajar

secara terencana, memiliki kepercayaan diri, kritis dalam belajar dan memiliki

self inforcement.

Menurut Hulukati ( 2011:91) implementasi model bahan belajar mandiri

berbasis andragogi yang dikembangkan menunjukkan keefektifan dalam

meningkatkan kompetensi pendidik tentang pengembangan diri anak usia dini.

Hal ini menunjukkan bahwa bahan belajar mandiri dapat digunakan sebagai

salah satu alternatif pembelajaran bagi para pendidik dalam rangka

meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional.

F. Desain Produk Pengembangan BSE (Buku Sekolah Elektronik) Interaktif
LCDS

Dalam proses pembelajaran baik yang dilakukan secara bersama ataupun

mandiri salah satu bentuk sumber belajar yang digunakan adalah buku. Buku

yang akan dikembangkan disini berupa buku sekolah elektronik interaktif

menggunakan media Learning Content Development System (LCDS).

Keunggulan buku sekolah elektronik interaktif menggunakan LCDS yaitu buku

sekolah elektronik interaktif  LCDS tidak hanya memuat materi, gambar, dan
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soal evaluasi, tetapi juga terdapat uraian materi yang berisi simulasi, fenomena

fisika, tes interaktif, gambar, animasi, video, dan multimedia lainnya.

Ketika mengembangkan sebuah bahan ajar, perlu dilakukan spesifikasi produk.

Buku elektronik interaktif  LCDS akan diuji kemenarikan, kemudahan, dan

kemanfaatan buku elektronik interaktif  LCDS dalam pembelajaran. Berikut ini

merupakan desain produk pengembangan buku elektronik interaktif

menggunakan LCDS pada materi radiasi benda hitam seperti Gambar 1.

Gambar 1. Desain Produk Pengembangan Modul LCDS.

Buku sekolah elektronik intreraktif yang dikembangkan merupakan salah satu

media pembelajaran yang dibuat menggunakan program LCDS v 2.8 yang

memuat materi pembelajaran Radiasi Benda Hitam untuk siswa SMA/MA

kelas XII IPA semester genap. Materi pembelajaran yang dimuat dalam buku

Fenomena Fisika

Buku Elektronik
Interaktif LCDS

Video, animasi,
simulasi

Materi Radiasi
Benda Hitam Tes Interaktif

Kepraktisan Buku
Elektronik  Interaktif

LCDS

Efektifitas dan Validitas
Buku Elektronik  Interaktif

LCDS
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sekolah elektronik interaktif menggunakan pendekatan saintifik sesuai dengan

Standar Isi Kurikulum 2013.

Konten yang akan dibuat pada modul pembelajaran menggunakan LCDS,

yaitu:

1. Cover

Cover merupakan gambaran pembukaan buku sekolah elektronik

interaktif yang memuat ilustrasi mengenai materi seperti adanya judul

materi, gambar ilustrasi radiasi benda hitam, nama pengembang, nama

pembimbing, dan jenjang serta tingkatan sekolah. Pembuatan cover

didesain dengan memanfaatkan program microsoft power point 2010

agar dapat menghasilkan tampilan yang lebih menarik dengan

menggunakan variasi warna dan jenis huruf serta ukuran huruf yang

lebih besar, hal ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan tampilan

dalam LCDS yang kurang berwarna dan hanya dapat menggunakan satu

jenis huruf dengan ukuran kecil.

2. Petunjuk

Petunjuk penggunaan buku sekolah elektronik interaktif memuat

penjelasan mengenai tata cara mengoperasikan buku sekolah elektronik

interaktif. Petunjuk yang akan ada dalam buku sekolah elektronik

interaktif ini adalah petunjuk penggunaan tombol dan petunjuk dalam

mengoperasikan buku ini. Pembuatan petunjuk terlebih dahulu teks

petunjuk diubah dengan memanfaatkan program microsoft power point

2010, kemudian di-slide show lalu file tersebut di print screen, dan
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diubah menggunakan program photoscape sehingga menghasilkan file

dengan format jpg.

3. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Indikator, dan Tujuan

Pembelajaran

Konten ini memuat Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD),

Indikator, dan Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Adapun KD

yang digunakan yaitu 3.9 Menerapkan konsep kuantum dalam

menjelaskan radiasi benda hitam, efek foto listrik, dan hamburan untuk

fisika SMA kelas XII. Pembuatan konten ini, terlebih dahulu teks KI,

KD, indikator, dan tujuan pembelajaran dibuat dengan memanfaatkan

program microsoft power points 2010, kemudian di-slide show lalu file

tersebut di print screen, dan diubah menggunakan program photoscape

sehingga menghasilkan file dengan format .jpg.

4. Materi

Ketika kita menjemur pakaian pada siang hari, maka pakaian yang

mulanya basah lama kelamaan akan menjadi kering. Hal ini

dikarenakan pakaian tersebut mendapat panas dari matahari.

Panas (kalor) dari matahari sampai ke bumi melalui gelombang

elektromagnetik, perpindahan ini disebut radiasi. Radiasi yang

dipancarkan oleh sebuah benda sebagai akibat suhunya disebut radiasi

panas (thermal radiation).

