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Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan efektivitas pembelajaran 

menggunakan media e-book untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan 

penguasaan konsep siswa.  Pada penelitian ini digunakan metode kuasi 

eksperimen dengan pretest posttest control group design.  Sampel diambil dengan 

teknik cluster random sampling diperoleh kelas X MIA 2 sebagai kelas 

eksperimen yang diterapkan pembelajaran menggunakan media e-book dan X 

MIA 4 sebagai kelas kontrol yang diterapkan pembelajaran tanpa menggunakan 

media e-book pada materi titrasi asam basa.  Data hasil penelitian diolah 

menggunakan Microsoft Excel 2013 dan dianalisis menggunakan SPSS versi 17 

for Windows.  Untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan penguasaan 

konsep siswa diukur dari rata-rata nilai n-Gain keterampilan komunikasi dan 

penguasan konsep siswa dengan pembelajaran menggunakan media e-book.  Hasil 

yang diperoleh menyatakan bahwa n-Gain keterampilan komunikasi dan 
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penguasaan konsep siswa pada pembelajaran menggunakan e-book berbeda secara 

signifikan dengan pembelajaran tanpa menggunakan media e-book, sehingga 

dapat disimpulkan keterampilan komunikasi dan penguasaan konsep siswa pada 

materi titrasi asam basa efektif dengan pembelajarannya menggunakan media e-

book.  Ukuran pengaruhnya dihitung menggunakan effect size. Hasil perhitungan 

effect size keterampilan komunikasi dan penguasaan konsep titrasi asam basa 

berpengaruh “besar” pembelajaran dengan media e-book. 

 

 

Kata kunci: e-book, keterampilan komunikasi, penguasaan konsep, titrasi asam 

basa. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

 
Proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah menjadi salah satu perhatian 

utama dalam peningkatan mutu pendidikan.  Upaya peningkatan mutu pendidikan 

tersebut menjadi bagian terpadu dari upaya peningkatan kualitas manusia, baik 

aspek kemampuan, kepribadian, maupun tanggung jawab.  Guru dapat mening-

katkan mutu pendidikan dengan menciptakan suatu keadaan atau lingkungan 

belajar yang memadai agar siswa dapat menemukan pengalaman-pengalaman 

nyata dan terlibat langsung dengan alat dan media pendidikan.  Media pendidikan 

adalah alat yang dapat membantu proses pembelajaran dan berfungsi untuk 

memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan 

pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna (Kustandi dan Bambang, 2013).  

 

Pengembangan media berbasis komputer menjadi penting dikembangkan karena 

perkembangan zaman yang menuntut penggunaan teknologi dalam berbagai 

bidang, termasuk dalam bidang pendidikan.  Sejalan dengan hal tersebut, Aina 

(2013) menyatakan bahwa kemendikbud memiliki rencana strategis mengenai 

penguatan dan perluasan penggunaan TIK dalam bidang pendidikan termasuk 

untuk memfasilitasi proses belajar mengajar seperti adanya media pembelajaran 
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berbasis komputer.  Multimedia pembelajaran merupakan salah satu media berba-

sis komputer yang dapat dikembangkan untuk membantu siswa dan guru selama 

proses pembelajaran.  Mayer dan Moreno (2003) menyatakan bahwa multimedia 

berperan dalam menciptakan proses pembelajaran yang lebih bermakna.  Pem-

belajaran yang bermakna dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan 

yang dapat disimpan dalam memori jangka panjang dan dapat diterapkan pada 

kondisi yang nyata, baru dan berbeda. 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Guru Kimia di SMA Negeri 9 

Bandar Lampung, pada materi titrasi asam basa selama ini hanya menggunakan 

media berupa LKPD dan belum pernah menggunakan media komputer berupa e-

book.  Padahal disekolah tersebut telah terdapat LCD Proyektor  yang dapat 

menunjang terlaksananya media pembelajaran berbasis komputer.  Karakterisitik 

siswa selama ini masih kurang mampu untuk menyimpulkan atau mengkomu-

nikasikan hasil belajar dan kurangnya penguasaan konsep khususnya pada materi 

titrasi asam basa, sehingga siswa masih kurang aktif dikarenakan pembelajaran 

yang kurang menarik dan belum bisa memaknai arti materi yang sesungguhnya.  

Hal itu menandakan bahwa keterampilan siswa dalam berkomunikasi masih 

rendah dan dapat berdampak pada rendahnya penguasaan konsep siswa. 

Kemampuan berkomunikasi dengan orang lain merupakan dasar untuk segala 

yang kita kerjakan.  Grafik, bagan, peta, lambang-lambang, diagram, persamaan 

matematik, dan demonstrasi visual, sama baiknya dengan kata-kata yang ditulis 

atau dibicarakan, semuanya adalah cara-cara komunikasi yang seringkali 

digunakan dalam ilmu pengetahuan (Dimyati dan Mudjiono, 2002). 
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Salah satu aplikasi multimedia yang dapat digunakan untuk membuat e-book guna 

meningkatkan keterampilan komunikasi siswa adalah aplikasi flipbook maker.  

Flipbook maker merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk mengkonversi 

file PDF ke halaman balik publikasi digital.  Software ini dapat mengubah 

tampilan file PDF menjadi lebih menarik seperti sebuah buku.  Flipbook maker 

juga dapat membuat file PDF menjadi seperti sebuah majalah, majalah digital, 

flipbook, katalog perusahaan, dan katalog digital (Istiyanto, 2013).  Perangkat 

lunak flipbook maker dapat membantu menghasilkan media pembelajaran dengan 

tampilan lebih variatif, tidak hanya berupa teks namun juga gambar, video, dan 

audio bisa disisipkan dalam media ini (Sugianto, 2013) 

Media e-book diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pembelajaran khususnya dalam mata pelajaraan kimia materi titrasi asam basa.  

Dimana pada materi ini siswa masih kurang memaknai arti materi yang 

sesungguhnya karena materi titrasi asam basa merupakan salah satu pembelajaran 

yang memiliki cakupan luas dimana mencakup konsep dasar asam basa, aplikasi 

ke dalam kehidupan sehari-hari, serta kegiatan ilmiah yang melibatkan siswa. 

Cara yang bisa dipakai di dalam proses pembelajaran dapat dimulai dari adanya 

inovasi media pembelajaran seperti media pembelajaran berupa e-book. 

 

Berdasarkan KD 3.13. Menentukan konsentrasi/kadar asam atau basa berdasarkan 

data hasil titrasi asam basa, siswa diminta untuk menentukan konsentrasi dengan 

membaca grafik/tabel hasil pengamatan, menyusun dan menyampaikan laporan 

secara sistematik dan menjelaskan hasil percobaan/penelitian. Jadi, media e-book 

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan komunikasi yang akan berpengaruh 
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dengan penguasaan konsepnya.  Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Sugianto, (2013) yang menyatakan bahwa e-book berbasis flipbook maker 

mendapatkan penilaian  positif dari siswa dikarenakan pengoperasian buku 

tersebut sangat mudah serta unsur musik dan animasi dinilai dapat meningkatkan 

komunikasi, motivasi, minat, dan aktivitas belajar para siswa. 

