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ABSTRAK 
 

Latar belakang dari penelitian ini adalah penggunaan media pembelajaran 

disekolah masih dominan menggunakan buku cetak, sedangkan Ebook yang ada 

disekolah masih belum memuat konten multimedia. Rumusan masalah dari 

penelitian ini bagaimana proses pengembangan E-book? Bagaimana kelayakan E-

book? Bagaimana respon pendidik dan peserta didik dengan adanya 

pengembangan E-book?. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menghasilkan produk 

media pembelajaran berupa Ebook berbasis Multimedia Inteaktif menggunakan 

App Sigil pada materi Alat Optik SMA/MA, serta mengetahui pendapat para ahli 

terhadap kelayakan Ebook dan mengetahui respon pendidik dan peserta didik 

dengan adanya pengembangan Ebook. 

Penelitian ini menggunakan penelitian R&D dengan model pengembangan 

Borg & Gall. Instrumen pengumpulan data yang digunakan berupa angket yang 

diberikan kepada ahli media, ahli materi, serta ahli agama untuk menguji 

kelayakan Ebook dan angket respon pendidik serta angket respon peserta didik 

dengan uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan untuk mengetahui respon 

pendidik dan peserta didik tentang pengembangan Ebook. Jenis data yang 

diperoleh dari hasil penelitian berupa kualitatif yang kemudian dianalisis 

menggunakan data kuantitatif, yang berupa data angka interpretasikan dalam 

bentuk kata-kata untuk menentukan kelayakan produk. 

Hasil penelitian ini adalah menghasilkan produk media pembelajaran 

berupa Ebook berbasis Multimedia Inteaktif menggunakan App Sigil pada materi 

Alat Optik SMA/MA. Pada produk akhir telah dihasilkan Ebook berbasis 

Multimedia Inteaktif menggunakan App Sigil pada materi Alat Optik SMA/MA 

telah memenuhi kriteria sangat baik. Skor rata-rata dari ahli materi sebesar 88% 

dengan kriteria sangat baik, ahli media 89,6% dengan kriteria sangat baik, dan ahli 

agama 91% dengan kriteria sangat baik. Respon pendidik dan peserta didik 

terhadap pengembangan Ebook untuk peserta didik pada uji coba kelompok kecil 

dengan persentase sebesar 86% dengan kriteria sangat baik, uji coba lapangan 

dengan persentase sebesar 83% dengan kriteria sangat baik. Respon uji coba 

produk ke pendidik terhadap pengembangan Ebook dengan persentase sebesar 

98% dengan kriteria sangat baik. Produk pembelajaran yang dikembangkan 

berupa Ebook berbasis Multimedia Inteaktif menggunakan App Sigil pada materi 

Alat Optik SMA/MA sudah sangat baik dan untuk digunakan sebagai media 

pembelajaran fisika. 
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MOTTO 
 

 

ااَولَا افِي اوَااۡۡلَۡرِضاٱتُۡفِسُدواْ ِحَها اإِۡصلََٰ اااۡدُعوهُاٱبَۡعَد اإِنَّ اَوَطَمعًۚا َخۡوٗفا

ِاٱَرۡحَمَتا َنااّللَّ ااا٥٦اۡلُمۡحِسنِينَاٱقَِريٞبام ِ

56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 

dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang ikut serta 

mempengaruhi perilaku peserta didik dalam belajar. Peserta didik tanpa disadari 

sudah ikut menjadi bagian dari digital narative, yaitu generasi yang hidup di 

zaman digital dimana mereka bisa dengan mudah mendapatkan informasi dan 

kemudahan lainnya melalui media digital. Hal itu ditunjang dengan semakin 

berkembangnya perangkat komputer maupun gadget yang mendukung generasi 

digital narative sehingga mereka dengan mudah bisa mendapatkan perangkat 

tersebut. Hal ini berarti sedikit banyak ikut mempengaruhi gaya hidup mereka, 

tidak terkecuali dalam hal belajar.1 Pengaruh teknologi informasi ini terjadi dalam 

berbagai bidang, baik itu dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan 

dalam bidang pendidikan.2  

Hal tersebut digunakan para teknolog sehingga terciptalah media 

pembelajaran, bahan ajar, diskusi kelompok yang berbasis jaringan komunikasi 

elektronik. Sehingga berimplikasi terhadap kegiatan belajar mengajar dengan 

bahan ajar yang lebih bervariasi dan tidak hanya terpaku pada bahan ajar cetak.3  

 
1Sherley Yudistiya Utari, ‘pengembangan media e-book pada mata pelajaran bahasa 

inggris kelas X di SMA negeri 2 padang panjang’, perpustakaan.uns.ac.id (2014). h. 1 
2 Ferro Bayu Saputro, Maman Somantri, and Agung Nugroho, ‘Pengembangan Sistem 

Kuliah Online Universitas Diponegoro Untuk Antar Muka Mahasiswa Pada Perangkat Bergerak 

Berbasis Android’, Transmisi, 19.1 (2017). h. 13 
3 Angga Bagja Nugraha, Taufik Ramlan Ramalis, and Purwanto, ‘Pengembangan Bahan 

Ajar Web Fisika SMP Berbasis Literasi Sains Pada Materi Kalor’, Jurnal Wahana Pendidikan 

Fisika, 2.1 (2017), h. 11–12. 