Setiap benda secara kontinu memancarkan radiasi panas dalam bentuk

gelombang elektromagnetik. Bahkan sebuah sebongkah es pun
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memancarkan radiasi panas, sebagian kecil dari radiasi panas ini ada

dalam rentang daerah cahaya tampak. Walaupun demikian sebongkah

es ini tidak dapat dilihat dalam ruang gelap. Serupa dengan sebongkah

es, badan manusia pun memancarkan radiasi panas dalam rentang

daerah cahaya tampak, tetapi intensitasnya tidak cukup kuat untuk dapat

dilihat dalam ruang gelap.

Setiap benda memancarkan radiasi panas, tetapi umumnya benda

terlihat oleh kita karena benda itu memantulkan cahaya yang datang

padanya, bukan karena ia memacarkan radiasi panas. Benda dapat

terlihat meradiasikan panas jika suhunya melebihi 1000 K. Pada suhu

ini benda mulai berpijar merah sepeti kumparan pemanas sebuah

kompor listrik. Pada suhu di atas 2000 K benda berpijar kuning atau

keputih-putihan, seperti besi berpijar putih atau pijar putih dari filamen

lampu pijar. Begitu suhu benda terus ditingkatkan, intensitas relatif dari

spektrum cahaya yang dipancarkannya berubah. Ini menyebabkan

pergeseran dalam warna-warna spektrum yang diamati, yang dapat

digunakan untuk menaksir suhu suatu benda.

Secara umum bentuk terinci dari spektrum radiasi panas yang

dipancarkan oleh suatu benda panas bergantung pada komposisi benda

itu. Meskipun demikian hasil eksperimen menunjukkan bahwa ada satu

kelas benda panas yang memancarkan spektra panas dengan kalor yang

universal. Benda ini disebut benda hitam (black body). Benda hitam

adalah suatu benda yang permukannnya sedemikian sehingga menyerap
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semua radiasi yang dactang padanya (tidak ada radiasi yang dipantulkan

keluar dari benda hitam). Dari pengamatan diperoleh bahwa semua

benda hitam pada suhu yang sama memancarkan radiasi dengan

spektrum yang sama. Tidak ada benda yang hitam sempurna. Kita

hanya dapat membuat benda yang mendekati benda hitam

(Abdurrahman dan Maulina, 2016 : 1-8).

Ekperimen tentang radiasi kalor benda pertama kali dilakukan oleh

Joseph Stefan dan Ludwig Boltzmann, diperoleh kesimpulan yang

dinyatakan dalam rumus :

dengan:

W = intensitas radiasi kalor yang dipancarkan benda tiap detiknya

(watt)

e = emisivitas benda

σ = kontante Stefans – Boltzmann (5,670 x 10-8Wm-2K-4)

A = luas permukaan benda (m2)

T = suhu benda (K)

Persamaan diatas disebut dengan Hukum Stefan – Boltzmann.

Emisivitas adalah konstanta yang besarnya tergantung pada sifat

permukaan benda yang mempunyai nilai antara 0 hingga 1.

Untuk benda yang mempunyai emisivitas 1 dinamakan benda hitam,

yaitu suatu benda yang mempunyai sifat menyerap semua kalor.

Penyerapan kalor ini umumnya tergantung oleh komposisi benda.
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Tetapi berdasarkan ekperimen ada satu kelas benda yang memancarkan

radiasi dengan karakterisitik universal, yaitu benda hitam (black body).

Tidak ada benda hitam sempurna. Saat ini hanya bisa dibuat benda yang

mendekati benda hitam sempurna. Benda hitam diidentikkan dengan

benda berongga yang memiliki lubang kecil seperti yang terlihat pada

Gambar 2 di bawah ini.

Gambar 2. Model benda hitam sempurna

Apabila dilihat lubang itu berwarna hitam karena jika ada cahaya yang

masuk ke lubang tersebut kemungkinan kecil bisa keluar lagi, cahaya

itu akan dipantulkan oleh dinding bagian dalam benda berongga

sehingga akhirnya energi habis terserap. Sebaliknya jika benda tersebut

dipanaskan, maka lubang itu akan menyala lebih terang dibandingkan

dengan daerah sekitarnya, yang berarti memancarkan energi lebih besar

dibandingkan dengan yang lain.

Teori  klasik  gagal menjelaskan peristiwa radiasi benda hitam. Teori

pertama datang datang dari Wilhelm Wien. Perubahan warna pada

benda menunjukkan perubahan intesitas radiasi benda. Jika suhu
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meningkat maka intesitas radiasi berubah yang disebut dengan

pergeseran Wien.  Grafik eksperimen radiasi benda hitam terlihat pada

Gambar 3.

Gambar 3. Kurva eksperimen pergeseran Wien

Pada grafik terlihat bahwa apabila suhu benda meningkat, maka

panjang gelombang untuk intensitas maksimum bergeser ke

nilai panjang gelombang yang lebih pendek. Percobaan Wien

digambarkan oleh persamaan

λmaks T = C

Dengan adalah panjang gelombang maksimum, T adalah suhu

mutlak dan C merupakan konstanta Wien (2,898 x 10-3 mK). Hasil ini

gagal menerangkan fenomena radiasi benda hitam untuk panjang

gelombang tinggi.



29

Teori kedua datang dari Lord Reyleight dan Sir James Jean, yang

dikenal dengan teori Reyleight-Jeans. Berdasarkan hasil perhitungan

ini, Reyleight-Jeans menjelaskan bahwa intesitas radiasi benda hitam

akan semakin meningkat seiring dengan kecilnya panjang gelombang

cahaya.

