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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mata pelajaran sejarah merupakan salah satu mata pelajaran yang penting 

pada kurikulum 2013. Pada Kurikulum 2013 penempatan mata pelajaran sejarah 

berada pada kelompok wajib A untuk sejarah Indonesia, yang berarti mata pelajaran 

tersebut wajib diambil atau ditempuh oleh seluruh peserta didik tanpa terkecuali. 

Selain mata pelajaran wajib, mata pelajaran sejarah juga terdapat juga terdapat pula 

mata pelajaran sejarah yang berada dalam kelompok peminatan ilmu-ilmu sosial 

dan menjadi pelajaran lintas minat. 

Sejarah sebagai mata pelajaran di sekolah, tidak lagi terpisah dari nilai-nilai 

dan peneladanan tokoh-tokoh pahlawan bangsa dan negara yang diharapkan akan 

diteruskan oleh para generasi berikutnya (Ulhaq et al., 2017). Kurikulum 2013 telah 

menempatkan mata pelajaran Sejarah Indonesia pada posisinya yang 

sesungguhnya. Diharapkan mata pelajaran Sejarah Indonesia mampu 

mengembangkan berpikir kritis dan imajinatif serta menjadi wahana pembentukan 

karakter bangsa, menjadi alat pemersatu dan penguatan rasa kebangsaan dan cinta 

tanah air (Sudirman, 2015). berdasarkan penjelasan tersebut mata pelajaran sejarah 

memiliki peran dan tujuan sebagai pembentuk karakteristik dari penerus bangsa dan 

sebagai alat untuk pemersatu bangsa Indonesia. 

Tujuan dari pembelajaran sejarah di sekolah menurut hasil kerja dari History 

Working Group dalam Hunt (2007:7), antara lain: (1) Untuk memahami masa kini 

dalam konteks masa lalu, (2) Untuk membangkitkan minat dari masa lalu, (3) Untuk 

memberikan identitas dari para siswa (kebangsaan), (4) Untuk membantu 

memberikan murid pemahaman tentang akar dan warisan budaya mereka, (5) Untuk 

berkontribusi terhadap pemahaman dan pengetahuan peserta didik mengenai negara 

dan kebudayaan berbeda dalam dunia modern, (6) Untuk melatih pikiran dengan 

studi disiplin ilmu sejarah, (7) Untuk memperkenalkan siswa metodologi sejarah 

yang khas, (8) Untuk mendorong bagian lain dari kurikulum, (9) Untuk 

mempersiapkan siswa menuju kehidupan dewasa. Berdasarkan pemaparan dari 

tujuan dari belajar sejarah di sekolah tersebut, menjelaskan bahwa kegunaan dari 

pembelajaran sejarah dalam tatanan praktis, yakni sebagai suatu media yang 
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membangun identitas dari suatu bangsa dan dapat juga sebagai suatu alat untuk 

melatih peserta didik dalam kemampuan dari disiplin ilmu sejarah yang dipelajari.  

Belajar sejarah akan melahirkan kesadaran tentang hakekat perkembangan 

budaya dan peradaban manusia, hasil belajar inilah yang kemudian dikenal sebagai 

kesadaran sejarah (historical consciousness). Pembelajaran sejarah yang ideal 

adalah sebuah situasi yang memfasilitasi siswa agar dapat mencapai tujuan 

pembelajaran sejarah secara optimal (Suyono, 2013:14). Pembelajaran sejarah yang 

optimal terdiri dari beberapa aspek yang saling berkesinambungan yang 

menciptakan dorongan serta motivasi kepada peserta didik. Aspek yang pertama 

adalah pendidik. Pendidik tidak hanya sebagai fasilitator atau seorang yang 

memfasilitasi terjadinya proses pembelajaran, melainkan pendidik adalah seorang 

perancang atau desainer dari kegiatan belajar yang berlangsung. Aspek kedua 

adalah tersedianya fasilitas yang memadai. Fasilitas pembelajaran sejarah termasuk 

buku-buku penunjang pembelajaran haruslah terpenuhi. Pemenuhan fasilitas 

pembelajaran yang tidak sesuai akan menimbulkan permasalahan dalam 

pembelajaran. 

Permasalahan yang ada pada pembelajaran sejarah menurut Umamah 

(2014) terjadi karena pendidik mengalami kendala dalam merancang desain 

pembelajaran sejarah yang memfasilitasi peserta didik agar dapat memaknai 

peristiwa sejarah, pendidik merancang desain hanya menekankan ranah kognitif. 

Desain pembelajaran harusnya dirancang agar dapat mengembangkan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi. Pendidik mendesain pembelajaran sejarah 85% hanya 

sampai pada ranah memahami (C2), sedangkan pada kurikulum 2013 mayoritas KD 

memiliki tuntutan pada ranah analisis, evaluasi dan mencipta. 

Permasalahan yang ditemukan juga ada pada buku sekolah elektronik (BSE) 

yakni buku elektronik yang dicanangkan pemerintah. Buku-buku paket BSE yang 

beredar hanya menjadi minimun recuirentment students needs atau kebutuhan 

mendasar para siswa di sekolah dan banyak yang belum menjadi materi ajar utama 

oleh guru di kelas (Ramadhan, 2014:117). Pada beberapa penelitian ditemukan 

bahwa susunan materi BSE yang kurang sesuai dengan kurikulum, materi yang 

terlalu singkat, penampilan yang kurang baik, dan ditemukannya kesalahan konsep 

(Jumanto & Prasetyo, 2015). Berdasarkan pemaparan mengenai electronik book (e-
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book) yang dibuat pemerintah dengan nama Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

terdapat permasalahan yang ditemukan. 

Permasalahan terkait dengan proses pembelajaran berada pada kinerja yang 

dimiliki oleh pendidik dan ketersediaan bahan ajar yang digunakan. Hasil penelitian 

menurut Widoyoko (2009) kinerja pendidik dalam meningkatkan motivasi 

menujukkan bahwa kecenderungan kinerja pendidik dan motivasi belajar yang 

hasilnya pendidik yang mempunyai kinerja yang sangat tinggi mempunyai peserta 

didik dengan motivasi belajar sangat tinggi sebesar 8,7% dan 7,5%. Sedangkan jika 

dibandingkan dengan pendidik yang kinerjanya cukup, hanya mempunyai 3,7% 

peserta didik dengan motivasi belajar yang sangat tinggi. Berdasarkan data tersebut 

dapat diketahui bahwa kualitas kinerja pendidik di dalam kelas akan mempengaruhi 

motivasi belajar dari peserta didik. Pendidik dengan kinerja yang baik akan 

membuat peserta didik termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran. Pendidik 

dengan kualitas kinerja yang cukup menurunkan motivasi belajar peserta didik. 

Sedangkan mengenai bahan ajar, Sebagian besar penulis buku juga tidak paham 

sejarah sebagi ilmu, historiografi, dan tertinggal sangat jauh dalam referensi 

mutahkir penulisan (Purwanto, 2006:268). 

Permasalahan yang ada di sekolah dapat dilihat dari angket analisis 

performansi yang diadaptasi dari Umamah (2014:13) yang telah dilakukan yang 

hasilnya meliputi: (1) pendidik hanya menyesuaikan materi dengan silabus tanpa 

mengembangkan materi-materi yang akan diajarkan; (2) pendidik menggunakan 

metode ceramah yang terkesan membosankan untuk pelajaran sejarah; (3) media 

yang digunakan dalam pembelajaran hanya PPT dan gambar-gambar sehingga 

kurang bervariasi hanya menggunakan buku paket dan LKS ; (4) sumber belajar 

yang digunakan hanya buku teks, artikel, dan modul, sumber belajar tersebut 

kurang memotivasi peserta didik; (5) pendidik memerlukan sumber belajar yang 

menarik dan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik; (6) evaluasi yang 

dilakukan berupa penilaian harian dan tanya jawab, sehingga kurang memberikan 

ruang untuk menganalisis.  

Permasalahan yang sudah dikemukakan diatas harus memiliki solusi dalam 

pemecahan masalahnya. Pemecahan masalah ialah dengan mengembangkan e-book 

interaktif yang dirancang agar dapat menambah motivasi peserta didik. E-book 
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memiliki potensi untuk memberikan guru dengan alat pengajaran yang dapat 

membantu mereka untuk menyampaikan pelajaran mereka secara efektif kepada 

siswa mereka (Embong et al. 2012). Hasil studi oleh Chau (2008) yang melaporkan 

efek positif dari e-book yang dirancang untuk pendidikan anak-anak, ditemukan 

bahwa e-buku dan keuntungan di bidang pendidikan adalah seperti tanah yang kaya 

untuk mengajar berbagai usia khusus anak-anak, dan bahwa hal itu kebutuhan untuk 

studi dan analisis lebih lanjut. 

E-book yang memiliki sifat yang efektif dan efisien memungkin peserta didik 

untuk memiliki waktu belajara yang lebih banyak. Tuntutan dari sekolah yang 

mengharuskan peserta didik untuk memahami berbagai macam materi yang tidak 

bisa diselesaikan pada saat kegiatan belajar berlangsung. Kenyataan ini yang 

membuat peserta didik membutuhkan waktu lebih untuk belajar materi yang lain. 

Adanya e-book interaktif yang fleksibel akan memudahkan peserta didik untuk 

belajar sejarah dimanapun dan kapanpun. E-book interaktif yang berup buku digital 

bisa disimpan di laptop ataupun di handphone. 

E-book interaktif yang akan dikembangkan berbasis Creative Problem 

Solving sebagai strategi yang digunakan dalam pembelajaran sejarah. Creative 

Problem Solving merupakan suatu metode pembelajaran yang menggunakan 

kretivitas sebagai pemecahan masalah. Penggunaan Creative Problem Solving yang 

menitik beratkan pada kreativitas peserta didik dalam memecahkan suatu masalah 

mampu meningkatkan motivasi peserta didik dalam permasalahan yang terjadi pada 

proses pembelajaran sejarah. 

Mengembangkan e-book interktif berbasis Creative Problem Solving dengan 

disertai konten-konten pendukung yang menunjang penguasaan peserta didik 

terhadap materi sejarah. Penyajian dari materi dalam e-book interaktif akan 

mendorong peserta didik untuk memecahkan permasalahan tidak hanya dengan 

menggunakan teknik menghafal melainkan dengan cara yang kreatif. Kegiatan 

yang menitik beratkan pada suatu yang menarik akan memotivasi peserta didik. E-

book interaktif yang memiliki isi yang menarik sesuai dengan perkembangan 

zaman. Hal ini berkaitan dengan pengguna atau sasaran dari e-book yang 

merupakan generasi masa depan. Generasi masa depan yang sering disebut dengan 

generasi Z atau gen Z merupakan generasi yang dioptimalkan kebutuhan serta 
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hasrta belajarnya. Pengembangan e-book ini sesuai dengan karakteristik gen Z, 

antara lain: digitalnatives, screenters, gamers, zeds, cerdas teknologi, terhubung 

dalam kehidupan global di planet bumi, pengubah dunia dan “mengikuti kata hati”, 

maka perlu dirancang pembelajaran sejarah yang sesuai dengan kebutuhan mereka 

(Umamah, 2017).  

Pengembangan e-book interaktif berbasis Creative Problem Solving agar 

sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan peserta didik, maka dilakukan kegiatan 

sesuai dengan model pengembangan yakni ADDIE. Kegiatan yang dilakukan untuk 

mengetahui keadaan di lapangan adalah Analisis (analyze). Pada tahap analyze 

terdiri dari 6 prosedur umum yang harus dilakukan, antara lain: (1) Validasi 

kesenjangan kinerja (Validate the performance gap); (2) Menentukan tujuan 

instruksional (Determine instructional goals); (3) mengkonfirmasikan khalayak 

yang dituju (Confirm the intended audience); (4) Identifikasi sumber daya yang 

dibutuhkan (Identify required resources); (5) Menentukan sistem pengiriman 

potensial (Determine potential delivery systems); (6) Membuat rencana pengelolaan 

proyek (Compose a project management plan). Pada prosedur pertama di tahap 

analyze adalah untuk memvalidasi kesenjangan yang terjadi di lapangan. Peneliti 

melakukan proses validasi terhadap kesenjangan kerja di tiga SMA Negeri di 

Jember yakni SMAN 3 Jember, SMAN Arjasa, dan SMAN Balung. Proses ini 

mengharuskan peneliti untuk mencari penyebab utama dari kesenjangan 

berdasarkan tiga kategori, antara lain: (1) kurangnya sumber daya (Lack of 

Resources); (2) kurangnya motivasi (Lack of Motivation); (3) kurangnya 

pengetahuan dan keterampilan (Lack of Knowledge and Skill) (Branch, 2009:27). 

Berdasarkan ketiga penyebab utama ini, peneliti mencari penyebab terjadinya 

kesenjangan yang terjadi pada sekolah. Pada kategori pertama adalah kurangnya 

sumber daya (Lack of Resources) menggunakan angket yang dibagikan kepada 

pendidik dan peserta didik yang terdiri dari empat jenis sumber daya yakni sumber 

daya konten, sumber daya teknologi, fasilitas intruksional, dan sumber daya 

manusia; kategori kedua, kurangnya motivasi (Lack of Motivation) menggunakan 

angket motivasi; dan yang terakhir kategori kurangnya pengetahuan dan 

keterampilan (Lack of Knowledge and Skill) menggunakan analisis dokumentasi 

dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan nilai. 
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Pada kategori pertama mengenai kurangnya sumber daya (Lack of 

Resources) menggunakan angket yang diberikan kepada pendidik dan peserta didik. 

Pada sumber daya konten menjelaskan bahwa masing masing sekolah hanya 

menggunakan sumber belajar standar seperti LKS, buku paket, dan dibantu dengan 

internet dan pengetahuan peserta didik tentang materi belum mendalam. Pada 

sumber daya teknologi dari ketiga sekolah tersebut menjelaskan bahwa sarana dan 

prasana pendukung pembelajaran sejarah belum tersedia seperti LCD dan belum 

adanya komputer pada masing masing kelas, penggunaan fasilitas pembelajaran 

berupa laboratorium masih minim, keseluruhan pembelajaran tidak banyak 

menggunakan laptop maupun komputer, penggunaan sumber belajar masih 

menggunakan sumber belajar cetak. Pada fasilitas instruksional peneliti juga 

melakukan observasi pada sekolah menjelaskan bahwa ruang kelas sebanyak 27 

ruangan, peserta didik dalam satu ruang kelas sebanyak 35-38 peserta didik, sekolah 

sudah terdapat perpustakaan, alat peraga dalam pembelajaran, viewer, laptop, peta, 

gambar-gambar pendukung pembelajaran. Terakhir mengenai sumber daya 

manusia menjelaskan bahwa pendidik sejarah pada setiap sekolah terdiri 3 sampai 

5 pendidik disertai dengan guru bantu dan pendidik sejarah menggunakan 

handphone/ laptop/ komputer dalam pembelajaran. Pada angket sumber daya untuk 

peserta didik ditambah dengan pertanyaan mengenai sikap dan keterampilan yang 

menjelaskan bahwa peserta didik menyukai mata pelajaran sejarah, peserta didik 

menyukai materi sejarah, peserta didik bosan dengan penyampaian pendidik yang 

cenderung tidak menarik, keterampilan yang didapat peserta didik adalah dapat 

mengedit dan membuat video, presentasi serta terampil dalam menjelaskan dan 

menganalisis materi. (Lampiran 2 dan 4). 

Kategori kedua, kurangnya motivasi (Lack of Motivation) menggunakan 

angket motivasi. Pertanyaan dalam angket mengadaptasi penelitian yang dilakukan 

oleh Frauke Kubischta (2014). Pada angket terdapat dua jenis pertanyaan antara 

lain: pendekatan mendalam (Deep approach) yang membahas mengenai 

pendekatan pembelajaran mendalam oleh peserta didik misalnya ditandai dengan 

minat atau motivasi untuk topik dari peserta didik dan pendekatan permukaan 

(Surface approach) yang membahas mengenai pendekatan permukaan untuk 

belajar misalnya dicirikan oleh menghafal fakta, hafalan, dengan melakukan 
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minimal untuk lulus tes atau kursus. Hasil dari angket yang telah di sebar ke tiga 

sekolah di Jember menjelaskan bahwa: SMAN Arjasa memiliki pendekatan 

mendalam (Deep approach) sebesar 60%–81%, dan pendekatan permukaan 

(Surface approach) sebesar 61%–79% (Lampiran C1). SMAN 3 Jember memiliki 

pendekatan mendalam (Deep approach) sebesar 53%–80%, dan pendekatan 

permukaan (Surface approach) sebesar 59%-80%(Lampiran C2). Sedangkan 

SMAN Balung memiliki pendekatan mendalam (Deep approach) sebesar 32%–

83%, dan pendekatan permukaan (Surface approach) sebesar 34%–85% (Lampiran 

C3). 

Pada sumber data yang terakhir yakni kurangnya pengetahuan dan 

keterampilan (Lack of Knowledge and Skill), peneliti menggunakan analisis 

dokumentasi untuk mengetahui kesenjangan dari sisi pengetahuan dan 

keterampilan pada masing masing sekolah apakah sudah terpenuhi atau tidak. Data 

pertama didapat dari rencana pelaksanaan pembalajaran yang digunakan oleh 

peserta didik pada semester gasal dan data kedua dari hasil evaluasi berupa 

penelaian pendidik terhadap peserta didik. Hasil dari data pertama dari Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada setiap sekolah menyimpulkan bahwa 2 dari 

3 sekolah menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh 

pendidik tidak menggunakan kurikulum yang sudah direvisi, sedangkan 1 sekolah 

sudah menggunakan kurikulum 2013. Hal ini sejalan dengan permasalah 

pembelajaran sejarah yang dikemukakan oleh Umamah (2014) bahwa pendidik 

mengalami kendala dalam merancang suatu desain pembelajaran sejarah yang 

sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pada analisis dokumentasi dari data kedua 

berupa nilai menyimpulkan bahwa peserta didik mendapatkan sudah mendapat nilai 

yang baik, akan tetapi pada penilaian akhir mendapat nilai yang kurang. 