2 

 

 
 

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar untuk dapat merangsang pikiran, minat, serta perhatian 

siswa sehingga proses interaksi komunikasi edukasi antara pendidik dan peserta 

didik dapat berlangsung secara tepat guna dan berdayaguna. 4 Kemudahan yang 

dapat dirasakan pada saat ini adalah mudahnya siswa maupun guru mendapatkan 

sumber belajar dari internet. Sumber belajar tersebut dapat membantu 

mempermudah siswa untuk belajar baik di dalam maupun di luar kelas, ataupun 

bagi guru dapat dengan mudah mendapatkan bahan ajar selain buku teks yang 

dipegangnya. 

Pemanfaatan teknologi pada sisi keislaman telah dijelaskan dalam Al-Qur’an 

yang memerintahkan manusia untuk mengetahui dan memanfaatkan apa yang ada 

di langit dan di bumi. Allah berfirman dalam Q.S. Al Maidah ayat 16, yang 

berbunyi: 

ِت إِلَى   َن ٱلظُّلَُمَٰ ِم َويُۡخِرُجُهم م ِ
لََٰ نَهُۥ ُسبَُل ٱلسه ُ َمِن ٱتهبََع ِرۡضَوَٰ يَۡهِدي بِِه ٱَّلله

ۡستَِقيٖم  ٖط مُّ    ١٦ٱلنُّوِر بِإِۡذنِهِۦ َويَۡهِديِهۡم إِلَىَٰ ِصَرَٰ

Artinya: “Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti  

keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) 

Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya 

yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke 

jalan yang lurus”5 

Dalam ayat diatas, Allah SWT menyebutkan kegunaan dari Al-Qur’an. Hal ini 

berkaitan dengan media dalam pendidikan maka kita dapat mengetahui bahwa 

 
4 Nova Bagus Akbar, “PENGEMBANGAN MEDIA VIDEO PADA MATA PELAJARAN 

FOTOGRAFI UNTUK SISWA KELAS X-XI EKSTRAKULIKULER FIX IT DI SMA NEGERI 2 

LAMONGAN”h.2 
5 Al-Qur’an dan terjemahannya surat Al Maidah, ayat : 16. 
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dari dulu Allah SWT sudah menggunakan media yang berupa Al-Qur’an untuk 

orang-orang yang beriman agar mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan 

dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. 

Sumber belajar bagi peserta didik maupun pendidik merupakan kebutuhan 

pokok untuk menunjang aktivitasnya dalam melaksanakan pembelajaran. Salah 

satu sumber belajar yang paling utama adalah buku. Pada perkembangan 

teknologi saat ini, buku tidak hanya ada dalam bentuk cetak, akan tetapi ada juga 

dalam bentuk non cetak atau disebut dengan buku elektronik atau Electronic book 

(E-book).6 E-book memiliki salah satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh buku 

cetak, yaitu dapat menghemat penggunaan kertas dan memerlukan sedikit ruang 

dalam penyimpanannya. Hal ini dikarenakan E-book adalah produk digital yang 

dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan digital lainnya. Namun, E-

book dalam penggunaannya memerlukan perangkat yang dapat membaca E-book 

tersebut seperti perangkat komputer, smartphone, tablet, dan sebagainya. 7  

Salah satu contoh E-book yang digunakan dalam pembelajaran di sekolah 

adalah Buku Elektronik Sekolah (BSE) yang diterbitkan pemerintah. Hal ini 

merupakan upaya pemerintah guna mempermudah siswa dan guru dalam 

memperoleh bahan bacaan ataupun sumber belajarnya dengan mudah dan murah. 

BSE merupakan konversi dari buku teks biasa ke dalam format digital yang secara 

tampilan tidak ada bedanya dengan buku cetak umumnya. Dengan kata lain, BSE 

 
6 “E-book”. Merriam-Webster Dictionary. Diakses dari http://merriam-

webster.com/dictionary/ebook, pada 3 agustus 2019 
7 Ibid. 