 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis melakukan penelitian tentang 

“Efektivitas Media E-Book untuk Meningkatkan Keterampilan Komunikasi dan 

Penguasaan Konsep Pada Materi Titrasi Asam Basa”. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :  

1. Bagaimanakah efektivitas pembelajaran menggunakan media e-book dalam 

meningkatkan keterampilan komunikasi siswa? 

2. Bagaimanakah efektivitas pembelajaran menggunakan media e-book dalam 

meningkatkan penguasaan konsep siswa?  

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dituliskan tujuan penelitian 

adalah untuk mendeskripsikan:  

1. Efektivitas pembelajaran menggunakan media e-book dalam meningkatkan 

keterampilan komunikasi siswa. 
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2. Efektivitas pembelajaran menggunakan media e-book dalam meningkatkan 

penguasaan konsep siswa. 

 

 

D. Manfaat Penelitian  

 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Siswa  

Pembelajaran menggunakan E-book siswa mendapatkan pengalaman belajar 

dan dapat memanfaatkan teknologi yang ada. 

2. Guru 

Pembelajaran menggunakan E-book guru dapat membuat proses 

pembelajaran yang inovatif dan dapat memanfaatkan teknologi yang ada 

khususnya dalam materi Titrasi Asam Basa. 

3. Sekolah 

Memberikan masukan atau saran dalam upaya mengembangkan suatu proses 

pembelajaran yang inovatif  di sekolah serta sebagai usaha untuk 

memanfaatkan teknologi yang ada dalam pembelajaran kimia di sekolah.   

 

 

E. Ruang lingkup 

  

 

Dengan adanya ruang lingkup, maka untuk mencegah pembahasan supaya tidak 

terlalu melebar dan efisien, maka peneliti membuat batasan masalah dalam 

penelitian ini, sebagai berikut:  

1. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa 

jauh target dapat tercapai (Sedarmayanti, 2006).  Menurut Wahyuni, 
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Fadiawati, dan Kadaritna, (2014), suatu pembelajaran dapat dikatakan 

efektif apabila terdapat perbedaan n-gain yang signifikan yang diperoleh 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

2. Media pembelajaran yang digunakan adalah media dalam bentuk e-book 

menggunakan aplikasi Flipbook maker. Flipbook maker dapat membantu 

menghasilkan media pembelajaran dengan tampilan lebih variatif, tidak 

hanya berupa teks namun juga gambar, video, dan audio bisa disisipkan 

dalam media ini (Sugianto, 2013) 

3. Menurut Rustaman (2005) menjabarkan sub bab indikator keterampilan 

komunikasi dalam KPS sebagai berikut: 1) mengubah bentuk penyajian, 2) 

menggambarkan data empiris hasil percobaan atau pengamatan dengan 

grafik atau tabel atau diagram, 3) menyusun dan menyampaikan laporan 

secara sistematis, 4) menjelaskan hasil percobaan atau penelitian, 5) 

membaca grafik atau tabel atau diagram, serta 6) mendiskusikan hasil 

kegiatan mengenai suatu masalah atau suatu peristiwa. 

4. Penguasaan konsep menurut Dahar (2003) penguasaan konsep merupakan 

kemampuan siswa dalam memahami makna secara ilmiah baik teori 

maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Pokok bahasan penelitian ini yaitu materi Titrasi Asam Basa pada siswa 

kelas XI MIA di SMA Negeri 9 Bandar Lampung TP. 2018/2019 

didasarkan atas kurikulum K13 edisi Revisi.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

A. Media Pembelajaran 

 

 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti “tengah” 

atau “pengantar”, media juga bisa diartikan sebagai perantara atau pengantar 

pesan dari pengirim kepada penerima (Arsyad, 2011).  Menurut Permendiknas 

No. 40 Tahun 2008, media pendidikan adalah peralatan yang digunakan untuk 

membantu komunikasi dalam pembelajaran. Komunikasi dalam pembelajaran 

sering kali kurang memberikan kejelasan tentang pesan materi yang disampaikan 

oleh guru kepada siswa.  Pesan materi yang akan dikomunikasikan adalah isi 

ajaran atau didikan yang ada dalam kurikulum.  

 

Media merupakan wujud dari adanya berbagai jenis komponen dalam lingkungan 

siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar (Indriana, 2011).  Media 

pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan 

berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat 

mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna.  Media 

pembelajaran adalah sarana untuk meningkatkan kegiatan proses belajar 

mengajar.  Mengingat banyaknya bentuk-bentuk media tersebut, maka guru harus 
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dapat memilihnya dengan cermat, sehingga dapat digunakan dengan tepat 

(Kustandi dan Bambang, 2013). 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah semua alat atau benda atau perlengkapan berupa apapun 

yang digunakan oleh guru atau pengajar dalam membantu kegiatan belajar 

mengajar dengan maksud menyampaikan pesan (informasi) pembelajaran antara 

guru atau pengajar dengan peserta didik agar proses interaksi pembelajaran dapat 

berlangsung secara efektif dan efisien.  

 

Manfaat penting bagi kesuksesan proses belajar dan mengajar serta tujuan 

pembelajaran, antara lain: 

1. Membuat konkret berbagai konsep yang abstrak 

2. Menghadirkan berbagai objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat ke 

dalam lingkungan belajar melalui media pengajaran yang menjadi sampel 

objek tersebut. 

3. Menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil ke dalam ruang 

pembelajaran pada waktu kelas membahas tentang objek yang besar atau 

yang terlalu kecil tersebut. 

4. Memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau lambat (Indriana , 2011) 

 

Manfaat lain dari penggunaan media, yaitu: 

1. Pengajaran lebih menarik perhatian pembelajar sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar. 

2. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih difahami 

pembelajar, serta memungkinkan pembelajar menguasai tujuan pengajaran 
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dengan baik. Metode pembelajaran bervariasi, tidak semata-mata hanya 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata lisan pengajar, pembelajar 

tidak bosan dan pengajar tidak kehabisan tenaga. 

3. Pembelajar lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan penjelasan dari pengajar saja, tetapi aktivitas lain yang 

dilakukan seperti: mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain 

(Sanaky, 2013). 

 

Leshin, Pollock, & Reigeluth (1994) mengklasifikasi media kedalam lima kelom-

pok, yaitu: 

1. Media berbasis manusia, meliputi guru, instruktor, tutor, main peran seperti 

kegiatan kelompok, dan field-trip. 