Ketika mendekati panjang gelombang nol, intesitas radiasi menjadi tak

berhingga ( ) yang disebut dengan bencana ultraviolet. Hal ini

merupakan kegagalan perhitungan Reyleight-Jeans, karena menurut

ketika mendekati panjang gelombang nol, maka intensitas radiasi

menjadi nol.

Kemudian dengan menggunakan perhitungan Reyleight-Jeans, Max

Plank melakukan terobosan besar dengan menyatakan energi cahaya

tidak kontinu, tetapi diskret yang dibawa sebagai paket-paket energi

(kuanta).  Plank  mengemukakan dua anggapan penting mengenai atom-

atom yang bergetar pada dinding berongga, yaitu yaitu sebagai berikut :

a) Atom-atomyang bergetar hanya mempunyai energi tertentu (En)

yang terkuantisasi dan keadaan-keadaan yang boleh disebut keadaan

kuantum. Persamaan yang menggambarkan anggapan Plank sebagai

berikut :

En = nhf

Dengan n adalah bilangan kuantum (n=1,2,3,….), h adalah tetapan

Plank (6,626x10-34 Js) dan f adalah frekuensi getaran dari atom (Hz).
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b) Atom-atom yang bergetar tidak meradiasikan energinya secara

kontinu, tetapi hanya dalam bentuk paket-paket energi yang disebut

kuanta atau foton (Yaz : 2008 : 178-185).

Teori Wien cocok dengan spektrum radaisi benda hitam untuk panjang

gelombang yang pendek, dan menyimpang untuk panjang gelombang

yang panjang. Teori Rayleigh-Jeans cocok dengan spektrum radiasi

benda hitam pada daerah panjang gelombang yang panjang, dan

menyimpang untuk panjang gelombang yang pendek. Jelas bahwa

fisika klasik gagal menjelaskan tentang radiasi benda hitam. Inilah

dilema fisika klasik yang kemudian Max Planck mencurahkan seluruh

perhatiannya. Pada tahun 1900, Planck memulai pekerjaannya membuat

suatu angapan baru tentang sifat dasar dari getaran molekul dalam

dinding-dinding rongga benda hitam (pada saat itu elektron belum

ditemukan). Anggapan baru ini sangat radikal dan bertentangan dengan

fisika klasik, yaitu sebagai berikut:

Radiasi yang dipancarkan oleh getaran molekul-molekul tidaklah

kontinu tetapi dalam paket-paket energi diskrit, yang disebut kuantum

(sekarang disebut foton). Besar energi yang berkaitan dengan foton

adalah E = h , sehingga untuk n buah foton maka energinya

dinyatakan oleh: E = nh . disebut tetapan Planck, dengan:

h = 6,6 ×10−34 J s

Molekul-molekul memancarkan atau menyerap energi dalam satuan

diskrit dari energi cahaya, disebut kuantum (sekarang disebut foton).
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Molekul-molekul melekukan itu dengan “melompat” dari satu tingkat

energi ke tingkat energi lainnya. Jika bilangan kuantum n berubah

dengan satu satuanmenunjukkan bahwa jumlah energy yang

dipancarkan atau diserap oleh molekul-molekul sama dengan h vJadi,

beda energi antaradua tingkat energi yang berdekatan adalah hv .

Molekul akan memancarkan atau menyerap energi hanya ketika

molekul mengubah tingkat energinya. Jika molekul tetap tinggal dalam

satu tingkat energi tertentu, maka tidak ada energi yang diserap atau

dipancarkan molekul (Abdurrahman dan Maulina, 2016 : 9).

Materi di atas merupakan materi yang akan ditampilkan pada

pembelajaran menggunakan buku sekolah elektronik interaktif berbasis

LCDS, materi tersebut terlebih dahulu dibuat dengan memanfaatkan

program microsoft office power point 2010.

5. Contoh Soal dan Pembahasan

Konten ini menampilkan contoh soal mengenai materi yang bertujuan

untuk meningkatkan pemahaman siswa dari konsep yang telah

dijelaskan lengkap dengan pembahasannya. Contoh soal yang ada

dalam buku elektronik interaktif ini adalah soal-soal mengenai radiasi

benda hitam seperti ciri - ciri benda hitam, penyelesaian intensitas

radiasi berdasarkan persamaan Joseph Stefan dan Ludwig Boltzmann,

Wien, Reyleight-Jeans, dan Plank.



32

6. Video Pembelajaran, Simulasi, dan Animasi

Konten ini menampilkan video pembelajaran, simulasi, dan animasi

sebagai penguatan terhadap pemahaman siswa mengenai konsep

radiasi benda hitam. Penggunaan video pembelajaran, simulasi, dan

animasi diharapkan akan menambah minat siswa dalam belajar karena

tidak hanya dapat melihat teks dan gambar namun dapat pula melihat

efek gerak, variasi warna ataupun suara yang tidak terdapat pada modul

cetakan. Adapun simulasi yang disajikan yaitu contoh benda hitam,

perubahan warna sesuai hukum Stefan – Boltzmann yang didukung

pendapat Wein, simulasi hubungan panjang gelombang dan suhu

berdasarkan hukum Wein.

7. Penugasan

Konten ini memuat penugasan untuk melatih siswa belajar secara

mandiri. Tugas yang diberikan berupa refleksi siswa mengenai

penjelasan, simulasi, gambar, dan video yang telah diberikan.