4 

 

 
 

merupakan perubahan wujud dari bentuk buku cetak ke bentuk buku digital tanpa 

ada perubahan atau penambahan fitur.8  

Berdasarkan hasil pra penelitian yang telah dilakukan pada dua SMA dan satu 

MAN di Lampung Utara yaitu SMAN 03 Kotabumi Lampung Utara, SMAN 01 

Abung Selatan Lampung Utara dan MAN 01 Kotabumi Lampung Utara dengan 

mewawancarai masing-masing satu pendidik mata pelajaran fisika dari sekolah 

tersebut. Semua pendidik telah menggunakan E-book sebagai referensi mengajar 

yaitu Buku Sekolah Elektronik (BSE), yang belum memuat multimedia interaktif 

tetapi sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sebanyak 66,7% pendidik 

sudah maksimal dalam menggunakan media pembelajaran, sedangkan 33,3% 

pendidik belum maksimal menggunakan media pembelajaran karena keterbatasan 

media yang disediakan oleh pihak sekolah. Semua pendidik belum pernah 

membuat E-book mata pelajaran fisika, khususnya materi alat optik, dan 

menyatakan perlu adanya pengembangan E-book berbasis multimedia interaktif, 

yang dapat meningkatkan kreatifitas peserta didik, relevan dengan tujuan 

memahami materi fisika, tampilannya menarik, video dan gambar berwarna agar 

lebih menarik dan mudah dipahami peserta didik.9 

Selain pendidik, juga telah dilakukan pra penilitan secara online dengan cara 

menyebarkan link angket google forms terhadap 524 peserta didik dari berbagai 

sekolah di Provinsi Lampung. Sebanyak 71,7% peserta didik menyatakan bahwa 

 
8 Triska, Anita. Ebook VS Buku. 2014. http://mjeducation.com/buku-vs-ebook/, 3 agustus 

2019. 
9 Darlen, Rikma Fitrialeni, Sjarkawi, dan Aprizal Lukman. Pengembangan E-Book 

Interaktif untuk Pembelajaran Fisika SMP. Jurnal Tekno-Pedagogi Vol. 5 No. 1, 2015. 

http://digilib-pps.unja.ac.id/index.php?p=show_detail&id=410,  3 agustus 2019 
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pendidik telah menggunakan media pembelajaran, sedangkan 28,3% pendidik 

belum menggunakan media pembelajaran. Sebanyak 60,7% peserta didik 

menyatakan media pembelajaran membuat suasana belajar lebih menyenangkan, 

lalu 39,3% peserta didik menyatakan media pembelajaran tidak membuat suasana 

belajar lebih menyenangkan karena beberapa faktor salah satunya karena 

ketersediaan media dari sekolah yang terbatas. Sebanyak 56,4% peserta didik 

mengetahui tentang media pembelajaran berupa E-book  android, kemudian 

43,6% peserta didik tidak mengetahui tentang media pembelajaran berupa E-book 

android. Sebanyak 30% peserta didik menyatakan bahwa pendidik pernah 

menggunakan aplikasi E-book android, dan 70% peserta didik menyatakan bahwa 

pendidik tidak pernah menggunakan aplikasi E-book android. Sebanyak 68,3% 

peserta didik menyatakan setuju bila pendidik menggunakan media pembelajaran 

berupa E-book android, sedangkan 31,7% peserta didik menyatakan tidak setuju 

bila pendidik menggunakan media pembelajaran berupa E-book android. 

Sebanyak 35% peserta didik mengetahui tentang multimedia interaktif, sedangkan 

65% peserta didik tidak mengetahui tentang multimedia interaktif. Sebanyak 

88,1% peserta didik setuju jika ada pengembangan media pembelajaran berupa 

aplikasi E-book android berbasis multimedia interaktif, kemudian 11,9% peserta 

didik tidak setuju jika ada pengembangan media pembelajaran berupa aplikasi E-

book android berbasis multimedia interaktif. Dan sebanyak 90,8% peserta didik 

percaya dengan adanya media pembelajaran fisika berupa E-book android berbasis 

multimedia interaktif dapat membantu dalam proses pembelajaran, sedangkan 

9,2% peserta didik tidak percaya dengan adanya media pembelajaran fisika berupa 
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E-book android berbasis multimedia interaktif dapat membantu dalam proses 

pembelajaran.10 

E-book alternatif diperlukan untuk mengatasi kekurangan dari BSE tersebut, 

yang mampu memuat konten multimedia (audio, animasi dan video). Salah satu 

caranya dengan memperkaya E-book tersebut menjadi E-book multimedia yang 

interaktif. E-book multimedia yang interaktif dapat dibuat dengan menambahkan 

konten multimedia dan juga yang sifatnya interaktif memungkinkan pembaca 

dapat berinteraksi dengan E-book. E-book interaktif juga bisa memuat evaluasi 

pembelajar yang dapat langsung memberikan respos berupa nilai kepada siswa. 