2. Media berbasis cetak, meliputi buku, buku penuntun, buku latihan, alat 

bantu kerja, dan lembaran lepas. 

3. Media berbasis visual, meliputi bagan, grafik, peta, dan tranparansi. 

4. Media berbasis audio-visual, seperti video, film, program slide-tape, dan 

televisi. 

5. Media berbasis komputer, seperti video interaktif, hypertext, Microsoft 

Power Point (PPT), dan e-book (electronic book). 

 

 

B. E-Book (Electronic Book) 

 

 

E-book atau electronic book adalah buku teks yang dikonversi menjadi format di-

gital.  Menurut Shiratuddin (2003), E-book juga memiliki pengertian sebagai ling-

kungan belajar yang memiliki aplikasi yang mengandung database multimedia 
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sumber daya instruksional yang menyimpan presentasi multimedia tentang topik 

dalam sebuah buku. 

 

Menurut Sadiah (2008), tujuan dan fungsi e-book adalah sebagai salah satu alter-

natif sumber belajar.  E-book berbeda dengan buku cetak (buku konvensional) 

karena dapat memuat konten multimedia di dalamnya sehingga dapat menyajikan 

bahan ajar yang lebih menarik dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. 

 

 

Menurut Munadi (2010) e-book memiliki peran yang sangat luar biasa untuk men-

dukung proses pembelajaran, yaitu:  

1. Siswa dapat terlibat aktif karena ada proses belajar dan pembelajaran yang 

menarik dan bermakna. 

2. Siswa dapat menggabungkan ide-ide baru kedalam pengetahuan yang telah 

dimiliki sebelumnya untuk memahami makna atau keingintahuan yang 

selama ini ada dalam benaknya. 

3. Memungkinkan siswa saling bekerja sama dalam suatu kelompok. 

4. Memungkinkan siswa dapat secara aktif dan antusias berusaha untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

5. Memungkinkan situasi belajar diarahkan pada proses belajar yang 

bermakna. 

6. Memungkinkan siswa dapat memahami apa yang telah dipelajarinya. 

 

Flipbook maker merupakan salah satu software yang dapat digunakan untuk 

menyajikan buku dapat tampilan elektronik.  Flipbook maker adalah sebuah 

software yang mempunyai fungsi untuk membuka setiap halaman menjadi 
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layaknya sebuah buku. Software flipbook maker dapat membuat dan mengubah 

file pdf, image/photo menjadi sebuah buku atau album fisik ketika kita buka per 

halamannya.  Hasil akhir dapat disimpan dalam format .swf, .exe, html.  Flipbook 

maker merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk mengkonversi file PDF 

ke halamanbalik publikasi digital.  Software ini dapat mengubah tampilan file 

PDF menjadi lebih menarik seperti sebuah buku.  Flipbook maker juga dapat 

membuat file PDF menjadi seperti sebuah majalah, majalah digital, flipbook, 

katalog perusahaan, dan katalog digital (Istiyanto, 2013).  Perangkat lunak 

flipbook maker dapat membantu menghasilkan media pembelajaran dengan 

tampilan lebih variatif, tidak hanya berupa teks namun juga gambar, video, dan 

audio bisa disisipkan dalam media ini (Sugianto, 2013) 

 

 

C. Keterampilan Komunikasi.  

 

 

 

Komunikasi menurut Hardjana (Lestari, 2006) berasal dari bahasa Latin yaitu 

communio, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan commnion, yang berarti 

kebersamaan, persatuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan.  Dalam bentuk kata 

kerja communicare yang berarti membagi sesuatu dengan seseorang, tukar 

menukar, memberitahukan sesuatu kepada seseorang, bercakap-cakap bertukar 

pikiran, dan berpartisipasi atau memberitahukan.  

 

Keterampilan komunikasi yaitu menyampaikan pendapat hasil keterampilan proses 

lainnya baik secara lisan maupun tulisan. Dalam tulisan dapat berbentuk 

rangkuman, grafik, tabel, gambar, poster dan sebagainya. Keterampilan 

mengkomunikasikan ini diantaranya adalah mengutarakan suatu gagasan, 
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menjelaskan penggunaan data hasil penginderaan/memeriksa secara akurat suatu 

objek atau kejadian, mengubah data dalam bentuk tabel ke bentuk lainnya misalnya 

grafik, peta secara akurat (Kemendikbud, 2013). 

 

Keterampilan komunikasi menurut Dimyati dan Mudjiono (2002) adalah sebagai 

berikut.  Kemampuan berkomunikasi dengan orang lain merupakan dasar untuk 

segala yang kita kerjakan.  Grafik, bagan, peta, lambang-lambang, diagram, 

persamaan matematik, dan demonstrasi visual, sama baiknya dengan kata-kata yang 

ditulis atau dibicarakan, semuanya adalah cara-cara komunikasi yang seringkali 

digunakan dalam ilmu pengetahuan.  Keterampilan mengomunikasikan merupakan 

keterampilan untuk menyampaikan hasil penemuannya kepada orang lain baik 

secara lisan maupun tulisan dapat berupa penyusunan laporan, pembuatan paper, 

penyusunan karangan, pembuatan gambar, tabel, diagram, dan grafik (Semiawan, 

1992). 

 

Menurut Rustaman (2005) menjabarkan sub bab indikator keterampilan 

komunikasi dalam KPS sebagai berikut:  

1) Mengubah bentuk penyajian 

2) Menggambarkan data empiris hasil percobaan atau pengamatan dengan grafik 

atau tabel atau diagram 

3) Menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis 

4) Menjelaskan hasil percobaan atau penelitian 

5) Membaca grafik atau tabel atau diagram, serta 

6) Mendiskusikan hasil kegiatan mengenai suatu masalah atau suatu peristiwa. 
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D. Penguasaan Konsep 

 

 

Penguasaan konsep menurut Dahar (2003) penguasaan konsep merupakan 

kemampuan siswa dalam memahami makna secara ilmiah baik teori maupun 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.  Selain itu, Sumaya (2004) 

berpendapat bahwa seseorang dapat dikatakan menguasai konsep jika orang 

tersebut benar-benar memahami konsep yang dipelajarinya sehingga mampu 

menjelaskan dengan menggunakan kata-kata sendiri sesuai dengan pengetahuan 

yang dimilikinya, tetapi tidak mengubah makna yang ada di dalamnya. 

 

Penguasaan konsep yang dimiliki siswa digunakan untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan yang ada kaitannya dengan konsep yang dimiliki.  Lebih lanjut, 

Djamarah dan Zain (2006) meyatakan bahwa penguasaan konsep siswa tidak 

terbatas hanya mengenal, tetapi siswa harus dapat menghubungkan antara satu 

konsep dengan konsep lainnya. 