Penugasan yang diberikan seperti meminta siswa untuk dapat

menjelaskan pengertian benda hitam dan contoh dari benda hitam

berdasarkan pertanyaan awal dan simulasi yang diberikan.

8. Evaluasi

Konten ini memuat tes formatif yang menyajikan soal-soal evaluasi

untuk mengukur kemampuan dan pemahaman siswa terhadap materi

radiasi benda hitam yang telah dipelajari di dalam buku sekolah



33

elektronik interaktif pada materi radiasi benda hitam. Uji kompetensi

dilengkapi dengan feedback atas jawaban yang dipilih siswa.

9. Penutup

Pada konten ini terdapat menu referensi yang berisi sumber buku

bacaan materi radiasi benda hitam yang dimuat dalam buku sekolah

elektronik interaktif. Selain itu terdapat pula menu glosarium yang

berisi kata kunci terkait materi radiasi benda hitam. Menu ini dibuat

menggunakan template read, kemudian glossary. Pembuatan glosarium

diketik secara manual pada kolom page dengan judul atau kata kunci

yang dibuat berformat bold atau bercetak tebal.

Banyaknya konten yang terdapat pada buku sekolah elektronik interaktif ini

memungkin buku sekolah elektronik interaktif dijadikan sebagai bahan

belajar mandiri siswa baik di sekolah ataupun di rumah. Sehingga orientasi

pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru tetapi menjadi berpusat pada

siswa. Penggunaan buku sekolah elektronik interaktif LCDS mendorong

siswa untuk lebih aktif, kreatif, dan mandiri dalam mencari informasi yang

dibutuhkan sehingga membantu siswa belajar mandiri dan memahami konsep

Radiasi Benda Hitam dengan baik. Peningkatan pemahaman konsep dan

materi oleh siswa diharapkan akan mampu meningkatkan hasil belajar dan

kemampuan berpikir kritis siswa. Adapun desain menumbuhkan berpikir

kritis pada sajian buku sekolah elektronik interaktif dapat dilihat pada Tabel

1.
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Tabel 1. Desain menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada sajian buku
sekolah elektronik interaktif

Kelompok berpikir
kritis dan indikator

Konten fisika Contoh sajian di buku sekolah
elektronik interaktif

1. Memberikan
penjelasan
sederhana

Indikator
Memfokuskan
pertanyaan

Benda hitam
adalah suatu
benda yang yang
dapat menyerap
sebagaian atau
seluruh radiasi
yang
mengenainya.

Diberikan pertanyaan awal
mengenai benda hitam. Siswa
diharapkan mampu menganalisis
benda berwana hitam dan benda
hitam.Dengan pertanyaan awal ini
diharapkan mampu
menumbuhkan kemampuan
berpikir kritis siswa. Dimana
siswa harus dapat memilih contoh
benda hitam dari beberapa
gambar.

2. Memberikan
penjelasan
sederhana

Indikator Bertanya
dan menjawab
pertanyaan

Benda hitam
adalah suatu
benda yang yang
dapat menyerap
sebagaian atau
seluruh radiasi
yang
mengenainya.
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Kelompok berpikir
kritis dan indikator

Konten fisika Contoh sajian di buku sekolah
elektronik interaktif

Diberikan penjelasan singkat
mengenai benda hitam. Lalu
diberikan animasi yang
menggambarkan ilustrasi benda
hitam sehingga menumbuhkan
pemahaman siswa mengenai
peristiwa gelombang yang
terserap pada kotak hitam sebagai
ilustasi benda hitam. Sehingga
siswa diharapkan mampu
memberikan penjelasan sederhana
dan menyebutkan contoh benda
hitam, dimana sesuai salah satu
indikator berpikir kritis  bertanya
dan menjawab pertanyaan.

3. Menyimpulkan

Indikator
Menginduksi dan
mempertimbang
kan hasil induksi

Benda hitam
adalah suatu
benda yang yang
dapat menyerap
sebagaian atau
seluruh radiasi
yang
mengenainya.

Diberikan kegiatan siswa berupa
refleksi materi benda hitam.
Dimana siswa diberikan
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Kelompok berpikir
kritis dan indikator

Konten fisika Contoh sajian di buku sekolah
elektronik interaktif

pertanyaan yang mengacu pada
menyatakan tafsiran dan
menggunakan logika dalam
mengerjakan refleksi materi
tersebut. Hal ini sesuai dengan
kelompok berpikir kritis
menyimpulkan.

4. Memberikan
penjelasan lanjut

Indikator
Mendefinisikan
istilah dan
mempertimbang
kan suatu definisi

Intensitas
Radiasi menurut
Joseph Stefan
dan Ludwig
Boltzmann ,
Apabila dilihat
lubang itu
berwarna hitam
karena jika ada
cahaya yang
masuk ke lubang
tersebut
kemungkinan
kecil bisa keluar
lagi, cahaya itu
akan dipantulkan
oleh dinding
bagian dalam
benda berongga
sehingga
akhirnya energi
habis terserap.

Diberikan penjelasan singkat
mengenai intensitas radiasi
menurut Joseph Stefan dan
Ludwig Boltzmann. Dimana
penjelasan singkat ini diharapkan
mampu menumbuhkan berpikir
kritis siswa sesuai indikator
mendefinisikan istilah dan
mempertimbangkan suatu
definisi. Sehingga siswa akan
mencari tahu dari berbagai
sumber mengenai materi ini untuk
dapat mempertimbangkan apakah
penjelasan yang diberikan ini
sesuai dengan berbagai sumber.