Dengan adanya E-book diharapkan dapat meningkatkan minat belajar peserta 

didik.11 

E-book dapat dibuat dengan berbagai aplikasi pembuat E-book atau E-book 

maker. Biasanya aplikasi pembuat E-book dapat digunakan untuk membuat 

berbagai format E-book.  Misalnya aplikasi yang umum digunakan dalam 

membuat E-book adalah Calibre yang dapat membuat E-book dengan format 

epub, mobi, PDB, dan sebagainya. Namun E-book yang dihasilkan memiliki 

keterbatasan untuk menampilkan konten multimedia dan membuatnya menjadi 

interaktif. Maka dari itu diperlukan aplikasi pembuat E-book yang dapat memuat 

konten multimedia yang bersifat interaktif kepada pembaca. Salah satu aplikasi 

yang dapat digunakan dalam membuat E-book multimedia interaktif adalah 

 
10 Angket google form peserta didik 
11 Faturrohman, Muhammad Yusup dan I Gusti Made Sanjaya. Pengembangan EBook 

Interaktif Caritocilli (Cartoon Introduce To Colligative) Sebagai Sumber Belajar Siswa Kelas XII 

SMA. Jurnal Pendidikan Kimia Unesa vol. 3, 2014. http://ejournal.unesa.ac.id/article/-

12853/36/article.pdf, 3 agustus 2019 
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dengan aplikasi Sigil. Aplikasi ini memang khusus untuk membuat E-book,yang 

dapat memuat berbagai konten mutimedia seperti (styles, images, animasi, fonts, 

audio, video dan misc). 

Pada kenyataannya di sekolah masih banyak peserta didik yang menganggap 

bahwa mata pelajaran fisika menjadi salah satu pelajaran yang kurang diminati 

karena dianggap sulit dan kurang menarik, selain materi dalam pelajaran fisika 

yang sulit untuk dipahami, terkadang juga penyampaian oleh pendidik yang 

kurang menarik dan kurang bervariasi dalam menggunakan media pembelajaran. 

Pelajaran fisika merupakan pelajaran yang perlu adanya pemahaman konsep 

bukan untuk dihafalkan. Seharusnya pendidik tidak hanya menggunakan buku 

cetak dalam mengajar, tetapi juga menggunakan variasi media pembelajaran 

berupa E-book multimedia interaktif.  

Ilmu fisika memiliki tiga sifat yaitu abstraksi, empiris dan matematis. 

Sehingga peranan media pembelajaran fisika sangat diperlukan karena tidak 

semua konsep fisika dapat dilakukan di laboratorium serta analisis matematis.12 

Media pembelajaran dapat membantu ketika konsep-konsep fisika yang bersifat 

abstrak dapat dijelaskan dan menjadi lebih kongkret dengan multimedia (animasi, 

suara, video). Untuk mempermudah peserta didik memahami konsep-konsep 

fisika maka E-book multimedia interaktif akan sangat membantu. Karena berbeda 

dengan buku cetak ataupun BSE, E-book dapat menampilkan audio, video, serta 

 
12  Eka Reny V, Yohanes Radiyono, Dwi Teguh Rahardjo, Pengembangan Media 

Pembelajaran Fisika Menggunakan Macromedia Flash Pro 8 Pada Pokok Bahasan Suhu dan 

Kalor (Karanganyar : JPF Vol 1 No. 1, 2013) h. 145. 



8 

 

 
 

animasi yang dapat lebih jelas dan lebih mudah diamati dan dimengerti peserta 

didik.  

Peserta didik yang menggunakan E-book multimedia interaktif diharapkan 

dapat lebih mudah dalam belajar dan memahami konsep-konsep fisika. Selain itu, 

dengan konten-konten multimedia yang ada pada E-book multimedia interaktif 

peserta didik dapat mengambil dan menyerap informasi lebih banyak lagi. Dan 

yang paling utama peserta didik dapat lebih termotivasi dalam mempelajari fisika 

sehingga dapat berpengaruh dalam hasil belajar peserta didik menjadi lebih baik. 

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis akan mengembangkan suatu 

media pembelajaran dengan bantuan kemajuan teknologi di era sekarang yang 

semakin canggih agar mempermudah serta membantu peserta didik dalam proses 

pembelajaran fisika yang umumnya masih dianggap rumit dan membosankan. 