Agar siswa dapat menguasai konsep yang diberikan, ada beberapa prinsip yang 

harus digaris bawahi bagi pengajar.  Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Slameto (2010), bahwa diperlukan petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip bagi 

guru untuk para siswa yang mulai mempelajari konsep dasar dalam suatu mata 

pelajaran, yaitu: 

1. Berilah tekanan pada sifat-sifat konsep. 

Prinsip: memperhatikan persamaan dan perbedaan antara benda-benda, 

sifat-sifat, dan peristiwa-peristiwa adalah penting untuk mengadakan 

klasifikasi. 
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2. Kembangkan terminologi yang tepat untuk konsep-konsep, sifat-sifat, dan 

contoh-contoh.  

Prinsip: memperoleh nama-nama konsep, sifat-sifat, dan contoh-contoh 

akan memudahkan dalam mulai mempelajari konsep. 

3. Tunjukkanlah haikat konsep dengan menggunakan macam-macam cara 

untuk menerangkan konsep tersebut. 

Prinsip: mengenal dasar-dasar pengertian dan struktur konsep yang harus 

dipelajari memudahkan mempelajari konsep tersebut. 

4. Susunlah dengan sebaik-baiknya urutan contoh-contoh konsep. 

Prinsip: pengenalan sifat-sifat dan aturan-aturan yang membatasi konsep 

dimudahkan oleh adanya contoh-contoh konsep yang positif dan yang 

negatif. 

5. Berilah dorongan dan bimbinglah siswa-siswa untuk melakukan penemuan 

sendiri. 

Prinsip: menyimpulkan sendiri suatu konsep secara induktif atau deduktif. 

6. Berilah kesempatan kepada siswa untuk menerapkan konsep-konsep. 

Prinsip: mengenal contoh-contoh lain dari konsep dan menggunakan konsep 

itu untuk membentuk prinsip-prinsip dan memecahkan masalah-masalah 

akan memperluas konsep seseorang. 

7. Berilah dorongan kepada para siswa untuk menilai sendiri konsep yang 

telah diperolehnya. 

Prinsip: penilaian sendiri itu penting untuk keberdirisendirian dalam 

mempelajari konsep. 
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E. Titrasi Asam & Basa 

 

 

Titrasi sering disebut dengan titrasi volumetrik, karena diketahui volume 

titrannya.  Volumetrik terbagi menjadi beberapa kelompok, antara lain asidimetri 

dan alkalimetri. Cara titrasi ini berdasarkan pada reaksi asam dan basa (Asikin, 

1982). 

 

Zat yang akan ditentukan kadarnya sendiri disebut dengan titran dan biasanya 

diletakkan di dalam erlenmeyer, sedangkan zat yang telah diketahui sendiri 

konsentrasinya disebut sebagai titer dan biasanya diletakkan di dalam buret. Baik 

titer maupun titran biasanya dalam bentuk larutan. Suatu penerapan stoikiometri 

di laboratorium adalah analisa untuk unsur-unsur guna menentukan komposisinya. 

Penguraian yang dilakukan atau digunakan berdasarkan volumetrinya dan 

penguukuran yang dilakukan dinamakan volumetri atau titrasi. Titrasi asam basa 

melibatkan asam dan basa sebagai titer maupun titran. Titrasi asam basa 

berdasarkan reaksi penetralan kadar larutan asam ditentukan dengan basa keras 

setelah jumlah ekivalen bisa ditambahkan. Hidrolisis dari garam yang terbentuk 

tidak terjadi atau sedikit, sehingga titik akhir reaksi atau titrasi terjadi pada pH = 

7. Untuk titrasi asam kuat dan basa kuat perubahan pH mendadak titik kesetaraan 

mencakup suatu jangka yang luas. Indikator apa saja yang merubah warna dalam 

batas ini akan menyatakan kapan titik kesetaraan itu tercapai. Seperti ditunjukkan 

baik merah atau phenolphthalein akan sama memadai (Keenan, 1989). 

 

Istilah analisis titrimetri mengacu pada analisis kimia kuantitatif yang dilakukan 

dengan menetapkan volume suatu larutan yang konsentrasinya diketahui dengan 
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tepat, yang diperlukan untuk bereaksi secara kuantitatif dengan larutan zat yang 

akan ditetapkan. Larutan dengan kekuatan (konsentrasi) yang diketahui tepat itu, 

disebut larutan standar. Bobot zat yang hendak ditetapkan, dihitung dari volume 

standar yang digunakan dan hukum-hukum stoikiometri yang diketahui. Dahulu 

digunakan orang analisis volumetri, tetapi sekarang telah diganti dengan analisis 

titrimetri, karena yang terakhi ini dianggap lebih baik menyatakan proses titrasi, 

sedangkan yang disebut terdahulu dapat dikacaukan dengan pengukuran-

pengukuran volume, seperti yang melibatkan gas-gas. Reagensia dengan 

konsentrasi yang diketahui itu disebut titran dan zat yang sedang dititrasi disebut 

titrat (Basset, 1994). 

 

Untuk analisis titrimetri lebih mudah jika kita memahami sistem ekivalen (larutan 

normal) sebab pada titik akhir titrasi jumlah ekivalen dari zat yang dititrasi sama 

dengan jumlah ekivalen zat penitrasi. Berat ekivalen suatu zat sangat sukar dibuat 

definisinya, tergantung dari macam reaksinya. Volumetri dapat dibagi menjadi 

asidi dan alkalimetri, oksidimetri, dan argentometri. Asidimetri adalah yang 

diketahui konsentrasi asamnya, sedangkan alkalimetri bila yang diketahui adalah 

konsentrasi basanya. Titrasi asam basa ada lima, empat diantaranya adalah: 

1. Titrasi asam kuat dengan basa kuat 

Di akhir titrasi akan terbentuk garam yang berasal dari asam kuat dan basa 

kuat. 

2. Titrasi asam lemah dengan basa kuat  

Pada akhir titrasi terbentuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa 

kuat. 

3. Titrasi basa lemah dengan asam kuat 
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Pada akhir titrasi akan terbentuk garam yang berasal dari basa lemah dan 

asam kuat. 

4. Titrasi asam lemah dan basa lemah 

Pada akhir titrasi akan terbentuk garam yang berasal dari asam lemah dan 

basa lemah (Sukmariah, 1990) 

 

Proses penentuan konsentrasi suatu larutan dipastikan dengan tepat dikenal 

sebagai standarisasi. Suatu larutan standar kadang-kadang dapat disiapkan dengan 

menggunakan suatu sampel zat terlarut yang diinginkan, yang ditimbang dengan 

tepat. Zat yang memadai dalam hal ini hanya sedikit, disebut larutan standar 

primer. Zat ini harus memiliki syarat antara lain, mudah diperoleh dalam bentuk 

murni, stabil, mudah dikeringkan dan tidak higroksopis (Underwood, 1998). 