5. Membangun
keterampilan
dasar

Indikator
Mengobservasi
dan
mempertimbang
kan laporan
observasi

Sejalan dengan
Joseph Stefan
dan Ludwig
Boltzmann, Wien
juga menyatakan
Perubahan warna
pada benda
menunjukkan
perubahan
intesitas radiasi
benda.

Diberikan sebuah simulasi
apabila benda tersebut
dipanaskan, maka lubang itu akan
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Kelompok berpikir
kritis dan indikator

Konten fisika Contoh sajian di buku sekolah
elektronik interaktif

menyala lebih terang
dibandingkan dengan daerah
sekitarnya, yang berarti
memancarkan energi lebih besar
dibandingkan dengan yang lain.
Dengan adanya simulasi ini
diharapkan siswa mampu
memberikan hasil pengamatan
dari simulasi mengenai intensitas
benda hitam yaitu mengenai
pergeseran wien dan
hubungannya dengan pernyataan
Joseph Stefan dan Ludwig
Boltzmann. Hal ini sesuai dengan
indikator berpikir kritis
mengobservasi dan
mempertimbangkan laporan
observasi

6. Membangun
keterampilan
dasar

Indikator
Mengobservasi
dan
mempertimbang
kan laporan
observasi

Apabila suhu
benda
meningkat, maka
panjang
gelombang untuk
intensitas
maksimum

bergeser ke nilai
panjang
gelombang yang
lebih pendek.
Persamaan Wien

Simulasi mengenai pergeseran
wien mengenai hubungan panjang
gelombang dan suhu ini
digunakan sebagai bahan
pengamatan siswa untuk
merangsang siswa agar dapat
membuat kesimpulan dan hasil
dari pengamatan serta
menemukan persamaan
pergeseran Wien. Kemudian
siswa diminta untuk mengerjakan
tugas mandiri berupa laporan
hasil pengamatan simulasi dan
sumber-sumber yang mendukung
serta menemukan suatu
persamaan. Hal ini sesuai dengan
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Kelompok berpikir
kritis dan indikator

Konten fisika Contoh sajian di buku sekolah
elektronik interaktif

indikator berpikir kritis
mengobservasi dan
mempertimbangkan laporan
observasi.

7. Memberikan
penjelasan lanjut

Indikator
Mendefinisikan
istilah dan
mempertimbang
kan suatu definisi

Fisika klasik
gagal
menjelaskan
tentang radiasi
benda hitam.
kemudian Max
Planck Plank
melakukan
terobosan besar
dengan
menyatakan
energi cahaya
tidak kontinu,
tetapi diskret
yang dibawa
sebagai paket-
paket energi.

Diberikan penjelasan mengenai
penemuan Plank yang dapat
menjelaskan mengenai radiasi
benda hitam. Dimana penjelasan
singkat ini diharapkan mampu
menumbuhkan berpikir kritis
siswa sesuai indikator
mendefinisikan istilah dan
mempertimbangkan suatu
definisi. Sehingga siswa akan
mencari tahu dari berbagai
sumber mengenai materi ini untuk
dapat mempertimbangkan apakah
penjelasan yang diberikan ini
sesuai dengan berbagai sumber.
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III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian Pengembangan

Metode penelitian yang digunakan yaitu research and development atau

penelitian pengembangan. Pengembangan yang dilakukan merupakan

pengembangan buku sekolah elektronik interaktif pada materi radiasi benda

hitam kelas XII SMA. Buku sekolah elektronik interaktif yang dikembangkan

dapat digunakan secara mandiri oleh siswa ataupun dengan bimbingan guru.

Subjek evaluasi terdiri atas ahli bidang isi atau materi, ahli media/desain

pembelajaran instruksional, dan uji satu lawan satu.

Pada proses pengembangan produk ini, diberlakukan uji ahli dan uji satu

lawan satu. Uji ahli dilakukan untuk mengetahui tingkat kelayakan produk

yang telah dikembangkan yang terdiri kelayakan komponen isi, kelayakan

komponen bahasa, dan kelayakan komponen kualitas penyajian. Uji ahli

materi dilakukan oleh ahli bidang isi/materi untuk mengevaluasi isi/materi

pembelajaran pada materi radiasi benda hitam kelas XII SMA, dan ahli

media/desain dilakukan oleh salah seorang dosen Pendidikan Fisika Unila

yang ahli dalam bidang teknologi pendidikan untuk mengevaluasi desain

multimedia interaktif.



40

Untuk uji satu lawan satu yang terdiri dari uji keterbacaan dan kemudahan

dioperasikannya produk dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai

keterbacaan dan kemudahan dioperasikan dari produk yang dihasilkan.

Pengujian keterbacaan produk berupa buku sekolah elektronik interaktif pada

materi radiasi benda hitam pada beberapa siswa /siswi SMA kelas XII di

Bandarlampung

B. Prosedur Pengembangan Produk

Desain penelitian dalam pengembangan yang digunakan mengacu pada

pendapat Sugiyono (2011: 298). Memuat prosedur atau tahapan pokok

penelitian dalam pengembangan untuk menghasilkan suatu produk. Produk

yang dihasilkan dalam penelitian pengembangan ini adalah buku sekolah

elektronik interaktif materi radiasi benda hitam. Namun tidak semua tahapan

dalam Sugiyono (2011: 298) yang digunakan, tetapi tahapan yang digunakan

dalam penelitian pengembangan buku sekolah elektronik interaktif materi

radiasi benda hitam ini hanya sampai ke tahap 6 yaitu tahap uji coba

pemakaian produk dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan.