Maka untuk mengembangkan suatu media pembelajaran tersebut peneliti akan 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan E-book berbasis 

Multimedia interaktif menggunakan App Sigil pada materi Alat Optik 

SMA/MA”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang 

dapat diidentifikasi penulis adalah sebagai berikut:  

1. Media pembelajaran yang digunakan pendidik masih dominan hanya 

menggunakan buku cetak. 
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2. Media pembelajaran interaktif diperlukan oleh peserta didik dalam 

pengembangan kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik. 

3. Media E-book (BSE) yang dibuat pemerintah masih belum menunjang 

konten multimedia (animasi, gambar, audio dan video). 

4. Perlunya pengembangan media pembelajaran berupa E-book multimedia 

interaktif guna mempermudah proses pembelajaran bagi pendidik dan 

peserta didik. 

C. Pembatasan Masalah 

Melihat begitu luasnya permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka 

penulis mengakui adanya keterbatasan untuk meneliti semua aspek dalam 

permasalahan tersebut. Sehingga diperlukan pembatasan masalah yang jelas, 

adapun masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. E-book yang dikembangkan merupakan media pembelajaran alternatif 

berbasis multimedia interaktif untuk perangkat Smartphone ataupun 

komputer yang dapat digunakan oleh pendidik dan peserta didik. 

2. E-book berbasis multimedia interaktif berisi teks, animasi, gambar, audio 

dan video serta evaluasi belajar berupa kuis latihan soal dengan materi 

pokok Alat Optik SMA/MA. 

3. Pengembangan media pembelajaran ini terbatas hanya pada validitas 

media tersebut sebagai media pembelajaran tidak mencakup tahapan 

produksi. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah, maka masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mengembangkan E-book berbasis multimedia interaktif 

menggunakan App Sigil pada materi Alat Optik SMA/MA? 

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran E-book berbasis multimedia 

interaktif menggunakan App Sigil pada materi Alat Optik SMA/MA? 

3. Bagaimana respon Pendidik dan Peserta didik dengan adanya 

pengembangan E-book berbasis Multimedia interaktif menggunakan App 

Sigil pada materi Alat Optik SMA/MA? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui bagaimana mengembangkan E-book berbasis Multimedia 

interaktif menggunakan App Sigil pada materi Alat Optik SMA/MA. 

2. Mengetahui kelayakan media pembelajaran E-book berbasis multimedia 

interaktif menggunakan App Sigil pada materi Alat Optik SMA/MA. 

3. Mengetahui respon Pendidik dan Peserta didik dengan adanya 

pengembangan E-book berbasis Multimedia interaktif menggunakan App 

Sigil pada materi Alat Optik SMA/MA. 

F. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

E-book berbasis multimedia interaktif menggunakan App Sigil pada materi 

Alat Optik SMA/MA yang dikembangkan oleh peneliti pada penelitian ini 
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dapat memberikan sumbangan terhadap teori pengembangan E-book sebagai 

alternatif media pembelajaran yang digunakan peserta didik dalam proses 

pembelajaran yang tersusun secara sistematis sehingga mudah untuk peserta 

didik mempelajarinya secara mandiri. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi peneliti, sebagai pengembangan dalam media pembelajaran di dunia 

pendidikan dan teknologi serta sebagai pengetahuan awal yang nanti akan 

dikembangan serta digunakan dalam menjalani profesi guru. 

2. Bagi pendidik, sebagai alternatif media pembelajaran yang memuat konten 

mutimedia sehingga dapat membantu dalam proses pembelajaran. 

3. Bagi peserta didik, sebagai bahan belajar mandiri yang menarik dan 

menyenangkan karena memuat konten multimedia serta membantu dalam 

memahami konsep fisika. 

4. Penggunaan E-book berbasis multimedia interaktif memanfaatkan 

kemajuan teknologi dan mengurangi penggunaan kertas karena E-book 

langsung tersambung ke Smartphone peserta didik. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Pengembangan Media  

1. Model Pengembangan 

Telah banyak model pengembangan yang dikeluarkan oleh para ahli, namun 

kita harus menggunakan model pengembangan yang tepat dalam memecahkan  

masalah. Implementasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan 

atau yang kita kenal dengan istilah Research and Development (R&D) 

kebanyakan berfokus pada proses pengembangan dan validitas produk saja. 