Berdasarkan hasil observasi tersebut maka perlu adanya pengembangan e-

book interaktif berbasis Creative Problem Solving untuk meningkatkan 

kemampuan motivasi belajar peserta didik didalam proses pembelajaran sejarah. E-

book interaktif didesain sedemikian rupa untuk membantu peserta didik 

meningkatkan motivasi dan kemampuan berpikir secara kreatif. Berdasarkan 

permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan pengembangan 

bahan ajar dengan judul “Pengembangan E-book Interaktif Berbasis Creative 
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Problem Solving Menggunakan model ADDIE untuk kelas X SMA (Sekolah 

Menengah Atas)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka beberapa permasalahan 

yang dihadapi adalah: (1) implementasi kurikulum 2013 yang belum maksimal,  

terbukti dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh pendidik 

masih belum memenuhi tuntutan dari kurikulum 2013; (2) bahan ajar yang 

digunakan oleh pendidik pada mata pelajaran sejarah kurang efektif untuk 

mengembangkan kemampuan peserta didik untuk dapat belajar secara mandiri 

dalam mencari dan menemukan jawaban dari persoalan; (3) bahan ajar yang 

digunakan dalam pembelajaran kurang bervariasi hanya menggunakan buku paket, 

dan LKS. 

Pemecahan masalah dari beberapa masalah tersebut adalah dengan 

mengembangkan e-book interaktif berbasis creative problem solving untuk 

membantu peserta didik lebih mudah memahami pelajaran sejarah lewat bahan ajar 

yang menyenangkan dan dapat memberikan makna bagi peserta didik. Selanjutnya 

produk e-book yang telah tervalidasi akan diuji keefektifannya, sehingga rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana hasil validasi ahli terhadap e-book interaktif berbasis creative 

problem solving dengan menggunakan model ADDIE untuk kelas X SMA? 

2) Apakah e-book interaktif berbasis creative problem solving dengan 

menggunakan model addie untuk kelas X SMA dapat meningkatkan 

efektivitas pembelajaran sejarah untuk SMA kelas X? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Tujuan dari pengembangan ini adalah menghasilkan produk yang berupa 

elektronic book (e-book) interaktif berbasis creative problem solving yang 

memenuhi tuntutan dari kurikulum tentang pengembangan sumber belajar yang 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Pengembangan produk e-book ini 

diharapkan bisa dijadikan sebagai sarana untuk memberi variasi jenis sumber 

belajar bagi peserta didik pada mata pelajaran sejarah. E-book interaktif yang 
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dikembangkan diharapkan mampu membuat peserta didik tertarik untuk belajar 

sejarah. E-book interaktif berbasis creative problem solving yang dihasilkan dapat 

malewati tahapan validasi ahli dan uji coba lapangan agar mampu digunakan untuk 

meningkatkan efektivitas pada proses pembelajaran sejarah berkaitan dengan 

sumber belajar yang kurang dapat memberi stimulus bagi peserta didik untuk dapat 

belajar mandiri dan memiliki kemampuan mencari serta menemukan solusi dengan 

cara berfikir secara kreatif . 

 

1.4 Spesifikasi Produk Pengembangan 

Produk yang nantinya akan dihasilkan dalam penelitian ini berupa bahan 

ajar e-book interaktif berbasis creative problem solving yang dikembangkan dengan 

model pengembangan ADDIE. E-book interaktif yang dimaksud adalah e-book 

yang berisi konten-konten penunjang yang nantinya dapat menceritakan 

pembelajaran sejarah dengan cara yang menarik. E-book memiliki empat 

karakeristik menurut Nguyen (2015) yaitu  

1) E-book adalah produk perangkat lunak buku, sehinggaa memiliki struktur 

mekanis seperti buku biasa. Pengguna dapat mengakses halaman pada e-

book secara acak seperti halaman buku normal. 

2) E-book adalah produk perangkat lunak buku bekerja menggunakan internet 

atau tanpa internet. e-buku bertindak baik online maupun offline dengan 

baik. E-book memungkinkan pengguna untuk memasukkan gambar 

animasi, video, dll. Hal ini akan membuat pelajaran menjadi lebih 

mendalam dan mudah dipahami. 

3) E-book selalu dilengkapi dengan e-book readers. Dengan demikian, selain 

konten yang dapat ditransmisikan, e-book harus fokus pada perangkat e-

reader. E-book harus dapat dilihat di komputer pribadi (PC, laptop), e-reader 

(Kindle, Nook, Sony, Reader, dll.), Komputer tablet (Multiform: iPad, 

Tablet Android (Galaxy Tab, Kindle Fire, dll.), atau smartphones.  

4) E-book memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan bentuk-bentuk 

teknologi canggih dan modern sebagai media transmisi informasi terbaik. 
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Mengingat e-book yang dikembangkan merupakan buku digital atau disebut 

elektronik book (e-book), maka berikut pemaparan mengenai spesifikasi dari e-

book. 

1) Produk ini berupa e-book berbasis Creative Problem Solving berisi K.D 3.9 

Menganalisis persamaan dan perbedaan antara manusia purba Indonesia dan 

dunia dengan manusia modern dalam aspek fisik dan nonfisik yang mana 

nantinya e-book ini akan terfokus pada pembahasan manusia purba yang 

ada di Indonesia serta di dunia. 

2) E-book dikembangkan dengan mengunakan aplikasi FlipBuilder Flip PDF 

Professional 2.4.6.8, sehingga dibutuhkan komputer (laptop) dalam 

pengunaannya. 

3) Konten Visual (gambar dan video) yang disisipkan pada e-book merupakan 

salah satu cara untuk memperjelas materi e-book yang akan disampaikan 

pada peserta didik. Konten yang berupa gambar dan video akan lebih 

menarik dan lebih mudah diingat oleh peserta didik. 

4) Konten Audio sebagai sarana pemberian informasi melalui suara. Konten 

audio yang disisipkan dalam e-book bertujuan untuk memudahkan peserta 

didik dalam mengingat materi yang ada. Hal ini berkaitan dengan 

kemampuan peserta didik yang memiliki kecenderungan untuk mengingat 

dengan cara mendengarkan. Audio yang disisipkan dapat digunakan untuk: 

(a) memudahkan peserta didik mengingat materi; (b) menarik perhatian 

peserta didik; (c) melengkapi tampilan dan fitur e-book; (d) meminimalkan 

teks pada e-book. 

Konten-konten pendukung yang digabungkan pada e-book interaktif 

tersebut merupakan salah satu upaya untuk mempermudah dan memperjelas materi 

yang akan dijelaskan kepada peserta didik. Penggunaan e-book akan lebih mudah 

untuk memahami dan menyampaikan materi sejarah yang susah untuk dipahami 

dan diingat. Susunan e-book interaktif meliputi: (1) judul; (2) kata pengantar; (3) 

daftar isi; (4) kompetensi; (5) tujuan pembelajaran; (6) petunjuk penggunaan e-

book; (7) uraian materi; (8) rangkuman; (9) latihan soal; (10) kunci jawaban; (11) 

glosarium; dan (12) daftar pustaka. 

1) Judul 
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Judul yang dimaksud dalam e-book ini adalah “Manusia Purba Indonesia, 

Dunia dan Modern”. 

2) Kata pengantar 

Kata pengantar berguna sebagai pembuka interaksi antara e-book dengan 

peserta didik yang menggunakan e-book. 

3) Daftar isi 

Daftar isi dalam e-book berguna untuk memudahkan peserta didik mencari 

topik-topik pembahasan yang diinginkan sesuai dengan urutan tampilan dan 

nomor halaman. 

4) Kompetensi 

Bagian Kompetensi terdiri dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang 

berdasarkan Kurikulum 2013 sesuai dengan materi yang akan 

dikembangkan dalam e-book. 

5) Tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran berisi ketercapaian kompetensi peserta didik setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

6) Petunjuk penggunaan e-book 

Petunjuk pengunaan e-book merupakan pedoman dan tata cara belajar 

dengan menggunakan e-book. Petunjuk e-book dirasa penting mengingat 

penggunaan e-book dalam suatu pembelajaran sangatlah baru. 

7) Uraian materi 

Uraian materi berisikan uraian pengetahuan (materi), ketrampilan, dan sikap 

yang harus dikuasai oleh peserta didik sebagai penunjang ketercapaian 

standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

8) Rangkuman 

Rangkuman memuat pokok-pokok atau inti dari materi dalam satu bab dan 

diletakkan di bagian akhir pembahasan materi di setiap bab. 

9) Latihan soal 

Berisikan soal-soal penunjang materi yang sudah dijelaskan dan diberikan 

kepada peserta didik sebagai pengguna dalam upaya untuk seberapa paham 

peserta didik pada materi yang sudah dibahas atau sebagai evaluasi 

ketercapaian kompetensi. 
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10) Kunci jawaban 

Berisikan jawaban atas latihan soal yang telah dibuat dan diletakkan pada 

akhir e-book. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik bersungguh-sungguh 

mengasah pengetahuan yang didapat dari e-book. 

11) Glosarium 

Glosarium merupakan penjelasan mengenai istilah-istilah yang sulit yang 

ada dalam uraian materi. 

12) Daftar pustaka 

Daftar pustaka berisikan buku-buku yang menjadi sumber bacaan dan acuan 

penyusuanan e-book. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

Penelitian pengembangan e-book interaktif ini diharapkan dapat 

memberikan beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut: 

1) Pengembangan e-book interaktif berbasis creative problem solving dengan 

menggunakan model ADDIE untuk kelas X SMA dapat digunakan sebagai 

suatu sarana untuk memenuhi tuntutan dari kurikulum yang terkait dengan 

pemenuhan materi-materi pembelajaran yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik. 

2) Pengembangan e-book interaktif pada mata pelajaran sejarah dapat 

digunakan sebagai sumber belajar bagi pendidik yang tujuannya untuk 

memberikan referensis dalam jenis sumber belajar mata pelajaran sejarah 

yang lebih menyenangkan dan tidak membosankan. 

3) Pengembangan e-book interaktif pada mata pelajaran sejarah ini dapat 

dijadikan sebagai pedoman peserta didik dalam meningkatkan keefektifan, 

minat baca dan movitasi dalam pembelajaran sejarah, sehingga dapat 

menjadikan pembelajaran sejarah yang lebih menarik dan efektif. 

4) Untuk mendukung pemahaman dan meningkatkan peserta didik terhadap 

peristiwa peristiwa yang terjadi dimasa lampau. 

5) Pengembangan e-book interaktif berbasis creative problem solving ini 

diharapkan dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai motivasi 

untuk melakukan penelitian pengembangan sejenisnya. 
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1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Pada penelitian pengembangan ini terdapat beberapa asumsi dan 

keterbatasan pengembangan. Asumsi dan keterbatasan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1.6.1 Asumsi 

Asumsi pada penelitian pengembangan ini merupakan suatu anggapan dasar 

atas suatu pemikiran mengenai sebuah objek penelitian yang sebenarnya masih 

perlu dibuktikan. Beberapa asumsi dalam pengembangan e-book interaktif berbasis 

creative problem solving pada pembelajaran sejarah ini meliputi: 

1) Pengembangan e-book interaktif berbasis creative problem solving ini 

mampu meningkatkan keefektivan pembelajaran sejarah untuk peserta didik 

SMA kelas X. 

2) Pengembangan e-book interaktif berbasis creative problem solving dapat 

menjadi sumber belajar yang alternatif untuk mensinkroniskan teori yang 

telah didapat dari bahan ajar yang sudah pernah dibuat. Sehingga e-book 

menjadi salah satu alternatif pilihan. 

3) E-book yang berisi fakta-fakta yang telah dipilih dan diuji dengan teliti 

sehingga memberikan informasi pengetahuan dari peristiwa sejarah yang 

isinya tidak melenceng atau tidak mengubah peristiwa sejarah yang 

sebenarnya terjadi. 

4) Pengembangan e-book interaktif ini dapat menumbuhkembangkan 

karakteristik peserta didik sesuai dengan kondisi lingkungannya, serta dapat 

menumbuhkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga 

peninggalan-peninggalan yang bersejarah. 

5) Pengembagan e-book yang disusun secara sistematis dapat membantu para 

pendidik dann peserta didik untuk menuju tujuan pembelajaran sejarah yang 

diharapkan. 

1.6.2  Keterbatasan Pengembangan 

Penelitin pengembangan e-book interaktif ini memiliki beberapa 

keterbatasan. Keterbatasan pengembangan e-book interaktif ini adalah sebagai 

berikut:  



14 

 

1) Pengembangan e-book interaktif ini didesain khusus hanya digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan peserta didik kelas X SMA pada mata pelajaran 

sejarah. 

2) Pengembangan e-book interaktif berbasis creative problem solving ini 

sendiri menggunakan model pengembangan ADDIE yang memiliki tahap-

tahapan sistematis yang dalam proses pelaksanaannya. Sehingga dalam 

pelaksanaanya harus benar-benar menyelesaikan tahapan sesuai dengan 

uurutan sebelum melakukan tahapan selanjutnya. 

3) Terbatasnya literatur untuk menyusun e-book. Hal ini dikarenakan tidak 

semua sumber atau literatur memberikan pembahasan yang susuai dengan 

yang diinginkan. 

 

1.7 Batasan Istilah 

Batasan istilah diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran 

dalam penelitian pengembangan ini, beberapa istilah tersebut: 

1. Pengembangan menurut (Sugiyono, 2014:297) merupakan penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan juga untuk diuji 

keefektifannya. 

2. E-book interaktif pada dasarnya adalah format buku digital di mana 

pengguna, buku digital, dan lingkungan dapat berinteraksi secara timbal balik 

pada tingkat yang tinggi; elemen buku digital dapat berkomunikasi dan 

berinteraksi di antara mereka sendiri dan lingkungan serta pengguna, dan 

banyak saluran komunikasi yang digunakan pada satu waktu yang sama 

(Bozkurt & Bozkaya, 2013:60). 

3. Creative Problem Solving adalah salah satu model yang dapat membantu 

siswa memecahkan sebuah masalah dan mengatur perubahannya secara 

kreatif (Treffinger 2003:2). 

4. ADDIE adalah akronim untuk Menganalisis, Desain, Mengembangkan, 

Melaksanakan, dan Evaluasi (Branch, 2009:2). Model ADDIE dikembangkan 

sebagai model pembelajaran yang inovatif. Hal ini karena model ADDIE 

dapat memberikan proses belajar yang sistematis, efektif yang dikemas dalam 

proses pembelajaran. 
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Berdasarkan batasan istilah tersebut, maka yang dimaksud dengan 

pengembangan E-book Interaktif berbasis Creative Problem Solving pada mata 

pelajaran Sejarah untuk kelas X SMA dengan pokok bahasan “Persamaan dan 

Perbedaan Antara Manusia Purba Indonesia Dan Dunia Dengan Manusia Modern 

Dalam Aspek Fisik Dan Nonfisik” adalah proses pembuatan bahan ajar elektronik 

yang dibuat khusus agar dapat digunakan pada proses pembelajaran Sejarah. Pada 

proses pengembangannya melalui Analye, Disign, Develop, Implement, Evaluate. 

E-book yang dihasilkan melewati beberapa pengujian yakni uji validitas isi, 

validitas pembelajaran dan validitas Bahasa. Produk yang sudah tervalidasi akan 

dilakukan tahap uji coba melalui uji coba uji perorangan, uji kelompok kecil, 

ujicoba lapangan.  

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pengembangan e-book interaktif berbasis creative 

problem solving dengan menggunakan model ADDIE untuk kelas X SMA adalah 

sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan pengembangan, spesifikasi produk pengembangan, pentingnya 

pengembangan, asumsi dan keterbatasan pengembangan, batasan istilah serta 

sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang Urgensi e-book dalam 

pembelajaran sejarah, e-book interaktif, model pembelajaran creative problem 

solving (cps), e-book interaktif berbasis creative problem solving (cps), 

argumentasi pemilihan model pengembangan ADDIE, model ADDIE. Bab III 

Metode Pengembangan, menjelaskan mengenai jenis penelitian, prosedur dan 

mekanisme pengembangan e-book berdasarkan model pengembangan ADDIE, dan 

analisis data. Bab IV Hasil Pengembangan, terdiri dari penyajian data dan uji coba, 

analisis data, serta revisi produk pengembangan berdasarkan analisis data. Bab V 

Kajian berisi tentang produk yang telah direvisi dan keefektivan produk terhadap 

peserta didik. Bab VI sebagai Penutup berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Urgensi E-book Dalam Pembelajaran Sejarah 

Teknologi merupakan suatu kebutuhan yang sangat menunjang berbagai hal 

pada saat ini. Penggunaan teknologi bisa dilihat dari berbagai aspek seperti 

perbankan, kesehatan, perdagangan, dan pendidikan. Pada bidang pendidikan 

penggunaan teknologi sangat besar manfaatnya. Kecanggihan yang ada pada 

teknologi sangatlah banyak mulai dari forum diskusi online, perpustakaan online, 

aplikasi yang menyediakan materi, soal-soal latihan, dan kelas online. 