Adapun prosedur atau tahapan penelitian pengembangan produk ditampilkan

pada Gambar 4
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1. Potensi dan Masalah

Perkembangan IPTEK terhadap proses pembelajaran memacu

pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran. Komputer

mulai digunakan sebagai alat untuk mengembangkan media

pembelajaran berbasis komputer. Salah satu media yang berbasis

komputer adalah buku elektronik. Penggunaan buku elektronik saat ini

sudah sangat berkembang. Dengan adanya ketersediaan buku sekolah

Gambar 4. Langkah-langkah memproduksi produk pengembangan
mengacu pada desain penelitian Sugiyono (2011:298)

Tahap 1. Potensi dan Masalah

Tahap 2. Pengumpulan Informasi
dan Data

Tahap 3. Desain Produk

Tahap 4. Validasi Produk

Tahap 5. Perbaikan Akhir
Produk

Tahap 6. Uji Coba Pemakaian
Produk
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elektronik sangat memudahkan siswa ataupun guru dalam memperoleh

informasi keilmuan tanpa harus membawa beban buku dan mudah

diakses dimanapun.

Namun penggunaan buku elektronik masih dikeluhkan oleh beberapa

guru karena hasil belajar siswa tetap sama seperti menggunakan buku

teks biasa. Hal ini karena buku elektronik yang digunakan bersifat

statis. Dimana buku elektronik yang sering kita temukan hanya

berisikan teks dan gambar yang masih belum bisa menvisualisasikan

konsep-konsep. Sehingga tidak ada bedanya dengan buku

konvensional yang biasa digunakan. Semestinya, buku elektronik

yang dikemas mampu menampilkan simulasi-simulasi yang interaktif

dengan memadukan video, animasi, audio, dan gambar. Perpaduan

konten-konten tersebut akan membantu siswa untuk

memvisualisasikan materi yang bersifat abstrak. Hal ini sejalan

dengan beberapa penelitian yang telah dijabarkan pada tinjauan

pustaka.

Penelitian dilakukan atas dasar adanya potensi dan masalah. Potensi

adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki suatu

nilai tambah pada produk yang diteliti. Sementara masalah akan

terjadi jika terdapat penyimpangan antara yang diharapkan dengan

yang terjadi. Terdeteksinya masalah dilakukan dengan melakukan

analisis kebutuhan yang merupakan langkah awal yang harus
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dilakukan dalam kegiatan penelitian pendahuluan dibidang

pengembangan.

Dalam mengembangkan buku elektronik sekolah interaktif ini terdapat

beberapa aspek yang diperhatikan. Adapun aspek yang diperhatiakan

dalam penelitian ini antara lain analisis kebutuhan terhadap buku

sekolah elektronik interaktif, kelebihan LCDS, kemampuan berpikir

kritis siswa, dan penggunaan buku elektonik sekolah interaktif sebagai

bahan ajar mandiri untuk siswa. Sebagai langkah awal untuk

memperoleh aspek yang akan diteliti, maka dilakukannya penyebaran

angket analisis kebutuhan.

Analisis kebutuhan ini dilakukan dengan teknik penyebaran angket

kepada guru dan siswa. Angket kebutuhan diberikan kepada guru

fisika kelas XII dan siswa kelas XII di SMA N 16 Bandarlampung.

Hasil analisis angket ini untuk mengetahui buku pembelajaran yang

digunakan dan diharapkan oleh guru dan siswa, dan analisis angket ini

dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan latar belakang masalah.

Dalam pembuatan instrumen angket ini, terdapat kisi- kisi penyusunan

instrumen antara lain buku seperti apa yang sering digunakan siswa

dan guru dalam proses pembelajaran, lalu buku seperti apa yang

diinginkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya

apakah pernah menggunakan buku elektronik dan buku elektronik

seperti apa yang diinginkaan siswa dan guru dalam proses

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran, ketuntasan materi, kesulitan
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belajar fisika, dan metode dalam pembelajaran fisika juga termasuk

dalam kisi-kisi penyusunan instrumen angket.

2. Pengumpulan Informasi

Setelah mengetahui potensi dan masalah dalam penelitian

pengembangan ini, langkah berikutnya yaitu mengumpulkan berbagai

informasi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah. Informasi

diperoleh dengan cara studi pustaka dengan cara membaca langsung

dari buku, jurnal, artikel, yang diakses melalui internet. Selain itu

dilakukan pula penyebaran angket analisis kebutuhan. Informasi yang

dikumpulkan berupa materi yang diperlukan dalam pengembangan

produk. Adapun hasil dari pengumpulan informasi ini menjadi rujukan

dalam perencanaan produk yang diharapkan mampu mengatasi

permasalahan tersebut.

3. Desain Produk

Setelah mengumpulkan informasi, langkah selanjutnya adalah

membuat desain produk awal berupa buku sekolah elektronik interaktif

materi radiasi benda hitam kelas XII SMA sebagai bahan ajar mandiri

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, sehingga produk yang

dihasilkan dapat membantu guru dan siswa dalam mengoptimalkan

kegiatan pembelajaran dengan mengadakan inovasi pembelajaran.