Produk pendidikan yang dihasilkan melalui penelitian dan pengembangan 

diantaranya pada media pembelajaran seperti buku teks, modul pembelajaran, 

video pembelajaran, e-learning, lembar kerja peserta didik (LKPD), alat peraga 

praktikum dan lain sebagainya13  

Terdapat beberapa istilah mengenai penelitian dan pengembangan. Research 

and Development (R&D) merupakan istilah yang digunakan oleh Borg and Gall 

yang memiliki arti “penelitian dan pengembangan” . Istilah Design and 

Development Research merupakan istilah yang digunakan oleh Rickey dan Klein 

yang memiliki arti “perancangan dan penelitianpengembangan”. Peneliti 

Thiagarajan menggunakan istilah model 4D (Define, Design, Development, and 

Dissemination). Sedangkan  Dick dan Carry menggunakan nama istilah Analysis, 

 
13 Yuberti dan Antomi Saregar , Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan 

Matematika dan Sains, CV.Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2017. h. 57 
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Design, Development, Implementation, Evaluation  yang disingkat menjadi 

ADDIE.14 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan 

(research and development/R&D). Metode penelitian dan pengembangan atau 

Research and Development merupakan metode yang digunakan untuk 

menghasilakan produk tertentu serta menguji keefektifan produk tersebut.15  

Untuk mengembangkan suatu media pembelajar fisika berupa 

Pengembangan E-book Smartphone berbasis Multimedia interaktif menggunakan 

App Sigil pada materi Alat Optik SMA/MA. Model penelitian dan pengembangan 

yang digunakan ialah Borg and Gall yang dikemukakan oleh Sugiyono.  

Borg & Gall menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan dalam 

pendidikan adalah model pengembangan berbasis industri yang melalui beberapa 

tahapan dengan tujuan menghasilkan suatu produk pembelajaran yang memenuhi  

standarisasi tertentu, yaitu efektif, efisien dan berkualitas.16 

2. Langkah Langkah Penelitian  

Dalam penelitian dan pengembangan dibutuhkan sepuluh langkah 

pengembangan untuk menghasilkan produk akhir yang dapat diterapkan dalam 

lembaga pendidikan, seperti ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut :  

 

 
14 Sugiyono, Metode Penelitinan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2018), h. 297 
15 Sugiyono, Op. Cit, h.407 
16 Borg & Gall di dalam Yuberti, “Penelitian Dan Pengembangan Yang Belum Diminati 

Dan Perspektifnya”, Kompilasi Artikel 30 April 2016, h. 13 
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Gambar 2.1 Langkah-langkah Metode Penelitian Research and Development 

(R&D) dengan model Borg and Gall  

Dalam diagram diatas langkah-langkah penggunaan metode penelitian 

Research and Development (R&D) dengan model Borg and Gall dapat dijelaskan 

sebagai berikut :  

1. Potensi dan Masalah  

Pada tahap ini dibutuhkan studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan 

yang akan dikaji, pengukuran kebutuhan, penelitian dalam skala kecil, dan 

persiapan untuk merumuskan kerangka kerja penelitian.  

2. Pengumpulan Data  

Setelah potensi dan masalah telah diketahui, maka diperlukan berbagai 

informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu 

yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut.   

3. Desain Produk  

Potensi dan 

Masalah 

Uji Coba 

Produk 

Revisi 

Desain 

Revisi 

Produk 

Validasi 

Desain 

Uji Coba 

Pemakaian 

Revisi 

Produk 

Produksi 

Masal 

Desain 

Produk 

Pengumpulan 

Data 
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Pada tahap ini, peneliti mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang 

akan dihasilkan. Desain produk harus diwujudkan dalam gambar atau bagan, 

sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya.  

4. Validasi Desain  

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan 

produk. Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa 

pakar yang sudah berpengalaman untuk menilai produk yang dirancang. Validasi 

ini dapat dilakukan dengan forum diskusi.  

5. Perbaikan Desain  

Setelah desain produk divalidasi oleh pakar dan para ahli lainnya, maka akan 

diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya diperbaiki oleh peneliti.  

6. Uji Coba Produk  

Uji coba produk merupakan bagian penting dalam penelitian pengembangan 

yang dilakukan setelah rancangan produk selesai. Uji coba produk di maksudkan 

untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan 

tingkat efektifitas, efisiensi dan atau daya tarik dari produk yang dihasilkan.  

7. Revisi Produk  

Setelah desain produk divalidasi oleh ahli materi, ahli agama dan ahli desain, 

maka dapat diketahui kelemahan dari produk tersebut. Kelemahan tersebut 

kemudian diperbaiki untuk menghasilkan produk yang lebih baik lagi.  

8. Ujicoba Pemakaian  

Setelah pengujian terhadap produk berhasil, maka selanjutnya produk tersebut 

dapat diterapkan dalam lingkungan lembaga pendidikan. Produk tersebut tetap 
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harus dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul untuk perbaikan lebih 

lanjut.  

9. Revisi Produk  

Revisi produk ini dilakukan, apabila dalam pemakaian dalam lembaga 

pendidikan yang lebih luas terdapat kekurangan dan kelemahan.  