 

 

F. Kerangka Pemikiran  

 

 

Agar pembelajaran dapat berjalan optimal dan mengarah pada tujuan dalam 

kurikulum maka guru harus mempunyai strategi pembelajaran yang mendukung 

proses belajar siswa. Media pembelajaran merupakan komponen yang tidak 

terpisahkan dari kegiatan belajar mengajar agar pembelajaran dapat berjalan 

maksimal.  Media pembelajaran yang dapat digunakan salah satunya adalah e-

book.  Salah satu software yang dapat membuat tampilan e-book adalah flipbook 

maker. 

 

Flipbook maker merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk mengkonversi 

file PDF ke halaman balik publikasi digital. Software ini dapat mengubah 
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tampilan file PDF menjadi lebih menarik seperti sebuah buku. Flipbook maker 

dapat membantu menghasilkan media pembelajaran dengan tampilan lebih 

variatif, tidak hanya berupa teks namun juga gambar, video, dan audio bisa 

disisipkan dalam media ini (Sugianto, 2013) 

 

Di SMA Negeri 9 Bandar Lampung khususnya pada mata pelajaran Kimia materi 

Titrasi Asam Basa belum memanfaatkan atau menerapkan media pembelajaran 

berupa e-book, sedangkan pembelajaran titrasi asam basa merupakan salah satu 

pembelajaran yang memiliki cakupan luas dimana mencakup konsep dasar asam 

basa, aplikasi ke dalam kehidupan sehari-hari, serta kegiatan ilmiah yang 

melibatkan siswa.  Materi yang memiliki cakupan luas seringkali membuat siswa 

kesulitan dalam menemukan inti materi sehingga siswa menjadi malas belajar dan 

pemahaman siswa terhadap materi menjadi kurang maksimal. Siswa diharapkan 

mampu memperoleh pembelajaran kimia yang bermakna yaitu dengan 

menggunakan e-book sehingga dapat menarik perhatian siswa.  Pada proses 

pembelajaran yang dilakukan menggunakan media berupa LKPD hanya 

berorientasi pada guru saja. 

Karakteristik siswa selama ini siswa masih kesulitan untuk memahami grafik, 

tabel dan gambar serta siswa masih kesulitan untuk menyampaikan hasil laporan 

secara sistematik hal ini menandakan bahwa keterampilan siswa dalam 

berkomunikasi masih rendah sehingga dapat berdampak pada rendahnya 

penguasaan konsep siswa.  Media pembelajaran berupa e-book sesuai dengan 

kurikulum 2013 yang lebih menuntut keaktifan siswa dikarenakan proses 

pembelajaran yang dilakukan menggunakan e-book berorientasi pada siswa dan 
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juga e-book berbasis flipbook maker sangat mudah, serta unsur musik dan animasi 

dinilai dapat meningkatkan komunikasi, minat, dan aktivitas belajar para siswa. 

 

 

G. Anggapan Dasar  

 

 

 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah :  

1. Siswa kelas XI MIA SMA Negeri 9  Bandar Lampung tahun pelajaran 

2018/2019 yang menjadi subjek penelitian mempunyai kemampuan akademik 

yang sama.  

2. Perbedaan keterampilan komunikasi dan penguasaan konsep siswa pada 

materi titrasi asam basa terjadi karena adanya perlakuan yang berbeda selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

3. Faktor-faktor lain di luar perlakuan pada kedua kelas diabaikan. 

 

 

H. Hipotesis 

 

  

 

1. Media pembelajaran menggunakan e-book berbasis flipbook maker efektif 

dalam meningkatkan keterampilan komunikasi siswa pada materi Titrasi 

Asam Basa. 

2. Media pembelajaran menggunakan e-book berbasis flipbook maker efektif 

dalam meningkatkan penguasaan konsep siswa pada materi Titrasi Asam 

Basa. 

 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

 

 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 9 Bandar Lampung.  Populasi dalam 

penelitian ini yaitu siswa kelas XI MIA SMA Negeri 9 Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2018/2019 yang terdiri dari 7 kelas. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan secara acak dengan teknik cluster random sampling, 

sehingga diperoleh kelas XI MIA 2 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI MIA 4 

sebagai kelas kontrol. 

 

 

B. Metode dan Desain Penelitian 

 

 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen 

dengan pretes-postes control group design (Fraenkel, 2012).  Penelitian ini 

dilakukan dengan memberi suatu perlakuan berupa pembelajaran dengan  

menggunakan media pembelajaran berupa e-book pada kelas eksperimen.  Desain 

penelitian ini melihat perbedaan pretes dan postes serta perbedaan keadaan 

keterampilan komunikasi siswa sebelum dan sesudah perlakuan antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol.  Pemberian pretes yang berupa soal penguasaan 
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konsep dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa 

mengenai titrasi asam basa, sedangkan pemberian postes yang juga berupa soal 

penguasaan konsep dilakukan untuk mengetahui kemampuan akhir siswa 

mengenai titrasi asam basa.  Desain penelitian pretest-postest control group 

design yang diadopsi dari Frankel Desain penelitian pretest-postest control group 

design dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini: 

 

Tabel 1.  Desain Penelitian Pretes-Postes Control Group Desain 

 

 

Kelas Penelitian Pretes Perlakuan Posttes 

Eksperimen O1 X1 O2 

Kontrol O1 C O2 

 

 

 

Keterangan:   

O1 : Kelas eksperimen  dan kelas kontrol diberi pretes keterampilan komunikasi 

dan pretes penguasaan konsep. 

X1 : Perlakuan kelas eksperimen (Pembelajaran menggunakan e-book)  

C   :  Pembelajaran kelas kontrol (Pembelajaran tanpa menggunakan e-book) 

O2 : Kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi postes keterampilan komunikasi 

dan pretes penguasaan konsep  
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C. Variabel Penelitian 

  

 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Arikunto,2006).  Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 

 

 

1. Variabel Bebas  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media pembelajaran berupa e-

book. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah peningkatan keterampilan 

komunikasi dan penguasaan konsep siswa. 

3. Variabel Kontrol  

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah materi titrasi asam basa. 

 

D. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

 

 

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Tahap Pendahuluan Penelitian 

 

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pendahuluan penelitian yaitu sebagai 

berikut:. 

a. Melakukan observasi untuk memperoleh informasi berupa data kelas, data 

siswa, jadwal pelajaran, cara mengajar guru kimia di kelas, penggunaan 
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media pembelajaran, penggunaan metode praktikum, ketersediaan alat dan 

bahan di laboratorium yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian.  

b. Menentukan populasi dan sampel penelitian. 