Teknologi menurut Kwartolo (2010:39), mempunyai peran yang sangat luar 

biasa untuk mendukung proses pembelajaran, antara lain: 

(1) active; memungkinkan siswa dapat terlibat aktif karena ada proses belajar 

dan pembelajaran yang menarik dan bermakna;  

(2) constructive; memungkinkan siswa dapat menggabungkan ide-ide baru ke 

dalam pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya untuk memahami 

makna atau keingintahuan dan keraguan yang selama ini ada dalam 

benaknya;  

(3) collaborative; memungkinkan siswa dalam suatu kelompok atau komunitas 

saling bekerjasama, berbagi ide, saran atau pengalaman, menasehati dan 

memberi masukan untuk sesama anggota kelompoknya;  

(4) intentional; memungkinkan siswa dapat secara aktif dan antusias berusaha 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan;  

(5) conversational; memungkinkan proses belajar secara inherent merupakan 

suatu proses sosial dan dialogis dimana siswa memperoleh keuntungan dari 

proses komunikasi tersebut baik di dalam maupun luar sekola;  

(6) contextualized; memungkinkan situasi belajar diarahkan pada proses belajar 

yang bermakna (real-world) melalui pendekatan “problem-based atau case-

based learning”; dan  

(7) reflective, memungkinkan siswa dapat menyadari apa yang telah ia pelajari 

serta merenungkan apa yang telah dipelajarinya sebagai bagian dari proses 

belajar itu sendiri. 
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Dunia pendidikan terus mengalami kemajuan dalam berbagai hal. Produk 

pendidikan yang diharapkan mampu untuk mengurangi beban dari peserta didik 

terus dikembangkan. Hal ini dikarenakan adanya mobilitas dari individu ataupun 

peserta didik yang terus meningkat. Pengembangan yang terus dilakukan sangatlah 

bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Pada pendidikan suatu 

hal yang sangat dibutuhkan adalah buku. Teknologi memiliki pengembangan dari 

buku. Buku haisl dari pengembangan teknologi berubah menjadi e-book.  

E-book merupakan singakatan dari electronic book sebut adalah buku 

digital atau versi elektronik dari buku teks yang biasa kita baca. Pada umumnya 

buku terdiri dari susunan kertas yang berisikan teks dan disertai dengan gambar, 

maka pada e-book berisi informasi dalam format digital yang berwujud teks dan 

diserta dengan adanya gambar pendukung informasi. Berbeda dari buku teks biasa 

yang hanya terdiri dari puluhan bahkan ratusan kertas yang hanya berisi informasi 

berbentuk tulisan, isi dari e-book jauh lebih variatif. Pada e-book bisa berisi teks, 

gambar, suara, animasi, atau bahkan bisa berisi video sebagai penunjang informasi 

yang dijelaskan dalam e-book tersebut. 

Hadirnya e-book dalam proses belajar mengajar sebagai pengganti buku 

teks mempunyai banyak manfaat. Salah satunya dapat meningkatkan produktivtas 

belajar peserta didik. Penggunaan e-book membantu pendidik untuk 

mengefektifkan serta mengefisienkan waktu dalam proses belajar mengajar. 

Informasi yang ada pada e-book bersifat konkret dan memungkinkan siswa untuk 

mendapat informasi yang lebih menarik dibanding buku teks biasa. E-book dapat 

penunjang materi-materi tambahan, sehingga pengetahuan yang didapat peserta 

didik akan lebih luas. 

 Keuntungan menggunakan e-book dalam pembelajaran menurut Zarley 

(2011:9-11), antara lain:  

1. Mobility 

Kegunaan yang paling menonjol dari e-book adalah kemudahan untuk dibawa 

dan dibuka melalui bermacam-macam perangkat digital yang bisa dibawa 

kemana saja. Teknologi e-book didesain untuk beberapa perangkat digital 

contohnya: Smartphone, Ipad, tablet, PDA, netbook, laptop dan lain-lain. 
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2. Ease of Updating Content 

Karena format e-book dalam bentuk digital maka salah satu kelebihan e-book 

adalah kemudahan untuk melakukan pengeditan, meng-update dan 

mempublikasikannya kembali kepada para pembaca. 

3. Cost Effective Publication 

Pada cetakan tradisional dibutuhkan waktu yang lama dan proses yang cukup 

panjang dalam hal mempublikasi dan mendistribusikan. Berbeda halnya 

dengan e-book yang tidak menimbulkan biaya apapun dalam hal 

memperbaharui, meng-edit dan publikasi atau distribusi ulang. Oleh 

karenanya, manfaat e-book bagi para penulis yaitu hemat biaya distribusi 

ulang. Penulis dapat meng-update tulisannya lebih sering sesuai 

kebutuhannya. 

4. Multimedia Capability 

Manfaat istimewa e-book yaitu dengan mudah dapat berintegrasi dengan 

elemen-elemen multimedia (video, audio, interactive graphics, dan 

sebagainya). 

5. E-Reader “Plusses” 

Salah satu keunggulannya juga pada kecocokan format aplikasi e-book 

dengan berbagai device atau perangkat digital yang membuat pengguna atau 

pembaca tidak perlu banyak mengutak-atik device. 

6. Scalable and Re-Flowable Text 

Dalam penggunaannya e-book sangat menarik bagi pembaca karena tampilan 

teks, warna, ukuran dan terutama format e-book ini telah diatur sedemikian 

rupa agar aspek visualnya bisa di edit oleh pembaca. 

7. Built-In Dictionary 

Karena ada built-in dictionary, pembaca dapat mencari definisi setiap kata 

dalam bacaannya. 

8. Bookmarking 

Fungsi pembatas buku otomatis dapat memudahkan pembaca untuk kembali 

ke halaman yang dibacanya dan membolak-balik halaman tanpa khawatir 

lupa halaman yang dibaca terakhir. 
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9. Highlights, Annotations and Notes 

Manfaat menarik e-book juga dapat menandai kalimat yang dibaca, membuat 

catatan dan  komentar untuk menandai bacaan yang dibaca. Penambahan-

penambahan ini akan terus menempel di e-book sampai pembaca 

memutuskan untuk menghapusnya. 

Peserta didik yang menggunakan e-book menganggap prosesnya 

menyenangkan karena fitur menarik dari e-book (yaitu fungsi yang mudah 

digunakan; grafis yang menarik; ukuran teks yang diperbesar; speaker plug-in). 

Fitur-fitur ini akan mendorong kreativitas peserta didik dan otonomi belajar 

(Embong et al., 2012:1804). Penggunaan e-book membuat peserta didik kreatif, 

menyenangkan, dan mudah untuk digunakan. Hal ini juga sama dengan pendapat 

dari Fojtik (2014:44) yang mengatakan bahwa  e-book menjadi semakin populer 

dengan keuntungan seperti kemudahan dalam distribusi dan pembelian, 

kemampuan untuk menyesuaikan ukuran font, dan kemampuan untuk memiliki 

sejumlah besar perangkat di e-book. Keuntungan dari e-book adalah dapat 

memudahkan pembelajaran peserta didik didalam kelas. Peserta didik yang 

menggunakan e-book termotivasi untuk belajar dengan giat. 

Keunggulan menggunakan e-book jika dibandingkan buku kertas menurut 

Fuad (2016:4), anatara lain: 

1. E-book relatif mudah dibuat, dipublikasikan, dan disebarkan menggunakan 

teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Banyak bermunculan e-book 

indie yang ditulis penulis lepas, dijual di beberapa e-book store.  

2. Buku dalam bentuk kertas yang bahan bakunya berasal dari pepohonan, 

pada masa mendatang tentu harganya semakin mahal dan terbatas 

jumlahnya, sehingga sangat mungkin masyarakat akan beralih ke teknologi 

buku digital.  

3. Media penyimpanan e-book lebih efisien dan murah, tidak membutuhkan 

tempat atau ruang yang luas, berbeda seandainya kita menyimpan buku 

dalam bentuk kertas.  

4. Tampilan e-book seperti margin, spasi, ukuran teks, dan warna background 

bisa diubah-ubah sesuai dengan selera dan kebutuhan pembaca.  
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5. Teknologi yang mendukung perangkat pembaca (reader) e-book seperti 

sinkronisasi file e-book, batas halaman, bookmark dan catatan. Selain itu e-

book reader juga disertai kamus penerjemah bahasa asing. 

E-book memiliki kelebihan buku teks/kertas, hal ini dikarenakan e-book 

lebih cocok digunakan pada saat ini. Penggunaannya dirasa lebih sesuai dengan 

perkembangan teknologi dan perubahan zaman. E-book juga sesuai dengan 

keadaan lingkungan yang sekarang mulai memprihatinkan. Dengan menggunakan 

e-book dapat mengurangi penggunaan kertas yang bahan bakunya menggunakan 

pohon. Materi pada e-book juga bisa di update sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan dapat disesuaikan dengan metode/model/kurikulum pembelajaran 

yang baru. 

Dua fitur dari e-book sangatlah menarik dilihat dari sudut pandang 

pendidikan. Pertama, teks e-book merupakan hypermedia. Para pembaca mungkin 

menggunakan hyperlink yang disertakan untuk melompat ketopik terkait, dan teks 

bisa berisi elemen grafik, audio, dan video. Yang kedua konten dari e-book bisa 

dengan mudah diubah untuk menyesuaikan kebutuhan para pembaca dengan 

mengunggah buku baru dan menghapus teks yang tidak diinginkan (Smaldino, 

2014:447). Isi dari e-book dapat diubah sesuai dengan perubahan materi sejarah. 

Hal ini searah dengan sejarah yang dapat berubah ketika terdapat temuan baru yang 

mempengaruhi alur sejarah yang sudah ada. 

Penggunaan e-book dalam pembelajaran sesuai dengan pendekatan yang 

ada pada K13 (Kurikulum 2013) yaitu Student Centered Learning (SCL). 

Pendekatan ini menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar. 

Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berperan aktif dalam 

pembelajaran. Peserta didik dituntut untuk melakukan pembelajaran secara mandiri 

dengan pengawasan dari pendidik agar dalam proses pembelajaran dapat berjalan 

secara efektif dan efisien. Berbeda dengan TCL (Teacher Centered Learning) yang 

dalam proses pembelajaran berpusat pada pendidik dan peserta didik hanya 

menerima materi yang telah diberikan oleh pendidik. Teacher Centered Learning 

sudah dianggap kuno dan tidak memberikan kebebasan peserta didik untuk berfikir. 

Pembelajaran sejarah merupakan pembelajaran yang berpusat pada 

kemampuan berpikir kritis, analitis, serta historis dalam mengkaji berbagai 
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peristiwa yang terjadi dimasa lampau untuk dijadikan pedoman bagi kehidupan 

pada masa kini dan juga pada masa depan. Lewat e-book yang akan dikembangkan 

diharapkan dapat menghadirkan peristiwa masa lampau di dalam pembelajaran 

melalui gambar-gambar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. E-book 

dibuat untuk dapat meningkatkan minat dan daya tarik belajar peserta didik secara 

mandiri dalam pembelajaran sejarah. Pengembangan e-book dalam pembelajaran 

sejarah dilakukan karena pembelajaran sejarah yang kurang menyenangkan. Pada 

umumnya pembelajaran sejarah hanya menggunakan buku teks yang hanya berisi 

banyak tulisan yang mungkin sudah untuk dipahami. Buku teks yang digunakan 

pada saat ini dirasa belum mampu untuk mecapai tujuan pembelajaran sejarah. 

Mengganti buku teks dengan e-book diharapkan mampu untuk membantu peserta 

didik belajar mandiri dan e-book juga diharapkan dapat memberikan suasana 

menyenangkan dalam mempelajari peristiwa sejarah. 

 

2.2 E-book Interaktif 

E-book merupakan buku yang diprogramkan ke dalam komputer sehingga 

dapat memvisualisasikan materi yang abstrak ke dalam bentuk visual yang dapat 

dianimasikan sehingga siswa lebih tertarik dalam proses belajar mengajar (Suryani, 

2012:2). Dengan kata lain e-book merupakan versi digital dari buku teks yang 

mengolah materi dari buku teks menjadi bentuk atau perumpamaan yang lebih 

mudah untuk dimengerti oleh peserta didik. 

Pengembangannya e-book telah banyak perubahan menjadi lebih interaktif 

yang kemudian disebut e-book interaktif. E-book dikatakan interaktif apabila 

terjadi bentuk komunikasi dua arah yang berlangsung antara e-book dan pembaca 

(Munir, 2008). E-book dianggap sebagai bahan ajar yang efeketif dalam 

penggunaannya apabila dalam pemakai dari e-book tersebut memahami kandungan 

dari e-book. Isi dari e-book pun haruslah membantu peserta didik dalam 

memecahkan masalah dalam pembelajaran. Jadi dari peserta didik dan e-book 

terjadi suatu interaksi dua arah.  

E-book interaktif adalah e-book yang dilengkapi dengan fitur-fitur 

multimedia interaktif atau animasi bergerak sehingga mempermudah siswa dalam 

memahami materi pelajaran (Rosita, 2017:4). E-book interaktif merupakan bahan 
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ajar berupa buku elektronik yang memiliki fitur-fitur multimedia yang menarik dan 

mempermudah peserta didik untuk menyerap materi serta informasi mengenai 

pembelajaran. 

 E-book interaktif pada dasarnya adalah format buku digital di mana 

pengguna, buku digital, dan lingkungan dapat berinteraksi secara timbal balik pada 

tingkat yang tinggi; elemen buku digital dapat berkomunikasi dan berinteraksi di 

antara mereka sendiri dan lingkungan serta pengguna, dan banyak saluran 

komunikasi yang digunakan pada satu waktu yang sama (Bozkurt & Bozkaya, 

2013:60). Penggunaan e-book bukan hanya ada interaksi dari pemakai (peserta 

didik) dengan e-book melainkan adanya hubungan timbal balik dari e-book ke 

peserta didik dan peserta didik dengan e-book. Berikut perbandingan penggunaan 

e-book dengan buku yang lain: 

  

E-BOOK Pengguna 

E-BOOK 

Interaksi 

C-BOOK 

Interaksi 

C-BOOK Pengguna 

 

Pengguna 

E-BOOK INTERAKTIF 

E-Book 

Interaktif 

Interaksi 

Pengguna lain Lingkungan nyata 
dan virtual 
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E-book interaktif berada di garis depan evolusi dari buku digital. Akibat dari 

ketergantungan e-book terhadap teknologi, perbedaan antara ebooks interaktif dan 

perangkat lunak dan aplikasi seluler menjadi buram. Adanya batas yang buram ini 

menjadi berbeda dalam menerapkan prinsip dari desain interaktif yang mengacu 

pada pengalaman dari pengguna e-book interaktif. Menurut Bozkurt & Bozkaya 

(2013:61) pengalaman membaca dengan menggunakan e-book interaktif, ada 

empat jenis interaksi: interaksi antara lingkungan (lingkungan nyata dan virtual), 

interaksi di antara elemen buku digital, interaksi dengan pengguna lain, dan 

interaksi dengan pengguna. 

(1) Interaksi di antara elemen buku digital 

Elemen e-book interaktif dapat berkomunikasi dan berinteraksi di 

antara mereka sendiri. Ini mengacu pada keterkaitan elemen-elemen e-book 

interaktif (misalnya secara serentak mengambil data dalam buku seperti pada 

bagan interaktif). 

(2) Interaksi antar lingkungan: 

E-book interaktif dapat berkomunikasi lebih lanjut dengan lingkungan 

nyata dan digital. Sensor pembaca e-book interaktif (akselerometer, 

barometer, kompas, pembaca sidik jari, sensor gerakan, GPS, A-GPS, 

GLONASS, giroskop, monitor detak jantung, sensor cahaya ambient, sensor 

jarak dan banyak lagi) dapat mengumpulkan informasi dari lingkungan fisik, 

misalnya, informasi geo-lokasi atau data yang diambil dari basis data daring. 

(3) Interaksi antara buku digital dan pengguna 

Selain interaksi kognitif tak terlihat yang terjadi saat membaca di buku 

apa pun, ini merujuk pada interaksi nyata antara e-book interaktif dan 

pengguna (misalnya mendeteksi gerakan pengguna untuk navigasi atau 

melacak mata untuk menjaga layar tetap aktif dalam mode bacaan ). 

(4)  Interaksi dengan pengguna lain / komunitas online: 

Pengguna dapat berinteraksi dengan komunitas online tertentu dengan 

melacak hashtag terkait dengan konten dalam e-book interaktif atau mereka 

dapat membagikan semua atau bagian tertentu dari buku tersebut di jejaring 

sosial online mereka sendiri. 
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2.3 Model Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) 

 Creative Problem Solving pada awalnya dikembangkan oleh Osborn dan 

Parnes pada 1960-an. Model ini adalah model yang diterapkan dan ditetapkan untuk 

mengajarkan keterampilan berpikir kritis dan strategi metakognitif. Pada cretive 

problem solving pembelajaran berpusat pada pemecahan masalah yang disertai 

dengan adanya suatu penguatan keterampilan. Ketika peserta didik dihadapkan 

pada suatu pertanyaan atau permasalah dari pendidik, peserta didik dapat 

menggunakan keterampilan berfikir secara kreatif untuk memecahkan masalah dan 

dapat mendeskripsikan tanggapannya tidak hanya dengan proses mengahafal 

melainkan keterampilan dalam memperluas proses berfikir. Berikut akan 

dipaparkan tentang pengertian, implementasi, serta kelebihan dan kekurangan dari 

cerative problem solving. 

 

2.3.1 Pengertian Creative Problem Solving (CPS) 

Creative problem solving atau dapat diartikan pemecahan masalah secara 

kreatif merupakan salah satu model pembelajaran yang bersifat kooperatif. 