10. Produksi Masal  

Bila produk tersebut telah dinyatakan efektif dalam beberapa kali pengujian, 

maka produk tersebut dapat diterapkan pada setiap lembaga pendidikan. 

Pembuatan produk masal dapat dilakukan apabila produk yang telah diujicoba 

dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi masal.17  

B. Acuan Teoritik 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian media pembelajaran 

Media dalam bahasa latin merupakan sebuah bentuk jamak dari kata 

“Medium” yang berarti “perantara” yaitu perantara sumber pesan (a source) 

dengan penerima pesan (a receiver), dalam bahasa arab, media merupakan sebuah 

perantara atau sebuah pengantar pesan dari pengirim ke penerima. Menurut 

Heinich media didefinisikan sebagai alat saluran komunikasi.18 

Media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk 

tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, komputer dan lain 

 
17 Sugiyono, Op. Cit, hh.408-427  
18 Azhar Arsyad, Media pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.3 
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sebagainya. Hal ini berarti media pembelajaran dapat digunakan sebagai perantara 

untuk menjelaskan materi pembelajaran.19 

Media merupakan suatu alat pengantar pesan dari pengirim ke penerima 

pesan sehingga media dapat disebut juga dengan wahana penyalur informasi 

belajar atau penyalur sebuah pesan. National Education Association (NEA) 

mendefinisikan “Media merupakan segala bentuk dan sarana yang digunakan 

untuk menyalurkan sebuah pesan atau informasi.20 Menurut AECT (Association 

of Education and Communication Tegnology) media didefinisikan sebagai suatu 

bentuk saluran dalam suatu proses transmisi informasi. Gerald dan Ely 

mendefinisikan bahwa media mampu membuat peserta didik memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam proses pembelajaran, media 

diartikan sebagai alat yang dapat menangkap, memproses, dan menyusun kembali 

informasi visual maupun verbal.21 

Trianto menyatakan bahwa pembelajaran merupakan sebuah aspek dalam 

kehidupan manusia yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Secara 

sederhana pembelajaran dapat diartikan sebagai interaksi yang berkesinambungan 

antara pengembangan dan pengalaman hidup. Pembelajaran dalam makna yang 

kompleks yaitu sebuah usaha sadar dari seseorang pendidik untuk melakukan 

proses pembelajaran kepada peserta didik yang mengakibatkan adanya interaksi 

antara peserta didik dengan sumber belajar agar tercapainya tujuan 

 
19 Kunni Mushlihah, Yetri And Yuberti, ‘Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

Multi Representasi Bermuatan Sains Keislaman dengan Output Instagram pada Materi Hukum 

Newton Development’, Indonesian Journal Of Science And Mathematics Education, 01.3 (2018), 

h.208. 
20 Rusman, Deni Kurniawan, Cepi Riyana,  Pembelajaran Berbasistegnologi informasi 

dan komunikasi: Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: Rajawali pers,2015), h.169 
21  Azhar Arsyad, Op. Cit. h.4 
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pembelajaran.22 Pembelajaran juga diartikan sebagai bantuan yang dilakukan oleh 

pendidik kepada peserta didik agar dapat terjadi proses penyampaian ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan dan kemahiran, serta adanya pembentukan sikap serta 

kepercayaan. Pendidik dituntut untuk merancang pembelajaran yang dapat 

memanfaatkan berbagai jenis media dan sumber belajar agar proses pembelajaran 

dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.23 Dalam pembelajaran terjadi 

sebuah proses antara pendidik, peserta didik dan media yang digunakan dalam 

proses pembelajaran.24  

Media pembelajaran diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan yang dapat mendorong peserta didik dalam proses belajar.25 

Penggunaan media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan merangsang 

kegiatan belajar serta membawa pengaruh psikologis kepada peserta didik.  

Peningkatan pemahaman peserta didik, penyampaian informasi yang menarik, 

memudahkan penafsiran data, serta pemadatan materi merupakan beberapa 

manfaat dari penggunaan media pembelajaran.  