 

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

 

 

 

Prosedur pelaksanan penelitian terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 

a. Tahap persiapan  

Mempersiapkan perangkat pembelajaran meliputi silabus, ren441cana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar kerja siswa (LKS), media e-book, 

kisi-kisi soal pretes postes, serta mempersiapkan instrumen penelitian berupa 

pretes postes, angket respon siswa terhadap media e-book titrasi asam basa 

dan lembar observasi keterampilan komunikasi siswa serta lembar observasi 

keterlaksanaan pembelajaran. 

 

b. Tahap validasi instrumen penelitian  

Instrumen penelitian yang divalidasi pada tahap ini yaitu instrumen yang 

berupa soal pretes dan postes yang akan digunakan sebagai data pendukung 

untuk mengetahui kemampuan awal dan kemampuan akhir siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol pada penelitian ini.  

 

c. Tahap penelitian  

Pada tahap pelaksanaannya, penelitian dilakukan pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Urutan prosedur pelaksanaannya yaitu: 
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1) Memberikan pretes penguasaan konsep dan pretes ketermapilan 

komunikasi kepada siswa XI MIA 2 sebagai kelas eksperimen dan XI 

MIA 4 sebagai kelas kontrol, untuk mengetahui kemampuan awal siswa. 

2) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada materi titrasi asam basa 

menggunakan metode praktikum disertai media pembelajaran berupa e-

book pada kelas eksperimen dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

pada materi titrasi asam basa menggunakan metode praktikum tanpa 

disertai media pembelajaran pada kelas kontrol. 

3) Memberikan postes enguasaan konsep dan postes ketermapilan 

komunikasi pada siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol dimana tes 

tersebut dikerjakan oleh siswa untuk mengukur penguasaan konsep siswa 

dan keterampilan komunikasi siswa. 

 

 

3. Tahap Akhir Penelitian 

 

 

 

Prosedur pada tahap akhir penelitian, yaitu sebagai berikut:  

1. Melakukan Analisis data 

2. Melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian  

3. Menarik kesimpulan. 
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Prosedur pelaksanaan penelitian tersebut dapat digambarkan dalam bentuk bagan 

seperti pada Gambar 1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Prosedur pelaksanaan penelitian 

Observasi dan menentukan subjek penelitian 

Mempersiapkan perangkat pembelajaran 

Validasi instrumen penelitian 
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pembelajaran 
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Perlakuan 
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book 
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Penelitian 

Analisis data 
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Penelitian 
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E. Perangkat Pembelajaran 

 

 

 

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

1. Silabus pembelajaran kimia. 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

3. Lembar Kerja Siswa (LKS). 

4. Media pembelajaran berupa e-book 

 

F. Instrumen Penelitian 

 

 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Soal pretes dan postes keterampilan komunikasi  

2. Soal pretes dan postes penguasaan konsep siswa 

3. Lembar observasi keterampilan komunikasi siswa. 

4. Angket respon siswa terhadap media e-book titrasi asam basa 

5. Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran 

 

 

G. Analisis Data Penelitian 

 

 

 

Analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa tahap diantaranya yaitu : 

1. Analisis Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

 

 

 

Arikunto (2013) menyatakan bahwa instrumen yang baik harus memenuhi dua 

persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. 
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a. Validitas 

Menur ut Arikunto (2013), validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen tes.  Pada penelitian ini 

instrumen yang diuji validitasnya adalah soal pretes-postes untuk penguasaan 

konsep siswa pada materi titras asam basa.  Uji validitas dilakukan menggunakan 

rumus product moment dengan angka kasar seperti yang dikemukakan oleh 

Pearson, dalam hal ini analisis dilakukan dengan menggunakan software SPSS 

Statistics 17.0. Instrumen dikatakan valid jika rhitung ≤ rtabel dengan taraf 

signifikan 5%. 

 

b. Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kepercayaan instrumen 

penelitian yang digunakan sebagai alat pengumpul data.  Suatu alat evaluasi di-

sebut reliabel jika alat tersebut mampu memberikan hasil yang dapat dipercaya 

dan konsisten.  Uji reliabilitas dilakukan menggunakan rumus Alpha Cronbach 

yang kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan derajat reliabilitas alat 

evaluasi.  Menurut Guilford, dalam hal ini analisis dilakukan menggunakan soft-

ware SPSS Statistics 17.0.  Instrumen tes yang diukur reliabilitasnya yaitu soal 

pretes-postes untuk penguasaan konsep siswa pada materi titras asam basa 

 

Kriteria derajat reliabilitas (r11) alat evaluasi menurut Arikunto (2013) yaitu : 

0,80 < r11 ≤ 1,00; derajat reliabilitas sangat tinggi   

0,60 < r11  ≤ 0,80; derajat reliabilitas tinggi   

0,40 < r11  ≤ 0,60; derajat reliabilitas sedang   

0,20 < r11  ≤ 0,40; derajat reliabilitas rendah   
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0,00 < r11  ≤ 0,20; tidak reliabel 

 

 

2. Analisis Data 

 

 

 

Analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis data lembar observasi 

keterampilan komunikasi siswa, analisis data angket respon siswa mengenai 

media e-book titrasi asam basa, dan analisis lembar observasi keterlaksanaan 

pembelajaran, serta analisis data soal pretes-postes untuk mengetahui penguasaan 

konsep siswa pada materi titrasi asam basa. 

 

 

a. Analisis Data Keterampilan Komunikasi. 

 

 

 

Nilai pretes dan postes pada penilaian keterampilan komunikasi secara 

operasional dirumuskan sebagai berikut: 

 

Nilai Akhir =  
Σskor yang diperoleh siswa

skor maksimum
× 100% 

 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis, dengan menghitung n-Gain yang 

selanjutnya digunakan pengujian hipotesis. Perhitungan n-Gain bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh media e-book dalam meningkatan keterampilan komunikasi 

siswa ditunjukkan dengan skor dari siswa dalam pretes dan postes. Peningkatan 

keterampilan komunikasi siswa ditunjukkan melalui nilai n-Gain. Perhitungan 

dengan menggunakan rumus n-Gain menurut Hake (dalam Sudjana, 2005) adalah: 
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𝑛 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 =
nilai pretes − nilai postes

100 − nilai pretes
 

 

Setelah diperoleh n-gain kemudian menetukan kriteria n-Gain.  Kriterianya adalah 

sebagai berikut. 

n-Gain > 0,7 kriterianya “tinggi”  

0,3 < n-Gain ≤ 0,7 kriterianya “sedang”  

n-Gain ≤ 0,3 kriterianya “rendah” 

 

Data komunikasi siswa selama pembelajaran berlangsung diukur dengan 

menggunakan lembar observasi komunikasi siswa yang terdiri dari beberapa 

indikator keterampilan komunikasi penilaian yang dilakukan oleh observer.  