Treffinger (2003:2) menyatakan Creative Problem Solving adalah salah satu model 

yang dapat membantu siswa memecahkan sebuah masalah dan mengatur 

perubahannya secara kreatif. Model ini dapat membantu siswa untuk 

merealisasikan tujuan atau imajinasinya menjadi kenyataan.  

Pada penerapan model pembelajaran creative problem solving  peserta didik 

dapat melakukan suatu keterampilan yang dalam pemecahan suatu masalah. 

Pemecahan masalah yang dilakukan oleh peserta didik dalam pembelajaran, tidak 

hanya dengan cara menghafal tanpa melalui proses berpikir akan tetepi 

keterampilan dalam memecahkan masalah diharapkan menggunakan proses 

berpikir yang luas dan kreatif. 

Proses problem solving menurut Edward L. Pinzzini membuat peserta didik 

mampu menjadi pemikir yang mandiri dan handal dalam pemecahan masalah. 

Mereka dirangsang untuk mampu menjadi seorang eksplorer-mencari penemuan 

baru, inventor mengembangkan ide atau gagasan dan pengujian baru yang inovatif, 

designer mengkreasi rencana dan model terbaru, pengambil keputusan-berlatih 
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bagaimana menetapkan pilihan yang bijaksana, dan sebagai komunikator-

mengembangkan metode dan teknik untuk bertukar pendapat dan berinteraksi. 

Creative problem solving memiliki tujuan umum yaitu meningkatkan 

kreatif dan kemampuan memecahkan masalah-belajar berfikir diluar batas-batas 

yang sudah dikenal. Adapun tahap CPS menurut adalah:  

1) temukan fakta-fakta/ fact-finding,  

2) tentukan masalahnya/ problem finding, 

3) pikirkan macam-macam alternatif/idea-finding, 

4) mengambil keputusan/ solution-finding, dan 

5) menentukan tindakan/ acceptand-finding. 

 

2.3.2 Implementasi dari Model Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) 

Implementasi dari penggunaan model pembelajaran Creative Problem 

Solving (CPS), terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut: 

1) Tahap Awal 

Pendidik menanyakan kesiapan peserta didik selama proses belajar 

mengajar berlangsung, pendidik mengulas kembali materi sebelumnya 

mengenai materi yang dijadikan sebagai prasyarat pada materi saat ini 

kemudian pendidik menjelaskan aturan main ketika model pembelajaran 

Creative Problem Solving (CPS) berlangsumg serta pendidik memberi 

motivasi-motivasi kepada peserta didik akan pentingnya pembahasan 

materi melalui pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). 

2) Tahap Inti 

Peserta didik membentuk beberapa kelompok kecil untuk 

melakukan diskusi kecil (small discussion). Tiap kelompok terdiri dari 2 

sampai 4 anak yang ditentukan oleh peserta didik dan kelompok ini bersifat 

permanen. Tiap-tiap kelompok mendapat materi pembahasan atau bahan 

ajar siswa (BAS) untuk dibahas bersama. Secara berkelompok, peserta didik 

memecahkan permasalahan yang terdapat dalam bahan ajar peserta didik 

sesuai petunjuk yang terdapat di dalamnya. Peserta didik mendapat 

bimbingan dan arahan dari pendidik dalam memecahkan suatu 

permasalahan (peranan pendidik yakni unutk menciptakan situasi yang 



26 

 

dapat memudahkan peserta didik untuk memunculkan pertanyaan dan 

mengarahkan kegiatan brainstrorming serta menumbuhkan situasi dan 

kondisi lingkungan yang dihasilkan berdasarkan ketertarikan peserta didik).  

Penekanan dalam pendampingan peserta didik dalam menyelesaikan 

permasalahan (Pepkin, 2004), sebagai berikut: 

(1)  Klasifikasi masalah 

Klasifikasi masalah meliputi adanya pemberian penjelasan kepada 

peserta didik mengenai masalah yang diajukan untuk peserta didik. Hal ini 

dilakukan agar peserta didik dapat mengerti tentang penyelesaian dari suatu 

permasalahan seperti apa yang diharapkan. 

(2) Brainstroming 

Pada tahap ini peserta didik bebas untuk mengungkapkan 

pendapatnya tentang berbagai macam strategi penyelesaian dari suatu 

masalah, tidak ada sanggahan dalam mengungkapkan ide dan gagasan 

antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. 

(3) Evaluasi dan Seleksi 

Pada tahap evaluasi dan seleksi setiap kelompok yang telah dibentuk 

mendiskusikan pendapat-pendapat atau strategi-strategi mana yang cocok 

dalam penyelesaian dari suatu permasalahan yang diberikan atau yang 

terjadi. 

(4) Implementasi 

Pada tahap terakhir yakni implementasi, peserta didik menentukan 

strategi mana yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah kemudian 

menerapkannya sampai menemukan penyelesaian dari masalah tersebut. 

Lebih lanjut perwakilan salah satu peserta didik yang merupakan 

perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil yang 

telah didiskusikan dengan kelompoknya ke depan kelas dan peserta didik 

lain menanggapi hasil diskusi dari kelompok lain. Kemudian pendidik 

bersama peserta didik menyimpulkan materi. 

3)  Tahap Penutup 

Sebagai pemantapan dari pemahaman suatu materi atau 

pembahasan, secara individu peserta didik mengerjakan soal tes dan 
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pendidik memberikan kredit poin atau nilai bagi peserta didik yang mampu 

memecahkannya sebagai upaya motivasi peserta didik dalam mengerjakan 

soal tes dan menyelesaikan tugas yang telah diberikan pendidik pada saat 

pembelajaran. 

 

2.3.3 Kelebihan dan Kekurangan 

Model-model pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik memiliki 

kelebihan dan kelemahan pada masing-masing modelnya. Model pembelajaran 

creative problem solving (CPS) pun juga memiliki kelebihan yang disertai dengan 

kekurangan. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran creative problem 

solving (CPS) menurut Huda (2013:320) antara lain: 

1) Kelebihan 

a. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memahami konsep-

konsep dengan cara menyelesaikan suatu permasalahan. 

b. Membuat peserta didik aktif dalam pembelajaran. 

c. Mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik karena disajikan 

masalah pada awal pembelajaran dan memberi keleluasaan kepada peserta 

didik untuk mencari arah-arah penyelesaiannya sendiri. 

d. Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mendifinisikan 

masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, membangun hipotesis, 

dam percobaan untuk memecahkan suatu permasalahan. 

e. Membuat peserta didik dapat menerapkan pengetahuan yang sudah 

dimilikinya ke dalam situasi baru. 

2) Kekurangan 

a. Perbedaan level pemahaman dan kecerdasan peserta didik dalam 

menghadapi masalah. 

b. Ketidaksiapan peserta didik untuk menghadapi masalah baru yang 

dijumpai di lapangan. 

c. Model ini mungkin tidak terapkan untuk peserta didik taman kanak-kanak 

atau kelas-kelas awal sekolah dasar. 

d. Membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mempersiapkan peserta 

didik melakukan tahp-tahap di atas. 
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2.4 E-book Interaktif berbasis Creative Problem Solving (CPS) 

Definisi e-book sebagai buku elektronik yang dapat dibaca secara digital 

pada layar komputer, piranti khusus pembaca e-book (e-book reader), personal 

digital assistant (PDA), atau bahkan pada telepon genggam (Nelson, 2008). 

Penggunaan e-book dalam pembelajaran dirasa sangat cocok untuk menambah 

informasi peserta didik. E-book yang dapat mempengaruhi pola belajar peserta 

didik bisa disebut sebagai e-book interaktif. E-book juga dirasa perlu dengan 

menambahkan pendekatan   atau menggunakan game (permainan) dalam e-book 

interaktif tersebut. Hal ini dikarenakan e-book interaktif haruslah menarik dan 

dengan menambahkan   yang menggunakan game sebagai stimulus. 

 E-book yang dibuat untuk dapat digunakaan dalam permasalahan 

pembelajaran yang kompleks bagi peserta didik dalam melakukan investigasi dan 

memahami suatu permasalahan. E-book Interaktif berbasis Creative Problem 

Solving (CPS) merupakan suatu bahan ajar yang menggunakan pemecahan masalah 

secara kreatif sebagai dasar dari e-book. Penggunaan kreatifitas dalam 

pembelajaran sangatlah perlu karena pada dasarnya guru haruslah kreatif pada saat 

melakukan kegiatan belajar mengajar.   

 Pembelajaran Sejarah merupakan pembelajaran yang pada hakikatnya 

mempelajari suatu kejadian yang sudah terjadi pada masa lampau. Cara yang 

digunakan dalam pembelajaran ialah dengan menghadirkan kembali peristiwa 

sejarah dengan cara yang kreatif. Hal ini dilakukan agar peserta didik tidak merasa 

bosan dalam mempelajari sejarah yang kejadiannya terjadi bahkan sebelum mereka 

lahir. Maka dari itu untuk dapat memaknai pembelajaran sejarah, dapat 

menggunakan bahan ajar yang menarik minat peserta didik agar mau belajar 

sejarah. 

 E-book Interaktif berbasis Creative Problem Solving dapat digunakaan 

dalam proses pembelajaran karena isinya yang menarik dan memberikan 

kemudahan bagi peserta didik untuk memecahkan masalah dengan cara yang 

kreatif. E-book Interaktif   berbasis Creative Problem Solving memuat materi serta 

informasi-informasi penting dalam pembelajaran sejarah. E-book Interaktif   

dikemas menjadi bahasan yang menarik. Sehingga dengan adanya E-book Interaktif  
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dapat diharapkan adanya suatu dorongan bagi peserta didik agar temotivasi dan 

menambah minat baca peserta didik serta peserta didik dapat dengan mudah 

memaknai peristiwa sejarah.  

 

2.5 Argumentasi Pemilihan Model Pengembangan ADDIE 

Pemilihan model pengembangan dalam sebuah penelitian pendidikan akan 

menghasilkan suatu hasil atau produk yang efisien serta efektif. Suatu produk yang 

dikembangkan dan mengahasilkan produk yang efisien dan efektif akan banyak 

memberi manfaat dan digunakan dengan baik. Hasil Produk Pengembangan yang 

baik dan  tepat  akan  meningkatkan  motivasi  dan  keinginan  peserta  didik  untuk 

memperoleh pengetahuan lebih dalam terhadap materi yang disajikan (Donald Ary, 

Dkk. 1982:50). Produk pengembangan yang menarik diharapkan dapat kemudahan 

bagi peserta didik untuk memahami materi yang dipelajari. 

Pengembangan suatu bahan ajar atau yang sering disebut dengan 

pengembangan instrusional merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam 

pendidikan. Desain Instruksional adalah proses sistematis yang digunakan untuk 

mengembangkan program pendidikan dan pelatihan secara konsisten dan dapat 

diandalkan (Branch, 2009:10). Pengembangan Instruksional memiliki 

pengembangan yang tetap dalam proses pengembangan bahan ajar dan 

penggunaannya dalam mengembangkan bahan ajar dapat dipercaya. Model 

pengembangan pembelajaran sangatlah banyak jenisnya. Salah satu model yang 

bersifat sistematik adalah model pengembangan pembelajaran ADDIE.  

Alasan penelitian pengembangan ini menggunakan Model ADDIE: 

1) Model ADDIE merupakan salah satu model prosedural yaitu 

menggambarkan pentingnya alur atau langkah-langkah sehingga 

menghasilkan produk. Hal ini sesuai dengan salah satu karakteristik 

dari sejarah yang mementingkan kronologi waktu. 

2) Model ADDIE relatif sederhana, namun menampilkan tahapan dan 

komponen yang dikembangkan secara rinci, sehingga dapat 

membantu kemampuan awal mahasiswa yang ingin melakukan 

penelitian dan dapat digunakan untuk mengembangkan bahan ajar 

(Thohri, 2013:4). 
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3) Model ADDIE merupakan model yang banyak digunakan oleh 

peneliti lainnya dan tahapannya hampir mirip dengan model Kemp 

dan Model Brigggs. 

 

2.6 Model ADDIE 

ADDIE adalah akronim untuk Menganalisis, Desain, Mengembangkan, 

Melaksanakan, dan Evaluasi (Branch, 2009:2). Model ADDIE dikembangkan 

sebagai model pembelajaran yang inovatif. Hal ini karena model ADDIE dapat 

memberikan proses belajar yang sistematis, efektif yang dikemas dalam proses 

pembelajaran. 

Model desain sistem pembelajaran ADDIE merupakan model pembelajaran 

yang memiliki komponen-komponen yang meliputi analisis kebutuhan sesuai 

dengan masalah yang ditemui, menentukan strategi pembelajaran, memproduksi 

program dan bahan ajar kemudian melaksanakan program pembelajaran tersebut 

dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi program pembelajaran dan evaluasi 

hasil belajar (Pribadi, 2009:127). 

Branch (2009:3) juga mengemukakan Model ADDIE sebagai proses 

mendasar untuk menciptakan sumber belajar yang efektif. Model ADDIE memiliki 

desain yang memudahkan aktif, multi fungsi terletak pada pendekatan inspirasional 

untuk belajar. Dalam pengembangannya model ADDIE digunakan prosedur umum 

yang terkait dengan desain instruksional. Berikut prosedurnya. 
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Table 2.1 Prosedur Umum Model ADDIE dengan Desain Instruksional 

Konsep 

Analyze 

(Analisis) 

Design 

(Desain) 

Develop 

(Pengembangan) 

Implement 

(implementasi) 

Evaluate 

(Evaluasi) 

Identifikasi 

kemungkinan 

penyebab 

kesenjangan 

kinerja 

Verifikasi 

kinerja yang 

diinginkan 

dan metode 

pengujian 

yang sesuai 

Menghasilkan 

dan 

memvalidasi 

sumber belajar 

Siapkan 

lingkungan 

belajar dan 

libatkan 

siswa 

Menilai 

kualitas 

produk dan 

proses 

instruksional, 

baik sebelum 

dan sesudah 

implementasi 

Prosedur 

Umum 

1. Validasi 

kesenjangan 

kinerja 

2. Menentukan  

tujuan 

instruksional 

3. mengkonfirma

sikan khalayak 

yang dituju 

4. Identifikasi 

sumber daya 

yang 

dibutuhkan 

5. Menentukan 

sistem 

pengiriman 

potensial 

(termasuk 

perkiraan 

biaya) 

7. Melakuka

n 

inventarisa

si tugas 

8. Menyebutk

an tujuan 

kinerja 

9. Menghasil

kan 

strategi 

pengujian 

10. Menghitun

g laba atas 

investasi 

11. Menghasil

kan konten 

12. Memilih 

atau 

mengemban

gkan media 

pendukung 

13. Mengemba

ngkan 

bimbingan 

untuk 

siswa 

14. Mengemban

gkan 

panduan 

untuk guru 

15. Melakukan 

revisi 

formatif 

17. Menyiapk

an guru 

18. Menyiapk

an siswa 

19. Menentuk

an kriteria 

evaluasi 

20. Memilih 

alat 

evaluasi 

21. Melakuka

n evaluasi 
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6. Membuat 

rencana 

pengelolaan 

proyek 

16. Lakukan 

Uji Coba 

Pilot 

Ringkasan 

Analisis 

Desain 

Singkat 

Sumber 

Belajar 

Strategi 

Implementasi 

Rencana 

Evaluasi 

Sumber : Branch, 2009:3 

 

1) Analisis (Analyze) 

Langkah-langkah tersebut diuraikan lebih terperinci sebagai berikut: 

a) Validasi kesenjangan kinerja 

Mengukur kinerja aktual, Menetapkan kinerja yang ingin dicapai, 

Mengidentifikasi penyebab 

b) Merumuskan tujuan Instruksional 

Menggunakan taksonomi Bloom, Taksonomi lain. 

c) Mengidentifikasi karakter peserta didik 

Kemampuan, pengalaman, motivasi, Sikap dan Lain-lain 

d) Mengidentifikasi sumber-sumber 

Mengidentifikasi pilihan-pilihan, Pertimbangan waktu, Konten, teknologi, 

fasilitas dan manusia 

e) Menentukan strategi pembelajaran yang tepat 

Mengidentifikasi pilihan-pilihan, Pertimbangan waktu, Biaya setiap fase 

ADDIE, Biaya keseluruhan. 

f) Menyusun rencana kegiatan: 

Anggota Tim, batas-batas yang berarti, jadwal, Laporan akhir. 

 

2) Desain (Design) 

Pada tahap kedua adalah tahap desain (design). Tahap ini memiliki tujuan 

untuk memverifikasi kinerja yang akan dicapai dan pemilihan metode tes yang 

sesuai. Prosedur umum yang dilakukan pada tahap ini antara lain: 

a) Melakukan inventarisasi tugas 
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Melakukan identifikasi semua hal yang dibutuhkan untuk membuat produk 

sesuai dengan rancangan. 

b) Menyebutkan tujuan kinerja 

Tujuan kinerja menurut Branch (2009:68) antara lain:  

1) Kinerja siswa harus menunjukkan sebelum dianggap kompeten 

2) Kondisi di mana kinerja diukur 

3) Standar kinerja siswa yang dapat diterima 

c) Menghasilkan strategi pengujian 

Tujuan dari menghasilkan strategi pengujian meurut adalah membuat item 

untuk pelaksanaan tes kemampuan peserta didik. 

d) Menghitung laba atas investasi 

Pada tahap ini berkaitan dengan perkirakan biaya untuk menyelesaikan 

keseluruhan proses ADDIE. 

 

3) Pengembangan (Develop) 

Tahap selanjutnya adalah tahap pengembangan (develop). Tahap ini 

memiliki tujuan untuk menghasilkan dan memvalidasi sumber-sumber belajar. 