4. Validasi Produk

Setelah produk awal selesai dibuat, maka langkah selanjutnya yaitu uji

validitas kepada tim ahli yang terdiri dari ahli materi dan ahli desain.
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Ahli materi mengkaji apakah komponen isi buku sekolah elektronik

interaktif sesuai dengan nilai mutu yang telah ditetapkan oleh Pusat

Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) yaitu kelayakan isi, kelayakan

komponen kebahasaan, dan kelayakan kualitas penyajian. Ahli materi

yang dipilih adalah seorang dosen Pendidikan Fisika Unila yang

berkompeten dalam bidang ini.

Sementara ahli desain mengaji indikator desain berupa kesesuaian

komponen pada sampul, kesesuaian komponen desain isi buku, dan

keseluruhan pengemasan desain buku. Uji ini dilakukan oleh ahli

desain media pembelajaran yang merupakan seorang dosen Pendidikan

Fisika Unila yang berkompeten dalam Ilmu Pendidikan dan Teknologi.

5. Perbaikan Produk Akhir

Setelah dilakukan pengujian atau validasi produk yang terdiri dari

validasi materi dan validasi desain berupa kelayakan isi, kelayakan

penggunaan bahasa, dan kelayakan kualitas penyajian produk maka

diketahui kelemahan produk dan saran dari tim ahli. Kemudian

kelemahan dan saran tim ahli dijadikan bahan perbaikan dan

penyempurnaan produk yang dibuat. Produk pada penelitian

pengembangan ini hanya dibuat satu buah sebagai model hasil

pengembangan.

6. Uji Coba Pemakaian Produk

Setelah produk diperbaiki, maka selanjutnya produk yang berupa buku

sekolah elektronik interaktif ini dilakukan uji keterbacaan dan
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kemudahan dioperasikan produk dengan cara membagikan produk

pada tujuh siswa kelas XII SMA. Dari hasil uji coba produk  ini, akan

diperoleh saran ataupun masukan mengenai produk dan dapat

dilakukan perbaikan produk akhir pengembangan.

C. Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Data

Pada penelitian pengembangan ini, data yang diperoleh adalah data

kuantitatif berupa data hasil jawaban instrumen angket yang diberikan

kepada guru dan siswa kelas XII SMA N 16 Bandarlampung dalam angket

analisis kebutuhan, instrumen angket yang diberikan pada saat uji ahli

desain, materi, uji kelayakan, dan uji keterbacaan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian pengembangan ini menggunakan dua macam teknik

pengumpulan data, yaitu sebagai berikut.

a) Metode Observasi

Metode observasi dilakukan untuk mengetahui kelengkapan sarana

dan prasarana di sekolah yang menunjang proses pembelajaran.

Data hasil observasi digunakan sebagai pendukung analisis

kebutuhan yang tertuang dalam latar belakang.

b) Metode Angket

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket. Angket

yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang diberikan oleh
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peneliti kepada responden untuk mendapatkan keterangan dari

responden mengenai suatu masalah. Data dalam penelitian ini yang

diperoleh dengan menggunakan instrumen angket berupa angket

analisis kebutuhan guru dan siswa mengenai kegiatan pembelajaran

dengan mengoptimalkan media pembelajaran.

Selain instrumen analisis kebutuhan, dibuat juga instrumen angket

uji ahli dan angket respon pengguna. Instrumen angket uji ahli

digunakan untuk menilai dan mengumpulkan data kelayakan

produk sebagai media pembelajaran, sedangkan instrumen angket

respon pengguna digunakan untuk mengumpulkan data tingkat

validitas dan kepraktisan produk yang dikembangkan.

Uji validitas ada dua hal yang akan di uji  yaitu uji materi dan uji

desain. Uji materi yang di uji yaitu kesesuaian materi yang terdapat

dalam buku sekolah elektronik interaktif apakah sudah sesuai atau

belum dengan materi yang ada. Uji desain yang akan diuji yaitu

kesesuaian ukuran huruf yang digunakan, warna yang digunakaan,

kesesuaian animasi, gambar, dan soal evaluasi interaktif yang

dikembangkan.

Uji keterbacaan dan kemudahan dioperasikan produk akan

dilakukan kepada siswa yang akan dinilai meliputi keterbacaan dan

kemudahan dioperasikan buku sekolah elektronik interaktif.
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D. Teknik Analisis Data

Data hasil analisis kebutuhan yang diperoleh dari angket untuk guru

digunakan untuk menyusun latar belakang dan mengetahui tingkat

keterbutuhan produk pengembangan. Data hasil identifikasi kebutuhan ini

kemudian dilengkapi dengan data hasil identifikasi sumber daya digunakan

untuk menentukan spesifikasi produk yang mungkin dikembangkan. Untuk

menganalisa data dilakukan dengan:

1. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan uji desain dan uji materi.

Uji materi dan uji desain dilakukan oleh ahli bidang isi atau materi dan

desain dilakukan untuk mengevaluasi isi atau materi dan desain BSE

Interaktif radiasi benda hitam untuk SMA/MA, yaitu dua orang dosen

Pendidikan Fisika Universitas Lampung dan tiga orang guru SMA kelas

XII. Penilaian uji desain dan uji materi dilakukan dengan menggunakan

angket. Angket penilaian ini memiliki empat pilihan jawaban sesuai

konten pernyataan, yaitu “Sangat Sesuai”, “Sesuai ”, “Kurang Sesuai”

dan “Tidak Sesuai”. Masing-masing pilihan jawaban memiliki skor

berbeda yang mengartikan tingkat kesesuaian materi dan desain.