Analisis terhadap keterampilan komunikasi dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

Menghitung jumlah skor yang diberikan oleh observer untuk setiap aspek 

pengamatan, kemudian menghitung persentase ketercapaian dengan rumus: 

%Ji =  
ΣJi

N 
× 100% 

Keterangan : 

%Ji : Persentase dari skor ideal untuk setiap aspek pengamatan pada      

    pertemuan ke-i 

ΣJi : Jumlah skor setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh observer pada  

    pertemuan ke-i 

N : Skor maksimal (skor ideal) 
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b. Analisis Data Penguasaan Konsep Siswa 

 

 

 

Penguasaan konsep kimia merupakan kemampuan siswa dalam menggunakan 

konsep, prinsip, dan teori kimia ke dalam situasi yang konkret.  Penguasaan 

konsep siswa diukur dengan menggunakan soal pretes dan postes yang 

sebelumnya telah diuji validitas dan reliablitasnya. Berikut ini prosedur analisis 

datanya. 

1) Mengubah skor menjadi nilai 

Skor pretes dan postes siswa yang diperoleh dari hasil penelitian diubah 

menjadi nilai yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Nilai siswa =
jumlah skor jawaban yang diperoleh

jumlah skor maksimal
× 100  

2) Menghitung n-Gain 

Untuk mengetahui pemahaman siswa pada materi titrasi asam basa pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol.  Menurut Hake (dalam Sunyono, 2014) 

besarnya peningkatan dihitung dengan rumus n-Gain yaitu : 

𝑛 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 =
nilai pretes−nilai postes

100−nilai pretes
  

3) Menentukan kriteria n-Gain 

Setelah diperoleh n-gain kemudian menetukan kriteria n-Gain.  Kriterianya 

adalah sebagai berikut. 

n-Gain > 0,7 kriterianya “tinggi”  

0,3 < n-Gain ≤ 0,7 kriterianya “sedang”  

n-Gain ≤ 0,3 kriterianya “rendah” 
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c. Analisis Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

 

 

Analisis data hasil pengamatan aktivitas siswa ini dimaksudkan untuk mengamati 

dan manila aktivitas siswa selama pembelajaran dalam tiga kali pertemuan.  Pada 

lembar pengamatan siswa, pengamat menuliskan kategori-kategori penilaian yang 

muncul dengan menggunakan ceklis (√ ) pada baris dan kolom yang sesuai 

dengan indikator pengamatan.   

 

Untuk melihat aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

dilakukan untuk menganalisis data aktivitas siswa adalah sebagai berikut.  

1. Menghitung jumlah ceklis (√) pada lembar pengamatan berdasarkan 

indikator aktivitas yang telah ditentukan. 

2. Menghitung persentase dari setiap indikator aktivitas yang dilakukan oleh 

siswa.  Jika suatu indikator aktivitas dilakukan siswa lebih dari 60% dari 

frekuensi yang sudah ditentukan, maka siswa termasuk aktif untuk indikator 

tersebut dan berilah tanda ceklis (√). 

3. Menghitung jumlah ceklis (√) untuk semua indikator aktivitas yang 

dilakukan oleh siswa. 

4. Menghitung persentase semua indikator aktivitas yang dilakukan oleh siswa. 

Jika siswa melakukan lebih atau sama dengan 75% dan semua indikator 

aktivitas yang ditentukan dilakukan siswa secara aktif maka siswa 

dikategorikan aktif. 

5. Setelah diperoleh jumlah siswa yang aktif, maka dilakukan perhitungan 

persentase siswa yang aktif seperti yang dikemukakan Sudjana (2005) yaitu 

dengan rumus: 
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PSA =
NA

N
× 100%  

Keterangan: 

PSA = Persentase siswa yang aktif 

NA = Banyaknya siswa yang aktif 

N = Banyaknya siswa keseluruhan 

6. Kemudian menghitung rata-rata persentase siswa yang aktif untuk setiap 

pertemuan. 

7. Menafsirkan data dengan kriteria aktivitas siswa pada tabel 2 berikut. 

 
 
Tabel 2.  Kriteria aktivitas siswa 

 

 

Persentase Kriteria 

81% – 100% Sangat baik 

61% – 80% Baik 

41% – 60% Cukup 

21% – 40% Kurang 

0% – 20% Sangat kurang 

 

 

 

d. Analisis Data Angket Respon Siswa 

 

 

Analisis data angket respon siswa mengenai media e-book yang digunakan dalam 

pembelajaran. Langkah yang dilakukan yaitu sebagai berikut. 

1. Mengklasifikasikan data.  Kasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan 

jawaban berdasarkan pernyataan angket.  Dalam pengkodean data ini dibuat 

buku kode yang merupakan suatu tabel berisi tentang substansi-substansi 

yang hendak diukur, pertanyaan-pertanyaan yang menjadi alat ukur substansi 
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tersebut serta kode jawaban setiap pertanyaan tersebut dan rumusan 

jawabannya. 

2. Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang telah dibuat, bertujuan 

untuk memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap 

jawaban berdasarkan pertanyaan angket dan banyaknya responden (pengisi 

angket). 

3. Memberi skor jawaban responden.  Penskoran jawaban responden dilakukan 

berdasarkan skala Likert seperti pada Tabel 3 berikut. 

 

 

Tabel 3.  Penskoran pada angket berdasarkan skala Likert 

 

 

No Pilihan Jawaban Skor 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (ST) 4 

3 Kurang Setuju (KS) 3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 

5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

 

 

4. Menghitung jumlah skor yang diberikan setiap responden. 

5. Menghitung persentase skor angket dengan rumus sebagai berikut: 

% Skor =
∑ Skor

Skor max
× 100%  

Keterangan: % Skor = Persentase angket mengenai media 

e-book yang digunakan dalam pembelajaran 

∑ Skor  = Jumlah persentase angket mengenai media 

e-book yang digunakan dalam pembelajaran 

Skor max = Skor maksimum (9 pernyataan × 5 = 45)  
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6. Menafsirkan skor secara keseluruhan berdasarkan tafsiran pada Tabel 4 

berikut. 

 

 

Tabel 4.  Tafsiran skor (persentase) 

 

 

Skor (Persentase) Kriteria 

80,1% – 100% Sangat baik 

60,1% – 80% Baik 

40,1 – 60% Cukup 

20,1% – 40% Buruk  

0,0% – 20% Sangat Buruk 

 (Arikunto, 2013). 