Tahapan ini merupakan tahapan yang menghasilkan segala sesuatu yang telah 

dirancang atau didesain pada tahap sebelumnya (desain) menjadi nyata. Prosedur 

umum yang harus dilakukan pada tahap ini antara lain: 

a) Menghasilkan konten 

Konten adalah titik fokus untuk melibatkan siswa selama proses konstruksi 

pengetahuan. Pendidik tentu diharuskan memiliki strategi selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

b) Memilih atau mengembangkan media pendukung 

Pemilihan media yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran haruslah 

menyesuaikan keadaan yang ada di lapangan. 

c) Mengembangkan panduan/modul bagi siswa 

Teori dasar untuk mengembangkan panduan bagi siswa adalah penyusunan 

awal. Penyusunan awal adalah ikhtisar dari informasi yang akan diikuti atau 

dicari. 

d) Mengembangkan panduan/modul bagi guru 
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Pada panduan bagi peserta didik membantu peserta didik dalam belajar, 

maka pada panduan pendidik membantu pendidik sebagai seorang 

fasilitator dalam mengarahkan peserta didik melalui strategi instruksional. 

e) Melakukan revisi pada tes formatif  

Bertujuan untuk menentukan keefektifan dari sumber belajar yang sedang 

dikembangkan dengan 3 tahap antara lain: Uji coba perorangan (one-to-one 

trial), Uji Coba Kelompok Kecil (Small Group Trial), Uji Coba Lapangan 

(field trial). 

f) Melakukan Uji Coba 

Peneliti menguji produk yang dikembangkan kepada subjek yang 

merupakan peserta didik dan pendidik 

 

4) Implementasi (Implement) 

Tahap selajutnya ialah tahap implementasi. Pada tahapan ini sistem 

pembelajaran sudah siap untuk digunakan oleh peserta didik. Kegiatan yang 

dilakukan dalam tahapan ini adalah mempersiapkan dan mengimplementasikan ke 

target yakni peserta didik. Tujuan utama dari langkah ini antara lain sebagai berikut. 

 Membimbing peserta didik agar dapat mencapai tujuan dari pembelajaran. 

 Menjamin adanya pemecahan masalah untuk mengatasi kesenjangan dari 

hasil belajar peserta didik. 

 Memastikan pada akhir kegiatan pembelajaran, peserta didik memiliki 

kompetensi berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. 

Adapun prosedur umumnya terdiri dari dua bagian, antara lain: 

1. Menyiapkan pendidik 

Bertujuan untuk menyiapkan pendidik sebelum melakukan pembelajaran. 

2. Menyiakan peserta didik 

Bertujuan untuk menyiapkan peserta didik sebelum melakukan 

pembelajaran. 

 

5) Evaluasi (Evaluate) 

Tahap ini merupakan tahapan terkahir dalam rangkaian pengembangan 

model ADDIE. Tahap ini memiliki tujuan untuk mengukur kualitas dari produk dan 
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proses sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan. Adapun prosedur umum dari 

proses evaluasi antara lain: 

1. Menentukan kriteria evaluasi 

Tahap ini digunakan untuk menilai banyak jenis solusi pembelajaran 

menggunakan tingkatan, antara lain Level 1, level 2, level 3. 

2. Memilih alat untuk evaluasi 

Pada tahap ini peneliti memilih alat evaluasi yang sesuai. Alat evaluasi yang 

akan digunakan peneliti adalah Skala Likert.  

3. Mengadakan evaluasi itu sendiri 

Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan. Evaluasi membantu tim desain 

instruksional dalam menilai kualitas sumber belajar serta menilai kualitas 

proses yang digunakan untuk menghasilkan sumber belajar tersebut. 

Berbagai tingkat evaluasi harus digunakan pada akhir proses desain 

instruksional. 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian pengembangan. 

Model Pengembangan merupakan dasar untuk mengembangkan produk yang akan 

dihasilkan (Puslitjaknov, 2008:8). Penelitian pengembangan dalam yang akan 

dilakukan bertujuan untuk mengembangan suatu produk yang berkaitan dengan 

pendidikan. Produk yang dihasilkan dalam penelitian pengembangan sesuai dengan 

keperluan yang dibutuhkan oleh pemakai dari produk pengembangan. 

 Metode penelitian dan pengembangan juga didefinisikan sebagai suatu 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 

menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2011:297). Penelitian 

pengembangan merupakan penelitian yang mengahasilkan suatu produk yang 

digunakan untuk menguji keberhasilan dari suatu produk yang dihasilkan oleh 

peneliti. 

Penelitian Pengembangan juga diartikan sebagai suatu proses atau langkah-

langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk 

yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan (Sujadi, 2003:164). Penelitian 

pengembangan memiliki tahapan-tahapan dalam pengembangan produknya. 

Tahapan-tahapan yang digunakan untuk produk yang baru dikembangkan atau 

untuk menyempurnak sebuah produk yang sudah dibuat dan digunakan. 

Penelitian pengembangan ini bermaksud untuk mengembangakan produk e-

book interaktif sebagai sebuah media pembelajaran untuk kelas X SMA. Model 

pengembangan yang digunakan dalam pengembangan ini adalah ADDIE. Alasan 

dari penggunaan model ADDIE sebagai model pengembangan yang akan 

digunakan dalam penelitian ini karena model ADDIE memiliki memiliki tahapan 

atau langkah-langkah yang sistematis dan sesuai dengan produk yang akan 

dikembangkan. Sehingga menghasilkan produk pengembangan yang valid. Oleh 

sebab itu, pemilihan model ADDIE dianggap cocok sebagai model pengembangan 

dari produk e-book interaktif. 
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Evaluate 

Analyze 

Develop 

Implement Design 

Revision Revision 

3.2 Desain Penelitian Pengembangan 

Prosedur penelitian merupakan alur atau langkah-langkah prosedural yang 

dikerjakan dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari penelitian 

yang dilakukan. Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang terdapat dapat 

dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu penelitian pengembangan dengan 

menghasilkan produk tertentu (Setyosari, 2013: 230).  Jadi dapat dikatakan 

prosedur penilitian adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penelitian 

pengembangan yang dapat menghasilkan suatu produk sesuai dengan yang 

dibutuhkan. 

Menurut Branch (2009:2), langkah-langkah pengembangan media 

pembelajaran dengan model ADDIE yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan media pembelajaran dalam penelitian ini menggunakan 

tahapan-tahapan yang ada pada model pengembangan model ADDIE, antara lain: 

 

 3.2.1 Analisis (Analyze) 

Menurut Branch (2009:25), tujuan dari tahap analisis adalah 

mengidentifikasi penyebab kemungkinan untuk kesenjangan kinerja. Langkah 

kerja yang umum dilakukan pada tahap ini yaitu memvalidasi kesenjangan 

Gambar 3. 1 Tahapan model pengembangan ADDIE 

 (Sumber: Branch, 2009:6) 
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kinerja, menetapkan tujuan, menganalisis peserta didik, sumber daya yang 

tersedia, dan rencana kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut penjelasan dari skema mengenai tahap analisi: 

1. Memvalidasi Kesenjangan Kerja 

Tujuan dari memvalidasi kesenjangan kinerja adalah untuk 

menghasilkan sebuah pernyataan yang berkaitan dengan sebuah masalah, 

mencari tahu penyebabnya dan terakhir mencari solusi dari kesenjangan atau 

masalah yang timbul. Menurut Branch (2009:27), ada tiga penyebab utama 

untuk kesenjangan kinerja : 

 

Validasi Kesenjangan  

Kinerja 

Menentukan  Tujuan 

Instruksional 

Mengkonfirmasikan Khalayak 

Yang Dituju 

 

Identifikasi Sumber Daya Yang 

Dibutuhkan 

 

Menentukan Sistem Pengiriman 
Potensial (Termasuk Perkiraan 

Biaya) 

 

Membuat Rencana Pengelolaan 
Proyek 

 

Kurangnya sumber daya 

Kurangnya motivasi 

Kurangnya pengetahuan 

dan keterampilan 

a. Sumber daya isi 

b. Sumber daya teknologi 

c. Fasilitas Intruksional 

Gambar 3. 2 Alur tahap analisis (Sumber: Branch, 2009:25) 
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a. Kurangnya sumber daya 

Kesenjangan kinerja yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya 

menunjukkan bahwa seseorang termotivasi untuk melakukan tugas 

yang diinginkan, tetapi sumber daya tidak tersedia untuk melakukan 

tugas yang diinginkan tersebut. Pada umunya, kurangnya sumber 

daya tersebut meliputi kapasitas teknologi yang terbatas, kapasitas 

pengetahuan yang terbatas, dan kapasitas pelaksanaan yang 

terbatas. 

b. Kurangnya motivasi 

Ada beberapa alasan yang menyebabkan kurangnya motivasi, 

misalnya : 

a) Media pembelajaran tidak menyajikan asumsi atau landasan 

yang benar yang diperlukan untuk mengerjakan tugas. 

b) Siswa yang tidak menerima umpan balik dari guru 

c) Guru yang kurang mempersiapkan bahan ajar 

d) Seseorang yang pernah dihukum karena perbuatannya di 

masa lalu 

e) Seseorang yang tidak tahu alasan mengapa ia perlu 

mengerjakan sebuah pekerjaan 

c. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan 

Kesenjangan kinerja yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan 

dan keterampilan menunjukkan seseorang yang mempunyai 

sumber daya dan bersedia untuk melakukan pekerjaan yang 

diinginkan, akan tetapi keterampilan intelektual atau keterampilan 

psikomotor untuk melakukan pekerjaan yang diinginkan tersebut 

tidak jelas. 

2. Menetapkan tujuan instruksional 

Pada tahap ini menurut Branch (2009:33) mengemukakan bahwa 

menetapkan tujuan adalah untuk menghasilkan tujuan yang mengatasi 

kesenjangan kinerja yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan 

keterampilan. Berdasarkan masalah yang ditemukan oleh peneliti maka 

peneliti menetapkan tujuan yaitu mengembangkan media e-book 
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interaktif berbasis Creative Problem Solving.dan melihat keefektifan dari 

penggunaan e-book interaktif berbasis Creative Problem Solving.sebagai 

media pembelajaran. 

3. Mengkonfirmasi audiens yang dituju 

Tahap selanjutnya menurut Branch (2009:37) menyatakan pada 

tahap ini dilakukan identifikasi terhadap kemampuan, pengalaman, dan 

motivasi dari perserta didik. Data yang dikumpulkan akan memengaruhi 

keputusan di seluruh proses ADDIE yang tersisa. Jenis-jenis data tidak 

terbatas pada. 

a) Identifikasi kelompok 

b) Karakteristik umum 

c) Jumlah siswa 

d) Lokasi siswa 

e) Tingkat pengalaman 

f) Sikap Siswa 

g) Keterampilan yang berdampak potensial untuk berhasil dalam 

lingkungan belajar 

4. Mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan. 

Pada tahap ini, menurut Branch (2009:43) hal yang dilakukan adalah 

mengidentifikasi semua jenis sumber daya yang dibutuhkan. Ada empat 

jenis sumber daya yang harus diuji: 

a) Sumber daya isi 

Sumber daya yang sudah ada yang mungkin tersedia. Sumber daya 

ini kemudian dapat digunakan sebagai referensi untuk isi, sebagai 

referensi untuk strategi pembelajaran, sebagai bagian yang 

digunakan dalam lingkungan belajar tanpa perubahan, dan sebagai 

bagian yang digunakan hanya untuk ilustrasi atau contoh. Sumber 

daya isi dalam penelitian ini meliputi buku guru dan buku siswa. 

b) Sumber daya teknologi 

Sumber daya teknologi yang tersedia disalah satu sekolah sangat 

minim, maka harus terdapat alternatif penggunaan media 

pembelajaran selain berbantu komputer. 



41 

 

c) Fasilitas Intruksional 

Fasilitas instruksional pembelajaran meliputi kelas yang diperlukan 

dalam proses penelitian dengan model ADDIE, siswa dan jadwal 

mat pelajaran. 

d) Sumber daya Manusia 

Sumber daya manusia yang mempengaruhi desain, pengembangan, 

dan penerapan pada lingkungan belajar perlu diidentifikasi, sumber 

daya manusia tersebut adalah peneliti, guru matematika, ahli 

media, ahli desain, dan ahli materi pada pengembangan media e-

book interaktif berbasis Creative Problem Solving.. 

5. Menentukan sistem pengiriman potensial 

Pada tahap ini menurut Branch (2009:47) bertujuan untuk 

mengevaluasi sistem pengiriman instruksional yang berbeda dan 

merekomendasikan opsi terbaik yang memiliki potensi terbesar untuk 

menutup kesenjangan kinerja. 

6. Membuat rencana manajemen proyek 

Pada tahap ini menurut Branch (2009:52) dibuat sebuah rencana 

kerja, dimana sebuah rencana kerja tentang pembuatan produk yang 

akan dihasilkan oleh peneliti pada tahap akhir pengembangan. Produk 

yang dikembangkan peneliti yaitu e-book interaktif berbasis Creative 

Problem Solving. Membuat rencana mananjemen proyek memiliki 2 

aturan, antara lain: 

1) Sebuah proyek memiliki awal, tengah, dan akhir 

2) Sebuah proyek diukur dari segi kualitas, waktu, dan uang 

 

3.2.2 Desain (Design) 

 Menurut Branch (2009:60) tahap desain atau perancangan dilakukan untuk 

memverifikasi kinerja yang diinginkan dan metode pengujian yang tepat. Prosedur 

umum yang terkait dengan tahap desain atau perancangan dapat dilihat dari gambar 

berikut: 
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1. Melakukan Inventarisasi Tugas 

Pada tahap ini, menurut Branch (2009:61) dilakukan identifikasi semua 

hal yang dibutuhkan untuk membuat produk sesuai dengan rancangan. 

Kemudian direalisasikan untuk menghasilkan sebuah produk yang dapat 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Branch (2009:62) mengatakan 

persediaan tugas secara logis mengatur konten atau informasi agar siswa 

dapat membangun pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan instruksional.  

2. Menulis Tujuan Kinerja 

Pada tahap ini peneliti mendefinisikan tujuan kinerja. Tujuan kinerja 

menurut Branch (2009:68) antara lain:  

1) Kinerja siswa harus menunjukkan sebelum dianggap kompeten 

2) Kondisi di mana kinerja diukur 

3) Standar kinerja siswa yang dapat diterima 

3. Menghasilkan Strategi Pengujian 

Melakukan Inventarisasi Tugas 

Menulis Tujuan Kinerja 

Menghasilkan Strategi Pengujian 

Hitung Laba Atas Investasi 

Gambar 3. 3 Alur tahap desain  

(Sumber Branch, 2009:60) 
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Tujuan dari menghasilkan strategi pengujian menurut Branch 

(2009:71) adalah membuat item untuk pelaksanaan tes kemampuan siswa. 

Item yang akan dibuat oleh peneliti berupa soal post test yang di uji cobakan 

kepada siswa yang telah mempelajari materi tersebut. 

4. Hitung Laba Atas Investasi 

Pada tahap ini berkaitan dengan perkirakan biaya untuk 

menyelesaikan keseluruhan proses ADDIE dalam pembuatan e-book 

interaktif. Kalkulasi yang dilakukan oleh peneliti dengan menghitung tahap-

tahapan yang ada pada proses ADDIE.  

 

3.2.3 Pengembangan (Develop) 

Tujuan dari tahap pengembangan menurut Branch (2009:84) adalah untuk 

menghasilkan dan memvalidasi media pembelajaran yang akan digunakan dalam 

program pembelajaran. Pada tahap ini peneliti melakukan beberapa serangkaian 

prosedur, antara lain: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 4 Alur tahap pengembangan (Sumber: Branch, 2009:83) 

Menghasilkan Konten 

Memilih atau Mengembangkan 

Media 

Mengembangkan Panduan Bagi 

Peserta Didik 

 

Mengembangkan Panduan Bagi 

Guru 

 

Melakukan Revisi Formatif 

Melakukan Uji Coba 

Kegiatan Awal 

Kegiatan Tengah/Inti 

Kegiatan Evaluasi 

Uji coba perorangan 

(one-to-one trial) 

Uji Coba Kelompok Kecil 

(Small Group Trial) 

Uji Coba Lapangan 

(Field Trial) 
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1. Menghasilkan Konten 

Konten adalah titik fokus untuk melibatkan siswa selama proses 

konstruksi pengetahuan (branch, 2009:85). Hal ini searah dengan isi dari 

kurikulum 2013 yang mengwajibkan peserta didik untuk aktif dalam suatu 

kegiatan pembelajaran. Peserta didik dengan kata lain merupakan titik pusat 

atau center dalam pembelajaran, sedangkan pendidik hanyalah fasilitatornya 

yang hanya memfasilitasi dan membantu peserta didik pada saat pembelajaran. 

Pendidik tentu diharuskan memiliki strategi selama proses pembelajaran 

berlangsung. Strategi pembelajaran dimaksudkan sebagai urutan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

Pada tahap ini peneliti menyusun strategi pembelajaran atau disebut 

dengan Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP). Rancangan ini terdiri dari 

3 kegiatan, antara lain: 

(1) Kegiatan Awal 

Terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain: 

a) Tugas motivasi (dapatkan perhatian siswa). 

b) Informasi tentang harapan (klarifikasi tujuan). 

c) Konfirmasi prasyarat (meninjau pengetahuan dan keterampilan 

yang dibutuhkan untuk memulai episode ini). 

(2) Kegiatan Tengah / Inti 

Kegitan Inti cenderung memfasilitasi interaksi paling besar antara 

siswa, guru, media, dan materi. Mendiskusikan materi adalah kegiatan 

diaman peserta didik memiliki kesempatan untuk memperoleh 

pengetahuan dan membangun keterampilan. 