Tabel 2. Skor penilaian uji ahli

Uji Ahli Skor
Sangat Sesuai 4

Sesuai 3
Cukup Sesuai 2

Tidak Sesuai 1
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Instrumen yang digunakan memiliki empat pilihan jawaban, sehingga

skor penilaian total dapat dicari dengan menggunakan rumus:

Skor Penilaian = Jumlah skor pada instrumenJumlah nilai total skor tertinggi x 4
Hasil dari skor penilaian tersebut kemudian dicari rata-ratanya dari

sejumlah subyek sampel uji ahli dan dikonversikan ke pernyataan

penilaian untuk menentukan kesesuaian materi dan desain pada

produk yang dihasilkan berdasarkan pendapat validator.

Pengkonversian skor menjadi pernyataan penilaian ini dapat dilihat

dalam Tabel 3.

Tabel 3. Konversi skor penilaian menjadi pernyataan nilai kualitas

Rerata Skor Skor Kualitas
3,26 - 4,00 Sangat Sesuai
2,51 - 3,25 Sesuai
1,76 - 2,50 Cukup Sesuai
1,01 - 1,75 Tidak Sesuai

2. Uji keterbacaan dan kemudahan dioperasikan dalam menggunakan buku

elektronik interaktif pembelajaran menggunakan LCDS. Uji ini

dilakukan terhadap peserta didik. Penilaian uji dilakukan dengan

menggunakan angket. Angket penilaian ini memiliki empat pilihan

jawaban sesuai konten pernyataan. Masing-masing pilihan jawaban

memiliki skor berbeda yang mengartikan tingkat keterbacaan dan

kemudahan dioperasikan produk.
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Tabel 4. Skor penilaian uji keterbacaan dan kemudahan

Uji Keterbacaan Uji Kemudahan Skor
Sangat Baik Sangat Mudah 4

Baik Mudah 3
Cukup Baik Cukup Mudah 2

Tidak Baik Tidak Mudah 1

Instrumen yang digunakan memiliki empat pilihan jawaban, sehingga

skor penilaian total dapat dicari dengan menggunakan rumus:

Skor Penilaian = Jumlah skor pada instrumenJumlah nilai total skor tertinggi x 4
Hasil dari skor penilaian tersebut kemudian dicari rata-ratanya dari

sejumlah subyek sampel uji coba dan dikonversikan ke pernyataan

penilaian untuk menentukan keterbacaan dan kemudahan dioperasikan

produk yang dihasilkan berdasarkan pendapat peserta didik.

Pengkonversian skor menjadi pernyataan penilaian ini dapat dilihat

dalam Tabel 5.

Tabel 5. Konversi skor penilaian menjadi pernyataan nilai kualitas

Rerata Skor Skor Kualitas Skor Kualitas
3,26 - 4,00 Sangat Baik Sangat Mudah
2,51 - 3,25 Baik Mudah
1,76 - 2,50 Cukup Baik Cukup Mudah
1,01 - 1,75 Tidak Baik Tidak Mudah

Sumber: Suyanto dan Sartinem (2009: 327)



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut.

1. Produk yang dikembangkan menghasilkan buku sekolah elektronik

interaktif berbasis LCDS pada materi radiasi benda hitam yang valid

terdiri dari uji ahli komponen isi dengan skor 3,36 (sangat layak) dan uji

ahli desain dengan skor 3,45 (sangat layak) sebagai bahan  ajar  mandiri

untuk  menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada siswa yang berisi

materi dalam bentuk teks, gambar, animasi, dan simulasi, serta tes

interaktif yang memanfaatkan beberapa aplikasi kemudian digabungkan

menjadi BSE Interaktif menggunakan LCDS.

2. Keterbacaan Buku sekolah elektronik interaktif berbasis LCDS pada

materi radiasi benda hitam yang dikembangkan menurut siswa sudah baik

dengan rerata skor 3,23. Sedangkan kemudahan dioperasikan Buku

sekolah elektronik interaktif berbasis  LCDS pada materi radiasi benda

hitam yang dikembangkan menurut siswa sangat baik dengan rerata skor

3,28 sehingga dapat dioperasikan secara mandiri.
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B. Saran

Saran dari penelitian pengembangan ini adalah:

1. Produk BSE Interaktif materi radiasi benda hitam ini belum di uji coba

lapangan untuk mencari efektifitas BSE Interkatif ini, disarankan untuk

dilakukan uji coba pada siswa sebenarnya. Uji coba ini dapat dilakukan

dengan cara membandingkan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis

kelas yang menggunakan BSE Interaktif dengan kelas yang menggunakan

buku yang tercetak.

2. Bagi pengembang selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan buku

sekolah elektronik interaktif berbasis LCDS dapat mengadopsi langkah-

langkah pembuatan yang ada dalam story board, selain itu komposisi

gambar, animasi, simulasi serta pemilihan diksi dalam prolog diharapkan

dapat dikemas dengan lebih menarik, sehingga dapat lebih memotivasi

siswa dalam menggunakan buku ini.
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