 

 

 

e. Analisis Data Keterlaksanaan Pembelajaran 

 

 

Untuk analisis data keterlaksanaan pembelajaran menggunakan media e-book 

titrasi asam basa, dilakukan langkah-langkah yang menurut Sudjana (2005) adalah 

sebagai berikut: 

1) Menghitung jumlah skor yang diberikan oleh pengamat untuk setiap aspek 

pengamatan, kemudian dihitung persentase keterlaksanaan pembelajaran 

menggunakan rumus: 

% Ji = (
∑ Ji

N
) × 100%  

Keterangan:  

% Ji  = Persentase ketercapaian setiap aspek pengamatan pada  

pertemuan ke-i 

∑Ji  = Jumlah skor setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh  

pengamat pada pertemuan ke-i 

N   = Skor maksimal (skor ideal) 
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2) Menghitung rata-rata data keterlaksanaan aktivitas keterlaksanaan 

pembelajaran. 

3) Menafsirkan data dengan tafsiran harga persentase keterlaksanaan 

pembelajaran pada Tabel 5. 

 

 

Tabel 5.  Kriteria Tingkat Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran 

 

 

Persentase Kriteria 

80,1% - 100% Sangat Tinggi 

60,1% - 80% Tinggi 

40,1% - 60% Sedang 

20,1% - 40% Rendah 

0,0% - 20% Sangat Rendah 

 

 

 

3. Teknik Pengujian Hipotesis 

 

 

 

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji perbedaan dua 

rata-rata.  Sebelum dilakukan uji perbedaan dua rata-rata harus dilakukan uji pra-

syarat telebih dahulu yaitu uji normalitas dan uji homogenitas dua varians. 

 

 

a. Uji Normalitas 

 

 

 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal atau tidak.  Rumusan hipotesis pada pengujian 

ini adalah sebagai berikut : 
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Hipotesis:  H0 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

  H1 : sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi  

normal. 

 

Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan SPSS 17.0 dengan kriteria uji  

apabila nilai signifikansi ≥ 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal (terima 

H0). 

 

 

b. Uji Homogenitas Dua Varians 

 

 

 

Uji homogenitas dua varians digunakan untuk mengetahui apakah dua kelompok 

sampel mempunyai varians yang homogen atau tidak.  Rumusan hipotesis pada uji 

homogenitas dua varians adalah sebagai berikut. 

Hipotesis: H0 : sampel mempunyai varians yang homogen 

  H1 : sampel mempunyai varians yang tidak homogen 

 

Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan SPSS 17.0 dengan kriteria uji  

apabila nilai signifikansi ≥ 0,05 maka data tersebut berasal dari varians yang  

homogen. 

 

 

c. Uji Perbedaan Dua Rata-Rata 

 

 

 

Uji perbedaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata n-gain 

keterampilan komunikasi dan penguasaan konsep siswa pada materi titrasi asam 

basa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol berbeda secara signifikan.  Uji 
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perbedaan dua rata-rata n-Gain dilakukan menggunakan program SPSS 17.0 

dengan idependent sample t-test.  Kriteria ujinya terima H0 jika nilai 

sigfinikasinya < 0,05.  Adapun hipotesis pada uji ini adalah sebagai berikut : 

Hipotesis:  

Hipotesis untuk keterampilan komunikasi siswa. 

H0 : Rata-rata n-Gain keterampilan komunikasi siswa pada materi titrasi 

asam basa yang menggunakan media e-book lebih tinggi atau sama 

dengan rata-rata n-Gain keterampilan komunikasi siswa pada materi 

titrasi asam basa tanpa menggunakan media e-book. 

H1 : Rata-rata n-Gain keterampilan komunikasi pada materi titrasi asam basa 

yang menggunakan e-book lebih rendah daripada rata-rata n-Gain 

keterampilan komunikasi siswa pada materi titrasi asam basa tanpa 

menggunakan media e-book. 

 

Hipotesis untuk penguasaan konsep siswa 

H0 : Rata-rata n-Gain penguasaan konsep siswa pada materi titrasi asam 

basa yang menggunakan media e-book lebih tinggi atau sama dengan 

rata-rata n-Gain penguasaan konsep siswa pada materi titrasi asam basa 

tanpa menggunakan media e-book. 

H1 : Rata-rata n-Gain penguasaan konsep pada materi titrasi asam basa yang 

menggunakan e-book lebih rendah daripada rata-rata n-Gain penguasaan 

konsep siswa pada materi titrasi asam basa tanpa menggunakan media e-

book. 
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d. Analisis Ukuran Pengaruh (Effect Size) 

 

 

 

Berdasarkan hasil uji perbedaan dua rata-rata keterampilan komunikasi dan 

penguasaan konsep siswa, selanjutnya dilakukan perhitungan effect size untuk 

menentukan seberapa besar ukuran pengaruh media e-book titrasi asam basa 

dalam meningkatkan keterampilan komunikasi dan penguasaan konsep siswa 

dengan rumus yang menurut Jahjouh (2014) adalah sebagai berikut : 

μ =
t2

t2−df
  

Keterangan: μ  = effect size 

t   = t hitung dari uji t 

df = derajat kebebasan  

 

Kriteria effect size seperti menurut Dyncer (2015) adalah sebagai berikut : 

μ ≤ 0,15; efek diabaikan (sangat kecil) 

0,15 < μ ≤ 0,40; efek kecil 

0,40 < μ ≤ 0,75; efek sedang 

0,75 < μ ≤ 1,10; efek besar 

μ > 1,10; efek sangat besar 



 
 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

 

Adapun simpulan dari hasil pengamatan dan pembahasan sebelumnya adalah 

sebagai berikut. 

1. Pembelajaran menggunakan media e-book pada materi titrasi asam basa 

dapat meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Indikator keterampilan 

komunikasi siswa yang dapat ditingkatkan dan telah tercapai dengan baik. 

Hal ini dapat dilihat dari perbedaan rata-rata n-Gain keterampilan 

komunikasi yang signifikan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol 

2. Pembelajaran menggunakan media e-book pada materi titrasi asam basa 

dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa.  Berdasarkan perbedaan 

rata-rata n-Gain penguasaan konsep yang signifikan antara kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol. 

3. Hasil perhitungan effect size, pembelajaran dengan menggunakan media e-

book lebih efektif untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan 

penguasaan konsep siswa dibandingkan tanpa menggunakan media e-book 

dengan kriteria efektivitas yang besar. 
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B. Saran 

 

 

 

Adapun saran yang diberikan penulis setelah melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Memperhatikan penggunakan media e-book dalam meningkatkan 

keterampilan komunikasi siswa khususnya pada indikator keterampilan 

menjelaskan hasil percobaan yang disajikan dalam bentuk tabel dan 

gambar.. 

2. Bagi calon peneliti, diharapkan memberi perhatian lebih saat pembelajaran 

menggunakan media e-book agar siswa tidak menyalahgunakan situasi 

dengan membuka hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran. 

3. Bagi calon peneliti, diharapkanpembelajaran menggunakan e-book 

diharsukan menggunakan laptop dan earphones agar isi e-book dapat 

tersampaikan dengan baik 
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