(3) Kegiatan Evaluasi 

Peristiwa yang sangat penting adalah penutupan. Penutupan membantu 

siswa menghubungkan pengetahuan, keterampilan, dan prosedur yang 

diperkenalkan selama episode. Penutupan dapat mencakup kegiatan 

seperti 

a) Sesi singkat pada akhir kegiatan. 
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b) Transisi dari satu pertemuan ke pertemuan lain. 

c) Tinjau aktivitas. 

d) Ringkasan. 

e) Rencana aksi. 

2. Memilih atau mengembangkan Media 

Proses untuk memilih media yang ada atau mengembangkan media 

baru didasarkan pada konteks, harapan, kondisi kinerja, sumber daya yang 

tersedia, budaya, dan kepraktisan (Branch, 2009:98). Pemilihan media yang 

digunakan sebagai alat bantu pembelajaran haruslah menyesuaikan keadaan 

yang ada di lapangan. Artinya pengembangan e-book interaktif haruslah 

menyesuaikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran 

dalam suatu sekolah. 

Memilih atau mengembangkan media didasarkan pada beberapa 

alasan yang salah satunya adalah gaya belajar. Gaya belajar umumnya 

terdiri dari 3 tipe, seperti: 

 Auditori 

Peserta didik menyimpan informasi terbaik jika mendengar suatu 

informasi. Tipe ini juga dapat mendiskusikan informasi yang didapat 

dapat dari kegiatan mendengar. 

 Visual. 

Peserta didik dengan gaya belajar visual belajar paling banyak 

melalui indera visual. Contoh-contoh tersebut termasuk penggunaan 

gambar, objek nyata, ilustrasi, gambar, dan video. 

 Kinestetik.  

Peserta didik dengan gaya belajar kinestetik mendapatkan 

pengetahuan dan keterampilan melalui indera psikomotor. Peserta 

didik harus bergerak atau menjadi bagian dari tindakan. Pilihan 

media bagi kelompok pembelajar ini seperti bekerja dengan mock-

up dan simulator.  

 

  Pada tahap ini, peneliti memilih atau mengembangkan sumber 

belajar e-book yang didasari dengan tipe auditori dan visual. Hal ini 
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dikarenakan keterbatasan e-book yang berisikan materi-materi dengan 

konten-konten penunjang seperti video, gambar, dan audio. 

3. Mengembangkan Panduan Bagi Peserta Didik 

Teori dasar untuk mengembangkan panduan bagi siswa adalah 

penyusunan awal. Penyusunan awal adalah ikhtisar dari informasi yang akan 

diikuti atau dicari (Branch, 2009:111). Penyusunan awal dapat diartikan 

sebagai daftar isi yang ada di awal produk yang akan dikembangkan. Produk 

yang dikembangkan haruslah memiliki daftar isi yang membantu peserta didik 

untuk menemukan materi yang diinginkan. 

Pada tahap ini peneliti mengembangkan panduan bagi siswa sesuai 

dengn yang dilampirkan Branch, berikut isi dari penyusunan awal menurut 

Branch (2009:112): 

i. Halaman judul 

ii. hak cipta 

iii. Ucapan Terima Kasih Halaman 

iv. Daftar Isi 

v. Tubuh 

vi. Glosarium 

vii. Lampiran 

4. Mengembangkan Panduan Bagi Guru 

Bagian ini berfokus pada unsur-unsur yang memungkinkan guru untuk 

memandu siswa melalui strategi instruksional yang direncanakan (Branch, 

2009:118). Pada panduan bagi peserta didik membantu peserta didik dalam 

belajar, maka pada panduan pendidik membantu pendidik sebagai seorang 

fasilitator dalam mengarahkan peserta didik melalui strategi instruksional. 

Pada tahap ini, peneliti memberikan panduan bagi pendidik pada masing-

masing pembahasan. Hal ini dikarenakan e-book interaktif yang akan 

dikembangkan oleh peneliti memiliki tujuan utama untuk mempermudah 

peserta didik dalam memahami materi. Panduan bagi pendidik berupa kolom 

yang diletakkan di awal sebelum menginjak pada materi yang akan dibahas. 

Hal ini bertujuan untuk memudahkan pendidik untuk memahami maksud dari 

konten-konten (video, audio, dan gambar) yang ada pada materi. 
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5. Melakukan Revisi Formatif 

Pada tahap ini bertujuan untuk menentukan keefektifan dari sumber 

belajar yang sedang dikembangkan dan untuk mengidentifikasi bagian-bagian 

dari sumber belajar yang perlu untuk direvisi. Revisi dibuat berdasarkan 

ringkasan data. Data yang didapat tentang bagaimana siswa belajar dalam 

konteks tertentu. Pada tahap ini terdapat 3 fase revisi formatif menurut Branch 

(2009:123), antara lain: 

 Uji coba perorangan (one-to-one trial) 

Pada fase ini, bertujuan untuk menghapus kesalahan yang paling 

jelas dari pembelajaran yang dilakukan sebelumnya. Sasaran atau subjek 

dari uji coba perorangan ini yaitu satu orang pendidik yang berkompeten 

dan sudah berpengalaman dalam bidangnya. Pada uji coba perorangan ini 

peneliti melakukan pengamatan dan menganalisis aktivitas dari subyek 

penelitian. Uji coba perorangan dilakukan untuk memperoleh data 

mengenai pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dengan 

menggunakan bahan ajar yang biasanya digunakan.  

 Uji Coba Kelompok Kecil (Small Group Trial) 

Pada tahapan selanjutnya pada fase revisi formatif, dilakukan uji 

coba kelompok kecil. Tujuan uji coba ini adalah untuk melihat keefektifan 

bahan ajar. Uji coba kelompok kecil digunakan untuk menentukan 

efektivitas instruksi yang direvisi dan untuk mendapatkan umpan balik 

pada bahan ajar dalam bentuk akhirnya. Jumlah optimal dari kelompok 

kecil dapat antara 8 dan 20 (Branch, 2009:124).  

Pada penelitian ini produk yang berupa e-book interaktif yang telah 

divalidasi diujikan kepada 8-20 peserta didik kelas X dengan cara 

memberikan e-book interaktif tersebut, kemudian siswa diminta untuk 

mengisi angket yang telah disediakan. Angket yang diberikan berupa 

angket tertutup namun peserta didik diminta untuk mengomentari secara 

bebas mengenai e-book interaktif yang diujicobakan. Ini bertujuan untuk 

mempermudah peneliti dalam merevisi e-book interaktif. 



48 

 

 Uji Coba Lapangan (Field Trial) 

Pada tahap uji coba kelompok besar, peneliti melibatkan subjek 

yang lebih dari 20 peserta didik atau satu kelas. Angket yang digunakan 

merupakan angket tertutup untuk mengetahui tanggapan peserta didik 

terhadap bahan ajar apakah telah mencapai standar yang telah ditetapkan. 

Setelah mendapatkan saran dan masukan media lalu diperbaiki, 

selanjutnya media yang telah diuji coba di kelompok besar lalu digunakan 

pada tahap implementasi. 

6. Melakukan Uji Coba 

Tahap ini memiliki persamaan dengan tahapan yang dijelaskan di tahap 

melakukan revisi formatif. Peneliti menguji produk yang dikembangkan 

kepada subjek yang merupakan peserta didik dan pendidik. Pada uji coba 

ini, sama dengan uji coba kelompok kecil, data dikumpulkan berdasarkan 

prestasi dan sikap siswa, dan sumber daya seperti waktu, ruang, dan 

peralatan. Data diperoleh data hasil pengamatan dan wawancara dengan 

subjek. 

 

3.2.4 Implementasi (Implement) 

Tahap implementasi memiliki tujuan untuk menyiapkan lingkungan belajar 

dan melibatkan siswa. Setelah produk selesai direvisi, maka produk hasil 

pengembangan e-book interaktif berbasis creative problem solving 

diimplementasikan di kelas yang sesungguhnya. Prosedur umum dari tahap 

implementasi terdiri dari 2 prosedur, antara lain : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan Pendidik 

Mempersiapkan Peserta 

Didik 

a. Identifikasi 

b. Jadwal 

c. Melatih Pelatih 

a. Identifikasi 

b. Jadwal 

c. Komunikasi Pra-Kursus 

d. Pelacakan 

Gambar 3. 5 Alur tahap Implementasi (Sumber: Branch, 2009:131) 
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1. Mempersiapkan Pendidik (Prepare the Teacher) 

Pendidik memiliki peran sangat penting dalam pembelajaran. pendidik 

bertanggung jawab untuk memfasilitasi kursus, mengatur langkah, 

memberikan bimbingan dan bantuan, melengkapi keahlian subjek, dan 

membantu dalam penilaian dan evaluasi. Salah satu komponen prosedur 

Persiapan Pendidik adalah Rencana Fasilitator. Rencana Fasilitator terdiri dari 

tiga bagian: 

(1) Identifikasi 

Peneliti mengidentifikasi pendidik yang memiliki kualitas dalam 

bidangnya sebagai fasilitator yang nantinya akan memfasilitasi 

instruksi. 

(2) Jadwal 

Jadwal dipersiapkan untuk menunjukkan kapan dan di mana setiap 

pendidik akan dipersiapkan. Jadwal disusun berdasarkan kesiapan 

pendidik. 

(3) Melatih Pelatih 

melatih pelatih dimaksudkan untuk melatih pendidik yang akan 

berperan sebagai fasilitator. Pendidik disiapkan untuk mempraktikkan 

dan menggunakan produk pengembangan berupa e-book interaktif. 

2. Mempersiapkan Peserta Didik (Prepare The Student) 

Peserta didik memiliki peran untuk memikul tanggung jawab 

belajar. Sementara peserta didik sudah memiliki beberapa keterampilan 

pengetahuan untuk bidang konten, setiap siswa perlu dipersiapkan untuk 

interaksi yang bermakna dengan menggunakan instruksi yang 

dikembangkan. Salah satu komponen dari prosedur Mempersiapkan Peserta 

didik adalah Rencana Pembelajar yang terfokus pada empat bagian, berikut 

penjelasannya: 

(1) Identifikasi 

Tujuan dari komponen identifikasi ini adalah untuk mengkonfirmasi 

gaya belajar siswa yang lebih disukai. 
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(2) Jadwal 

Komponen jadwal harus memastikan bahwa setiap peserta didik 

diidentifikasi untuk berpartisipasi. Jadwal untuk partisipasi peserta 

didik dikembangkan berdasarkan: 

a. Jumlah total siswa yang akan berpartisipasi dalam instruksi 

b. Jumlah siswa per kelas 

c. Tempat pertemuan 

d. Daftar kelas 

(3) Komunikasi Pra-kursus 

Peserta didik yang telah diidentifikasi dan dijadwalkan untuk 

berpartisipasi dalam suatu program studi, dia harus menerima 

komunikasi pra-kursus tentang spesifik mata pelajaran.  

(4) Pelacakan 

Pelacakan adalah istilah umum yang digunakan untuk 

menggambarkan proses catatan siswa. Catatan siswa harus dipelihara sesuai 

dengan kebijakan kelembagaan dan prosedur organisasi.  

 

3.2.5 Evaluasi (Evaluate) 

Tahapan terakhir pada model ADDIE adalah evaluasi. Tujuan dari tahap 

evaluasi menurut Branch (2009:151) adalah untuk untuk menilai kualitas produk 

dan proses pembelajaran, baik sebelum dan sesudah implementasi. Prosedur umum 

yang terkait dengan fase evaluasi adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentukan Kriteria Evaluasi 

Memilih Alat Evaluasi 

Melakukan Evaluasi 

1) Level 1 

2) Level 2 

3) Level 3 

Gambar 3. 6 Alur tahap evaluasi (Sumber: Branch, 2009:149) 
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1. Mentukan Kriteria Evaluasi 

Evaluasi digunakan untuk menilai banyak jenis solusi pembelajaran. 

Pendekatan ADDIE untuk desain instruksional secara sistematis menilai 

berbagai solusi pembelajaran melalui berbagai tingkat evaluasi. Tingkatan 

evaluasi pada model ADDIE menurut Branch (2009:154) terdiri dari 3 level, 

antara lain: 

 Level 1 : Persepsi (Perception) 

Menurut Branch (2009:154-155) pada level 1 terdiri dari 5W dan 

1H berikut ini 

Who (Siapa) : Dikelola oleh guru 

What (Apa) : Mengukur persepsi siswa 

When (Kapan) : Sesegera mungkin pada kesimpulan konten pelajaran 

Where (Dimana) : Dalam ruang belajar (ruang kelas) 

Why (Mengapa) : - Menentukan tingkat kepuasan terhadap materi 

- Menentukan tingkat kepuasaan terhadap guru 

How (bagaimana) :  

a. Angket 

b. Wawancara 

c. Linkert Scales 

 Level 2 : Pengetahuan (Learning) 

Pada level 2 Menurut Branch (2009:156-157) terdiri dari 5W 

dan 1H, sebagai berikut: 

Who (Siapa) : Dikelola oleh guru 

What (Apa) : Mengukur pengetahuan melalui hasil belajar 

When (Kapan) : Sesegera mungkin selesainya konten pelajaran 

Where (Dimana) : Dalam ruang belajar (ruang kelas) 

Why (Mengapa) : Menentukan kualitas sumber belajar (media) 

How (bagaimana) : Observasi 

 Level 3 : Kinerja (Performance) 

Pada level 2 Menurut Branch (2009:156-157) terdiri dari 5W 

dan 1H, sebagai berikut: 
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Who (Siapa) : Dikelola oleh supervisor atau pihak ketiga yang 

netral 

What (Apa) : Mengukur transfer pembelajaran yang sebenarnya 

When (Kapan) : Sesegera mungkin selesainya konten pelajaran 

Where (Dimana) : Dalam ruang belajar (ruang kelas) 

Why (Mengapa) : - Tentukan kemampuan siswa untuk melakukan 

tugas  

- Menilai apakah kesenjangan kinerja telah ditutup 

How (bagaimana) :  

a. Daftar periksa kinerja 

b. Penilaian pengawas 

 

2. Memilih Alat Evaluasi 

Pada tahap ini peneliti memilih alat evaluasi yang sesuai. Alat evaluasi yang 

akan digunakan peneliti adalah Skala Likert.  

3. Melakukan Evaluasi 

Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan. Evaluasi membantu tim desain 

instruksional dalam menilai kualitas sumber belajar serta menilai kualitas 

proses yang digunakan untuk menghasilkan sumber belajar tersebut. 

Berbagai tingkat evaluasi harus digunakan pada akhir proses desain 

instruksional. Pada tahap ini peneliti melakukan evaluasi. 

 

3.3 Instrumen Pengumpulan Data  

Pada penelitian pengembangan ini instrumen pengumpulan data yang 

digunakan adalah kuisioner atau penyebaran angket, dokumentasi, dan tes. 

Instrumen pengumpulan data digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan 

data yang akurat berdasarkan kondisi yang ada di lapangan. Berikut penjelasannya 

sebagai berikut: 

1) Angket 

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-

formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis 

pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau 
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tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti (Mardalis: 2008: 66). 

Angket diberikan pada pendidik dan peserta didik yang menjadi objek 

dalam penelitian pengembangan. Penyebaran angket bertujuan untuk 

menguji isi dari e-book yang akan dikembangkan oleh peneliti dan 

mengetahui penilaian serta tanggapan atas produk yang dihasilkan. 

2) Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, dan sebagainya (Arikunto, 2002: 158). Pengumpulan data berupa 

dokumentasi bertujuan untuk mendapat data yang berkaitan dengan peserta 

didik dan hasil belajar dari ranah kognitif peserta didik pada sekolah yang 

dijadikan sample. Pengumpulan data juga diperoleh dengan mengabadikan 

kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran serta langkah-

langkah pengembangan. 

3) Tes 

Tes adalah alat untuk memperoleh informasi, bisa berupa seperangkat butir 

atau pertanyaan-pertanyaan yang dibuat untuk diberikan pada siswa dengan 

syarat-syarat tertentu (Susilowati, 2018:11). Tes yang dimaksud bisa berupa 

beberapa pertanyaan yang digunakan untuk mengukur pengetahuan, 

keterampilan, dan kemmapuan dari peserta didik. Pada penelitian ini, tes 

yang digunakan berupa pre test dan post test. Pre test digunakan sebaga 

instrumen untuk mengumpukan data hasil belajar ranah kognitif peserta 

didik sebelum mengikuti pembelajaran yang menggunakan e-book 

interaktif berbasis. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal 

yang dimiliki oleh peserta didik. Sedangkan post test digunakan sebagai 

instrumen pengumpulan data hasil belajar ranah kognitif setelah peserta 

didik mengikuti pembelaran yang menggunakan e-book interaktif berbasis. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

 Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi 

terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan 

menulis catatan singkat sepanjang penelitian (Cresswell, 2014:238).  
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Analisis data yang dilakukan dalam peneliti dengan menggunakan teknik 

analisis data kualitatif dan teknik analisis kuantitatif. Adapun kedua teknik analisis 

data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Analisis Kualitatif 

Analisis data kualittif merupakan analisis data yang bersifat kualitatif dalam 

suatu penelitian. Schatzman dan Strauss (1973) menyatakan bahwa analisis 

data kualitatif utamanya melibatkan pengklasifikasian benda-benda, orang-

orang, dan peristiwa-peristiwa, serta property-properti lain yang mencirikan 

ketiganya (Cresswell, 2014:257). Pada penelitian ini analisis data kualitatif 

diperoleh dari data-data observasi di sekolah, kuisioner, saran dari para ahli, 

dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh tersebut selanjutnya dianalisis 

dan diolah secara deskriptif.  

2) Analisis Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kuanlitatif yang 

diangkakan (Sugiyono, 2007:13). Dalam analisis kuantitatif ini merupakan 

analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan kualitas produk 

pengembangan yang berupa data numerik atau angka. 

  Pada penelitian pengembangan e-book Interaktif Berbasis Creative 

Problem Solving ini menggunakan instrumen berupa angket yang diberikan 

pada saat uji coba ahli bidang studi, uji coba ahli bahasa, dan  uji coba ahli 

media pembelajaran. Hasil dari angket yang digunakan lalu disusun 

berdasarkan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial (Sugiyono, 2014: 93). Skala Likert yang digunakan terdiri dari lima 

kategori alternatif pilihan yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini. 

Tabel 3. 1 Skala Likert 

Skor Kategori 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat tidak baik 

Kurang baik 

Cukup baik 

Baik 

Sangat baik 

(Sugiyono, 2014: 94-95) 



55 

 

Pada penelitian ini, pengembang menggunakan teknik analisis persentase 

sebagai teknik analisis data untuk menganalisis hasil dari angket. Perhitungan 

persentase disusun berdasarkan rumus yang dirujuk dari Arikunto (2008:216). 

Rumus yang digunakan sebagai berikut. 

𝑃 =  
Σ𝑥

Σ𝑥𝑖
 × 100 

Keterangan : 

P : persentase 

Σ𝑥 : jumlah keseluruhan jawaban responden 

Σ𝑥𝑖 : jumlah keseluruhan nilai ideal dalam 1 item 

100% : konstanta 

Sumber: Arikunto (2008:216) 

 Ketetapan pada analisis data yang semula berupa data persentase penilaian 

kualitatif lalu diubah menjadi deskriptif. Pengambilan keputusan dari analisis data 

menggunakan skala kualifikasi sebagai pedoman dalam menentukan kesimpulan. 

Kriteria kelayakan hasil validasi dan uji coba terbatas disajikan dalam tabel 3.2 

sebagai berikut. 

Tabel 3. 2 Tabel Kelayakan Produk 

Sumber: Arikunto, 2008:216. 

 

Teknik analisis data yang dilakukan melalui proses pengujian menggunakan 

angket dari para ahli, antara lain: ahli bidang studi, ahli media, dan ahli bahasa. 

Hasil dari pengujian tersebut mengahasilkan data kualitatif yang berupa saran dan 

perbaikan. Saran dan perbaikan yang diberikan digunakan untuk memperbaikki e-

book interaktif berbasis creative problem solving yang dikembangkan. Perbaikan  

Tingat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

85% - 100% 

75% - 84% 

65% - 74% 

55% - 64% 

0 – 54% 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Kurang sekali 

Tidak perlu direvisi 

Tidak perlu direvisi 

Direvisi 

Direvisi 

Direvisi 
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dilakukan e-book interaktif berbasis creative problem solving lebih valid dan layak 

untuk digunakan saat uji coba di lapangan. 

Untuk mengetahui tingkat motivasi belajar peserta didik, maka digunakan 

uji Independent sample t-test menggunakan aplikasi SPSS versi 17 dengan taraf 

signifikansi 5% dengan hipotesis dan ketentuan sebagai berikut. 

H0 : tidak ada perbedaan antara rata-rata hasil motivasi belajar siswa kelas 

kontrol dan kelas eksperimen 

H1 : ada perbedaan antara rata-rata hasil motivasi belajar siswa kelas kontrol 

dan kelas eksperimen 

Ketentuan : 

Jika probabilitas >0,05, maka H0 : diterima 

Jika probabilitas < 0,05, maka H1 : diterima  

Untuk mengetahui kriteria tingkat motivasi belajar siswa maka digunakan 

rumus berikut: 

nilai =  
∑ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

∑𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
× 100 

 

(Sumber: Arikunto, 2011:236) 

Rata-rata nilai yang diperoleh dibagi menjadi beberapa kategori sesui 

dengan tabel berikut  

Tabel 3. 3 Kategori Motivasi Belajar Siswa 

Persentase Motivasi 

Belajar Siswa 
Kategori 

81,25%   ≤  m  ≥  100% Sangat tinggi 

62,5%    ≤  m  ≥   81,25% Tinggi 

43,75%  ≤  m  ≥ 62,5% Sedang 

25%       ≤  m  ≥   43,75% Rendah 

m = motivasi belajar siswa 
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Lampiran A. Matriks Penelitian 

MATRIKS PENELITIAN 

 

Judul 

Penelitian 

Rumusan 

Masalah 
Variable Indikator Sumber Data Metode Penelitian 

Pengembangan 

E-Book 

Interaktif 

Berbasis 

Creative 

Problem Solving 

Menggunakan 

Model ADDIE 

untuk Kelas X 

SMA   

(Sekolah 

Menengah Atas) 

1) Bagaimanakah 

hasil validasi 

ahli terhadap 

e-book 

interaktif 

berbasis 

creative 

problem 

solving 

dengan 

menggunakan 

model ADDIE 

untuk kelas X 

SMA?  

1) Variabel bebas: 

 Pengembangan 

E-Book 

Interaktif 

Berbasis 

Creative 

Problem 

Solving 

2) Variabel terikat: 

 Hasil validasi 

ahli terhadap e-

book interaktif 

berbasis 

Creative 

1) Hasil validasi 

ahli terhadap 

e-book 

interaktif, 

meliputi: 

 kelayakan 

isi materi. 

 kelayakan 

bahasa. 

 kelayakan 

media. 

2) keterecapaian 

penggunaan 

e-book 

1) Observasi 

 Data analisis 

kebutuhan 

bahan ajar. 

 Data hasil 

validasi ahli 

terhadap e-

book interaktif 

berbasis 

Creative 

Problem 

Solving. 

2) Wawancara 

1) Jenis Penelitian: penelitian 

pengembangan 

menggunakan model 

ADDIE  

2) Tempat penelitian: Peserta 

didik kelas X IPS SMAN 3 

Jember, SMAN  Arjasa, 

SMAN Balung.  

3)  Metode pengumpulan data: 

observasi, wawancara, 

analisi dokumen dan tes uji 

coba. 

4) Analisis data: Rumus yang 

digunakan untuk mengukur: 
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2) Apakah e-

book interaktif 

berbasis 

creative 

problem 

solving 

dengan 

menggunakan 

model addie 

untuk kelas X 

SMA dapat 

meningkatkan 

efektivitas 

pembelajaran 

sejarah untuk 

SMA kelas X? 

Problem 

Solving. 

 Keterecapaian 

penggunaan e-

book interaktif 

untuk 

meningkatan 

motivasi 

belajar peserta 

didik dalam 

pembelajaran 

sejarah 

interaktif 

untuk 

meningkatan 

motivasi 

belajar 

peserta didik 

dalam 

pembelajaran, 

meliputi: hasil 

belajar 

kognitif 

peserta didik 

setelah 

menggunakan 

e-book 

interktif. 

 Data terkait 

dengan tingkat 

motivasi peserta 

didik. 

3) Analsis 

Dokumen 

 Data daftar 

peserta didik. 

 Daftar nilai 

hasil belajar 

ranah kognitif 

peserta didik 

 Prosentase 

𝑃 =  
Σ𝑥

Σ𝑥𝑖
 × 100 

P : persentase 

Σ𝑥 : jumlah keseluruhan 

jawaban responden 

Σ𝑥𝑖 : jumlah keseluruhan nilai 

ideal dalam 1 item 

100% : konstanta 

 Motivasi Belajar 

nilai =  
∑ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

∑𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
× 100 
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Lampiran B. Analisis Instruksional Kompetensi Dasar 3.9 

 

 

  

3.9 Menganalisis persamaan dan perbedaan antara manusia purba Indonesia dan dunia dengan manusia 

modern dalam aspek fisik dan nonfisik 

3.9.1 Menganalisis jenis-jenis manusia purba Indonesia dan dunia dengan manusia modern 

dalam aspek fisik dan nonfisik 

3.9.1 

Mengemukakan jenis –jenis manusia 

purba  di Indonesia 

3.9.2 

Mengemukakan jenis-jenis manusia 

purba dunia 

3.9.3 

Mengemukakan jenis jenis manusia 

modern. 

3.9.1.1 

Menjelaskan 

menganai 

Pithecanthropus 

3.9.1.2 

Menjelaskan 

menganai 

Meganthropus 

3.9.1.3 

Menjelaskan 

menganai  

Homo 

3.9.2.1 

Menjelaskan 

menganai 

Sinanthropus 

Pekinensis 

3.9.2.2 

Menjelaskan 

menganai Homo 

Africanus 

(Homo 

Rhodesiensis) 

3.9.2.3 

Menjelaskan 

menganai  

Australopithecus 

Africanus 

3.9.2.4 

Menjelaskan 

menganai Homo 

Heidelbergensis 

3.9.2.5 

Menjelaskan 

menganai Homo 

Neanderthalensis 

3.9.2.6 

Menjelaskan 

mengenai Homo 

Cro Magnon 

(Ras Cro-

Magnon) 

3.9.3.1 
Menjelaskan menganai 

Manusia Swanscombe 

3.9.3.2 
Menjelaskan menganai 

Manusia Neandertal 

3.9.3.3 
Menjelaskan menganai  

Manusia Cro-Magnon 

3.9.3.4 
Menjelaskan 

menganai Manusia 

Shanidar 

3.9.3.5 

Menjelaskan menganai  

Manusia Gunung 

Carmel 

3.9.3.6 

Menjelaskan mengenai 

Manusia Steinheim 
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Lampiran C.  Instrumen Wawancara Ketersediaan Sumber Daya Pendidik 

Instrumen Wawancara Ketersediaan Sumber Daya 

I. Identitas pendidik 

Nama  :  .........................................................................................  

NIP  :  .........................................................................................  

Nama sekolah  :  .........................................................................................  

Mengajar kelas  :  .........................................................................................  

Pendidikan terakhir :  .........................................................................................  

 

II. Petunjuk  

1. Angket ini dibuat dalam rangka mengadakan penelitian untuk mendapatkan 

data yang valid berkaitan dengan penulisan skripsi peneliti. 

2. Pengisian ini tidak akan berpengaruh terhadap hasil/prestasi belajar Anda 

dan hasil jawaban Anda akan terjaga kerahasiaannya. 

3. Kejujuran Anda dalam menjawab angket ini sangat kami perlukan 

 

III. Pertanyaan 

A. Ketersediaan Sumber Daya Konten 

1. Sumber belajar apa yang digunakan oleh Bapak/Ibu dalam 

pembelajaran sejarah? 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

2. Apakah Bapak/Ibu mengajarkan materi tentang manusia purba 

Indonesia dan dunia dengan manusia modern dalam aspek fisik dan 

non fisik ? 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

3. E-book apa yang Bapak/Ibu gunakan dalam proses pembelajaran 

sejarah? 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
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B. Ketersediaan Sumber Daya Teknologi 

1. Sarana dan prasarana apa yang mendukung proses pembelajaran sejarah? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

2. Apakah Bapak/Ibu sering menggunakan laboratorium dalam menunjang 

pembelajaran sejarah? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

3. Pada pokok pembelajaran apa saja yang biasanya Bapak/Ibu 

menggunakan laptop/komputer ? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

4. Apakah Bapak/Ibu menggunakan buku yang berbasis elektronik untuk 

menunjang pembelajaran sejarah? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

C. Ketersediaan Sumber Daya Fasilitas Instruksional 

1. Berapakah jumlah kelas yang tersedia di sekolah ini? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

2. Apakah terdapat perpustakaan di sekolah ini? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

3. Berapakah jumlah siwa dalam satu kelas? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

4. Alat peraga apa yang Bapak/Ibu gunakan ketika proses pembelajaran? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  
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D. Ketersediaan Sumber Daya Manusia 

1. Berapakah jumlah guru sejarah yang ada di sekolah ini? 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

2. Apakah Bapak/Ibu menggunakan HP/komputer/laptop dalam 

pembelajaran sejarah? 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

3. Apakah peserta didik terampil menggunakan HP/komputer/laptop 

ketika pembelajaran sejarah? 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

4. Keterampilan apa yang diharapkan didapatkan peserta didik setelah 

Bapak/Ibu melaksanakan pembelajaran mata pelajaran sejarah ? 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
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Lampiran C. 1 Indentifikasi Sumber Daya Pendidik 

 

Konten Teknologi Fasilitas Manusia 

 Penggunaan 

sumber belajar 

menggunakan 

LKS, buku paket, 

dan buku pegangan 

guru. 

 Sarana dan prasana 

pendukung 

pembelajaran 

sejarah belum 

tersedia seperti 

LCD dan belum 

adanya komputer 

pada masing 

masing kelas. 

 Penggunaan 

fasilitas 

pembelajaran 

berupa 

laboratorium masih 

minim. 

 Keseluruhan 

pembelajaran tidak 

banyak 

menggunakan 

laptop maupun 

komputer. 

 Penggunaan 

sumber belajar 

masih 

menggunakan 

sumber belajar 

cetak. 

 Ruang kelas 

sebanyak 27 

ruangan. 

 Peserta didik dalam 

satu ruang kelas 

sebanyak 35-38 

peserta didik. 

 Sekolah sudah 

terdapat 

perpustakaan. 

 Alat peraga dalam 

pembelajaran 

viewer, laptop, 

peta, gambar-

gambar pendukung 

pembelajaran. 

 Pendidik sejarah 

3-5 disertai 

dengan guru 

bantu. 

 Pendidik sejarah 

menggunakan 

handphone/ 

laptop/ komputer 

dalam 

pembelajaran. 
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Lampiran D Instrumen Wawancara Ketersediaan Sumber Daya Peserta 

Didik 

 

Instrumen Wawancara Ketersediaan Sumber Daya 

(Peserta Didik) 

I. Identitas Peserta Didik 

Nama : .................................................................................................  

Sekolah : .................................................................................................  

Kelas : .................................................................................................  

Hari/Tanggal : .................................................................................................  

 

II. Petunjuk  

1. Angket ini dibuat dalam rangka mengadakan penelitian untuk mendapatkan 

data yang valid berkaitan dengan penulisan skripsi peneliti. 

2. Pengisian ini tidak akan berpengaruh terhadap hasil/prestasi belajar Anda 

dan hasil jawaban Anda akan terjaga kerahasiaannya. 

3. Kejujuran Anda dalam menjawab angket ini sangat kami perlukan. 

 

III. Pertanyaan 

A. Ketersediaan Sumber Daya Konten 

1. Sumber belajar apa saja yang Anda gunakan dalam melaksanakan 

pembelajaran sejarah? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

2. Apa yang Anda ketahui mengenai manusia purba Indonesia dan dunia 

dengan manusia modern dalam aspek fisik dan nonfisik? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

3. E-book apa yang Anda gunakan dalam proses pembelajaran sejarah? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 



68 

 

B. Ketersediaan Sumber Daya Teknologi 

1. Sarana dan prasarana apa yang mendukung proses pembelajaran sejarah? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

2. Apakah Anda sering menggunakan laboratorium dalam menunjang 

pembelajaran sejarah? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

3. Pada pokok pembelajaran apa saja yang biasanya Anda menggunakan 

laptop/komputer ? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

4. Apakah Anda menggunakan buku yang berbasis elektronik untuk 

menunjang pembelajaran sejarah? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

C. Ketersediaan Sumber Daya Fasilitas Instruksional 

1. Berapakah jumlah kelas di sekolah Anda? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

2. Apakah ada perpustakaan di sekolah Anda? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

3. Berapakah jumlah siswa di kelas Anda? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

4. Alat peraga apa saja yang digunakan guru Anda dalam melaksanakan 

pembelajaran? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  
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D. Ketersediaan Sumber Daya Manusia 

1. Berapakah jumlah guru sejarah di sekolah Anda? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

2. Apakah guru Anda menggunakan handphone/komputer/laptop dalam 

pembelajaran sejarah? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

3. Apakah Anda terampil dalam menggunakan handphone/ komputer/ 

laptop ketika pembelajaran sejarah berlangsung? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

E. Sikap dan Ketrampilan 

1. Apakah Anda suka dengan mata pelajaran sejarah?  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

2. Apakah Anda suka dengan materi pelajaran sejarah? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

3. Apakah Anda suka dengan cara penyampaian materi yang digunakan 

guru Anda? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

4. Keterampilan apa yang Anda dapatkan setelah mengikuti pembelajaran 

sejarah? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

5. Anda lebih suka belajar kelompok atau individu? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  
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Lampiran D. 1 Indentifikasi Sumber daya Peserta Didik 

 

Konten Teknologi Fasilitas Manusia 
Sikap dan 

Keterampilan 

 Penggunaan 

sumber 

belajar 

menggunaka

n LKS, buku 

paket, dan 

dibantu 

dengan 

internet. 

 Pengetahua

n peserta 

didik 

tentang 

materi 

belum 

mendalam. 

 Sarana prasana 

pendukung 

pembelajaran 

sejarah belum 

tersedia seperti 

LCD dan 

belum adanya 

komputer pada 

masing masing 

kelas. 

 Penggunaan 

fasilitas 

pembelajaran 

berupa 

laboratorium 

masih minim. 

 Keseluruhan 

pembelajaran 

tidak banyak 

menggunakan 

laptop maupun 

komputer. 

 Penggunaan 

sumber belajar 

masih 

menggunakan 

sumber belajar 

cetak. 

 Ruang kelas 

sebanyak 27 

ruangan. 

 Peserta didik 

dalam satu 

ruang kelas 

sebanyak 35-

38 peserta 

didik. 

 Sekolah 

sudah 

terdapat 

perpustakaan

. 

 Alat peraga 

dalam 

pembelajaran 

viewer, 

laptop, peta, 

gambar-

gambar 

pendukung 

pembelajaran

. 

 Pendidik 

sejarah 3-5 

disertai 

dengan 

guru bantu. 

 Peserta didik 

sudah 

terampil 

dalam 

menggunaka

n handphone/ 

laptop/ 

komputer 

dalam 

pembelajaran

. 

 Peserta didik 

menyukai 

mata pelajaran 

sejarah. 

 Peserta didik 

menyukai 

materi sejarah. 

 Peserta didik 

bosan dengan 

penyampaian 

pendidik yang 

cenderung 

tidak menarik. 

 Keterampilan 

yang didapat 

peserta didik 

adalah dapat 

mengedit dan 

membuat 

video, 

presentasi 

serta terampil 

dalam 

menjelaskan 

dan 

menganalisis 

materi. 
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Lampiran E Instrumen Angket Motivasi Belajar Peserta Didik 

 

Instrumen Angket Motivasi Belajar Peserta Didik 

 

I.  Identitas Peserta Didik 

Nama : .................................................................................................  

Sekolah : .................................................................................................  

Kelas : .................................................................................................  

Hari/Tanggal : .................................................................................................  

 

II. Petunjuk 

1. Pengisian angket ini tidak ada kaitannya dengan penilaian mata pelajaran 

yang anda ikuti. 

2. Berilah tanda centang (√) pada point yang anda pilih terhadap pernyataan 

yang telah disediakan!  

3. Isilah angket ini dengan cara memberi jawaban sesuai dengan pendapat anda 

pada jawaban yang telah disediakan. 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

R : Ragu-Ragu 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

4. Isilah pertanyaan yang tertera dengan jujur dan objektif. 

  

III. Pertanyaan 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

SS S RR TS STS 

1.  Saya merasa bahwa belajar sejarah itu menyenangkan      

2.  Saya harus banyak membaca materi dan membuat 

kesimpulan. 

     

3.  Saya memiliki tujuan untuk lulus tanpa banyak 

belajar. 
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4.  Saya mempelajari dengan serius apa yang diberikan 

di kelas atau tempat bimbingan. 

     

5.  Saya merasa hampir semua materi sangat menarik 

setelah saya memahaminya. 

     

6.  Saya menemukan banyak materi baru yang menarik 

dan saya banyak belajar tentang materi-materi 

tersebut. 

     

7.  Saya tidak menemukan mata pelajaran yang minati 

jadi saya jarang belajar. 

     

8.  Saya belajar beberapa hal dengan menghafal, 

mengulanginya sampai saya hafal meskipun saya 

tidak dapat memahami. 

     

9.  Saya menguji diri saya sendiri dengan materi 

pelajaran yang penting sampai saya paham 

sepenuhnya. 

     

10.  Saya merasa bahwa saya bisa mendapat nilai yang 

baik dalam dengan cara menghafal bagian-bagian 

utama dari pada mencoba memahaminya. 

     

11.  Saya belajar hanya pada materi pelajaran yang sudah 

ditetapkan oleh pendidik. 

     

12.  Saya belajar dengan giat ketika saya menemukan 

materi yang menarik. 

     

13.  Saya tidak harus belajar materi secara mendalam 

karena membingungkan dan membuang-buang waktu 

     

14.  Saya menemukan bahwa cara untuk lulus dalam 

ujian dengan mengingat-ingat jawaban dari soal-soal 

yang sudah dipelajari 

     

Sumber : diadaptasi dari Frauke Kubischta, 2014:
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Lampiran E. 1 Penyajian Angket Motivasi Belajar Peserta Didik SMAN Arjasa 

 

NO NAMA 
SOAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 AAN PRANANDA PUTRA 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 1 3 

2 ACHRIANTI RAFIQOH 3 4 2 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 

3 ALFAN DICKY EKA MAHENDRA -  - - - - - - - - - - - - - 

4 ALFAN TRI ROMAHDON 4 3 2 4 5 5 1 3 4 3 4 5 2 4 

5 ARIFIN 4 5 3 5 5 4 2 3 3 4 4 5 4 5 

6 ATHA SETYAWAN 5 5 4 4 3 4 3 5 4 3 4 3 3 3 

7 AURORA FRIDA YULIA AVIANTIE 3 4 2 2 2 4 2 5 5 3 2 3 2 3 

8 DONIE NUGRAHA PUTRA HETRYANDIKA 4 3 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 

9 DONY SOLFI MAULANA 4 5 3 4 5 4 2 3 3 4 4 5 4 5 

10 DWI NUR AMIIROH ROHMAWATI 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 

11 ELSAPRITA CLAUDIARY ANJELINA PURNOMO 5 4 3 5 4 5 3 4 3 5 4 5 3 5 

12 FAISAL AFANDI 3 3 2 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 4 

13 FARID WUJDI FAUZI 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 4 3 2 4 

14 FIRMAN ARDIANSYAH 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 

15 FIRZA NADA SALSABILA 4 5 3 4 5 3 3 4 5 5 4 5 2 2 

16 GEFIN MARTA YUFANDA  - - - - - - -  - - - - - - - 

17 ICHA GENIAGARA YONINDA PUTRI 3 1 1 4 3 5 2 2 4 5 4 5 2 5 

18 IMELSA GEMA GYSCA I.S. 4 4 1 5 5 4 1 1 4 2 2 4 1 4 

19 ISNA KHOIRUN NISA` RAMADINA 4 4 2 5 5 4 1 2 4 3 2 4 1 4 
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20 KHOLID ABDILLAH 3 3 2 4 4 3 2 3 4 3 3 4 1 1 

21 KHUSNUL KHOTIMAH  - - - - - - - - - - - - - - 

22 LAILI MAR`ATUS SHOLIHA 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 

23 M. DINO BAGAS SAPUTRA 3 4 2 3 3 2 4 2 4 4 3 2 2 3 

24 MELINA DWI CAHYANINGRUM 4 4 2 4 5 5 2 5 4 4 2 4 2 5 

25 MOCHAMMAD ARAFI RASSYA SUSENO 4 3 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 5 5 

26 MOHAMMAD ARIEF NUGROHO 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

27 MUH. ROFIANTO 4 4 3 4 5 4 2 3 4 3 4 5 2 4 

28 MUHAMMAD ALFAIDLU NURISSHODIQI DIMYATHIY 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 

29 MUHAMMAD FANI 3 2 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 2 3 

30 MUHAMMAD ROBI AJI PANGESTU 3 4 5 2 4 4 5 2 4 4 4 3 5 4 

31 NIZAM ANGGA FERDIANSYAH 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

32 NOFITA DWI LESTARI 3 1 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

33 RIZKY RAMADHAN 4 4 2 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 5 

34 SIGIT PRASETYO HADI 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

35 TAVIA DENA AULIA ROCHMAN 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 

36 TITIS DAMAYANTI 4 5 5 3 4 4 1 4 4 5 2 5 1 4 

KETERANGAN :    

 SS : 5 

 S : 4 

 RR : 3 

 TS : 2 

 STS : 1 
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 SOAL 

JAWABAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

SS 3 7 6 6 9 6 3 6 2 6 0 10 3 11 

S 17 17 5 18 13 21 5 12 23 15 21 16 11 12 

RR 12 6 6 5 8 5 11 9 8 10 6 6 4 7 

TS 1 1 14 4 3 1 10 5 0 2 6 1 10 2 

STS 0 2 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 5 1 

  33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

 

 SOAL 

JAWABAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

SS 15 35 30 30 45 30 15 30 10 30 0 50 15 55 

S 68 68 20 72 52 84 20 48 92 60 84 64 44 48 

RR 36 18 18 15 24 15 33 27 24 30 18 18 12 21 

TS 2 2 28 8 6 2 20 10 0 4 12 2 20 4 

STS 0 6 6 0 0 0 12 3 0 0 0 0 15 3 

total skor 121 129 102 125 127 131 100 118 126 124 114 134 106 131 

index % 

(setuju) 
73,33 78,2 61,8 75,8 76,97 79,39 60,6 71,52 76,4 75,2 69,09 81,21 64,24 79,39 
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Lampiran E. 2 Penyajian Angket Motivasi Belajar Peserta Didik SMAN 3 Jember 

 

NO NAMA 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 ALDI WAHYUDI 3 3 5 3 2 5 3 5 5 5 5 3 3 2 

2 FERI ARIF CAHYONO 3 3 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 5 

3 HUMAIDI HASAN  - - - - - - - - - - - - - - 

4 AGONG ADI WIJAYA 4 4 5 4 3 3 5 2 5 5 3 4 3 3 

5 AGUNG SETIA BUDI 3 5 5 4 2 3 3 4 4 4 4 4 2 3 

6 AJENG KARINA SEKAR PUTRI 5 4 4 4 5 4 2 5 4 5 4 5 1 4 

7 ALDI RIFALKI JANUAR 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 

8 ALZA NAUFAL AQIL 4 4 4 4 3 4 1 3 4 3 4 4 2 5 

9 ANINDIA FATATI 4 5 2 4 4 4 2 4 4 4 2 2 2 3 

10 AFRIAL FEBRIANSYAH 3 4 2 4 3 4 1 4 4 4 4 3 3 5 

11 ATIKAH KHAIRUNNISA 3 4 5 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 

12 BAGAS FADHILAH ANANTA J. 5 5 2 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 

13 CATHARINA OLIVIA AGUSTIN P. 4 4 1 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 5 

14 DHELVINNO RIZQY HADI P. 5 5 2 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 

15 ELFIRA LIANI INDARYANTI 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 2 3 

16 FARAH DIBA ZALEHA 4 4 1 4 5 4 1 4 4 4 2 5 1 1 

17 FARAHDYLA FIRDAUSY 3 3 1 3 3 3 2 3 3 4 2 3 1 3 

18 FEBRIAN JOHNY EKA S. 5 4 1 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 
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19 FIKA NAYLUL AMELIA 3 4 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 

20 IDA AYU SARASWATI -  - - - - - - - - - - - - - 

21 INES ZILMA AQLAFABILA 4 4 5 4 3 3 5 2 5 5 3 4 3 3 

22 INGGRID DHARMA PUTRA SETYA 5 4 2 4 4 5 1 2 4 3 4 4 3 3 

23 KURNIA DWI CAHYANI 4 4 1 4 5 4 1 4 4 4 2 5 1 1 

24 MAULANA GIBRAN KAMAL P. 5 3 2 3 4 5 3 3 4 3 5 5 3 4 

25 MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI -  - - - - - - - - - - - - - 

26 MUHAMMAD SULTAN FAHRUL 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 

27 NAUVAL RIQI HABIBI 3 3 5 3 3 5 3 5 5 5 3 3 3 5 

28 QURATUL NURMADININGSIH 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 3 3 5 

29 SHEPFYAN ALDO SYAH PUTRA 5 4 2 4 5 4 1 4 4 4 2 4 1 3 

30 SYFITRI MELANDA P. 3 4 5 4 5 3 2 2 2 5 5 3 1 5 

31 TANIA RAMADHANTY -  - - - - - - - - - - - - - 

32 WINDI ANTIKA 3 4 2 4 4 4 1 2 4 2 4 4 2 4 

33 YEFRIANUS NIRMANDHO DYLAN 5 5 2 4 4 5 1 2 4 3 4 4 3 3 

34 YOSI SYAFIRA NURUL ISLAMI 4 4 3 4 5 4 3 4 3 3 4 5 2 4 

KETERANGAN :    

 SS : 5 

 S : 4 

 RR : 3 

 TS : 2 

 STS : 1 
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 SOAL 

JAWABAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

SS 9 6 10 4 10 9 3 7 5 11 5 9 3 7 

S 10 17 2 21 7 13 7 11 17 10 14 13 3 10 

RR 11 7 1 5 11 8 7 6 7 8 6 7 11 9 

TS 0 0 11 0 2 0 5 6 1 1 5 1 7 2 

STS 0 0 6 0 0 0 8 0 0 0 0 0 6 2 

  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

              

 

  

 SOAL 

JAWABAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

SS 45 30 50 20 50 45 15 35 25 55 25 45 15 35 

S 40 68 8 84 28 52 28 44 68 40 56 52 12 40 

RR 33 21 3 15 33 24 21 18 21 24 18 21 33 27 

TS 0 0 22 0 4 0 10 12 2 2 10 2 14 4 

STS 0 0 6 0 0 0 8 0 0 0 0 0 6 2 

total skor 118 119 89 119 115 121 82 109 116 121 109 120 80 108 

index % 

(setuju) 
78,67 79,3 59,33 79,333 76,67 80,67 54,7 72,667 77,333 80,667 72,67 80 53,33 72 
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Lampiran E. 3 Penyajian Angket Motivasi Belajar Peserta Didik SMAN Balung 

 

NO NAMA 
SOAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 ACHMAD MURTADHO 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 2 4 

2 ADINDA DWI FEBRIANA 4 4 1 4 4 4 2 2 4 2 2 4 1 1 

3 AHMAD AWWALIL RIZKY 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 

4 AMELIA VIVI HARIYANTI 4 4 1 4 5 4 2 3 4 3 4 4 3 2 

5 CHANDRA EKA FIRMANSYAH  - - - - - - - - - - - - - - 

6 DAVID PUTRA ATMADJA 4 5 2 3 5 5 2 3 4 4 4 4 3 2 

7 DESTA CATUR FITRONI  - - - - - - - - - - - - - - 

8 DIAH SUFIATUS SOLEHA 5 5 1 4 4 5 2 4 4 3 4 4 2 4 

9 GALIH ISMAIL  - - - - - - - - - - - - - - 

10 IIN TRIANI 4 5 1 5 4 4 2 3 4 4 4 5 2 3 

11 INDAH AYU SEPTIANINGRUM 4 4 1 4 4 4 2 2 4 2 2 4 1 1 

12 INEKE WAHYU APRILIYA 3 5 1 4 3 3 1 2 3 2 2 2 1 2 

13 KELVIN YUDITYA SABILLAROSYAD 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 

14 KEN ISMI ASIA ROZANAH 5 4 1 5 4 4 1 3 3 4 4 4 2 3 

15 MUHAMMAD ANDIKA DIAFA RAMADANI  - - - - - - - - - - - - - - 

16 MUHAMMAD ROY ANANDA CAHYA PRATAMA 4 4 2 3 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 

17 NABILA NUR AISYAH 5 4 5 4 4 5 2 4 4 4 4 3 2 4 

18 NANDA DWI HERAWATI 5 5 1 5 5 5 2 4 4 2 4 4 1 1 

19 NANDA DWI RIZKIANA 3 5 1 4 3 3 1 2 3 2 2 2 1 2 
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20 NOVIANA BUDI ASTUTIK 4 4 1 4 4 4 2 2 4 2 2 4 1 1 

21 NOVITA DWI RUWANTI 4 4 1 4 4 4 2 2 4 2 2 4 1 1 

22 PATRICIA PRISCILIA PANDERAMA NAPITUPULU 4 5 2 5 4 4 1 4 4 4 2 4 1 1 

23 PUTRA MAHENDRA ADAM ILHAMI 5 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 

24 RIZKY NUR OCTAVIA 4 4 3 5 4 5 2 3 4 3 4 5 2 3 

25 RYVALDO CANDRA PUTRA 5 5 1 5 5 5 1 5 5 4 2 2 1 2 

26 SABILATUL LATIFAH 5 5 1 5 5 4 2 2 4 2 2 4 1 1 

27 SALMAN AL FARISI 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 

28 SEKAR MUTIARA APRILEONNY AZIIZAH 4 4 2 4 5 5 3 5 4 5 2 5 1 4 

29 SRI WAHYUNI 4 4 1 4 4 4 2 2 4 2 2 4 1 1 

30 TOMMY VIO EFENDI -  - - - - - - - - - - - - - 

31 VIA AMANDA EKA APRILIA PUSPITA 3 5 1 4 3 3 1 2 3 2 2 2 1 2 

32 VIKA FARIHATUS SONIA -  - - - - - - - - - - - - - 

33 VISNA SHALSA PRATIWI 4 5 2 4 4 4 1 3 4 3 5 5 3 4 

34 VITA WAHYU LESTARI 4 4 1 4 4 4 2 2 4 2 2 4 1 1 

35 WANDA ROSE ANGGELIA 5 5 1 5 5 4 2 2 4 2 2 4 1 1 

36 WIMPIY ALUNKA 4 4 1 5 4 3 2 4 4 4 4 2 2 5 

37 AWALIL - - - - - - - - - - - - - - 

KETERANGAN :    

 SS : 5  TS : 2 

 S : 4  STS : 1 

 RR : 3 
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 SOAL 

JAWABAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

SS 8 12 1 9 7 7 0 2 1 1 1 4 0 1 

S 19 14 1 14 19 19 3 11 22 13 12 15 0 9 

RR 3 4 5 7 4 4 2 6 7 4 3 6 4 4 

TS 0 0 5 0 0 0 18 11 0 12 14 5 11 6 

STS 0 0 18 0 0 0 7 0 0 0 0 0 15 10 

  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

                

 SOAL 

JAWABAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

SS 40 60 5 45 35 35 0 10 5 5 5 20 0 5 

S 76 56 4 56 76 76 12 44 88 52 48 60 0 36 

RR 9 12 15 21 12 12 6 18 21 12 9 18 12 12 

TS 0 0 10 0 0 0 36 22 0 24 28 10 22 12 

STS 0 0 18 0 0 0 7 0 0 0 0 0 15 10 

total skor 125 128 52 122 123 123 61 94 114 93 90 108 49 75 

index % 

(setuju) 
83,33 85,33 34,7 81,33 82 82 40,7 62,7 76 62 60 72 32,67 50 

 

 

 