Penggunaan media pembelajaran yang tepat mampu menarik perhatian siswa 

serta memudahkan siswa dalam memahami materi. Oleh karena itu, diperlukan 

sebuah inovasi dalam pembelajaran fisika terutama dalam penggunaan media 

pembelajaran sebagai sarana belajar yang dapat memungkinkan peserta didik 

 
22 Norma Dewi Shalikhah, Ardhin Primadewi And Muis Sad Iman, "Media Pembelajaran 

Interaktif Lectora Inspire Sebagai Inovasi Pembelajaran", Warta, 20.1 (2017), h.10. 
23 Norma Dewi Shalikhah, "Pemanfaatan Aplikasi Lectora Inspire Sebagai Media 

Pembelajaran Interaktif", Cakrawala: Jurnal Studi Islam, Xi.1 (2016), h.101. 
24 Nur Laili Saadah, Sriyani Mentari And Dodik Juliardi, "The Development Of 

Accounting Learning Media Using Lectora", Journal Of Accounting Andbusiness Education, 1.1 

(2016), h.57. 
25 Inggrid Ayu, Siswoyo and Widyaningrum Indrasari, "Pengembangan Media 

Pembelajaran Fisika Menggunakan Lectora Inspire pada Materi Usaha dan Energi SMA", Jurnal 

Penelitian & Pengembangan Pendidikan Fisika, 2.2 (2016), h.72. 
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menemukan sendiri konsep masalah yang ditemukan pada saat proses 

pembelajaran.26 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan suatu alat yang dapat menyalurkan sebuah pesan atau 

informasi dari pendidik kepada peserta didik yang dapat membantu proses 

pencapaian tujuan pembelajaran.  

b. Ciri-ciri Media Pembelajaran  

Gerlack & Elg mengemukakan bahwa media memiliki tiga ciri utama, dimana 

ciri tersebut merupakan petunjuk mengapa media dipergunakan dan apa saja yang 

dapat dilakukan oleh media yang tidak mampu atau kurang efisien dilakukan oleh 

pendidik. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari media pembelajaran tersebut: 

1) Ciri Fixsasi (Fixative Property) 

Ciri fiksasi menggambarkan kemampuan sebuah media dalam merekam, 

menyimpan, melestarikan, serta merekontruksi sebuah peristiwa atau sebuah 

objek yang dapat diurut serta disusun dengan menggunakan media video tape, 

audio tape, fotografi, disket komputer, serta film. 

2) Ciri Manupulatif (Manipulative Property) 

Ciri manipulatif merupakan sebuah kemampuan media  yang dapat membuat 

sebuah kejadian atau suatu objek  diubah menjadi singkat. Misalnya suatu 

kejadian yang memakan waktu  sampai berhari-hari dapat disajikan dalam waktu 

dua menit sampai tiga menit kepada peserta didik. 

3) Ciri Distributif (Distributive Property) 

 
26  Septi Mahayani And Others, ‘Kotak Pop-Up Berbasis Problem Solving : 

Pengembangan Media Pembelajaran pada Materi Cahaya dan Alat-Alat Optik’, Jurnal Pendidikan 

Matematika Dan Ipa, 9.2 (2018), h.99. 



20 

 

 
 

Ciri distributif dalam sebuah media dapat memungkinkan sebuah kejadian 

atau objek dapat di trasportasikan melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian 

tersebut disajikan kepada sejumlah peserta didik dengan stimulus pengalaman 

yang sama mengenai kejadian tersebut.27 

Berdasarkan ciri-ciri media pembelajaran yang telah dipaparkan dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran memiliki kemampuan untuk membantu 

proses pembelajaran yang lebih efektif, serta memiliki kemampuan yang dapat 

membantu pendidik dalam penyampaian informasi yang tidak dapat dilakukan 

oleh pendidik. 

c. Fungsi dan Manfaat Media 

Media merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam proses 

pembelajaran, sehingga tanpa adanya media, maka pembelajaran tidak akan 

pernah terjadi. Dalam komponen sistem pembelajaran, fungsi media yaitu 

komponen yang dapat memuat sebuah pesan dalam proses pembelajaran.28 

Fungsi media pembelajaran ditinjau dari proses pembelajaran sebagai proses 

komunikasi memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber (pendidik) 

kepada penerima (peserta didik). Kemudian jika ditinjau dari proses pembelajaran 

sebagai kegiatan interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, media 

pembelajaran memiliki fungsi yang dapat diketahui berdasarkan kelebihan media 

dan hambatan komunikasi yang mungkin dapat timbul di dalam proses 

pembelajaran.29 

 
27 Azhar Arsyad, Op. Cit, h.17 
28 Ali Mudlofir, Evi Fatimatur Rusydiyah, Desain Pembelajaran Inovatif dari Teori ke 

Praktik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017),  h.128 
29 Ibid, h.129 
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Menurut Hamalik, media pembelajaran memiliki beberapa fungsi yaitu 

sebagai berikut; 

1) Mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif 

2) Penggunaan media dalam pembelajaran merupakan bagian integral  dalam 

sebuah sistem pembelajaran 

3) Media pembelajaran memiliki peranan penting dalam rangka pencapaian 

tujuan pembelajaran 

4) Penggunaan media pembelajaran dapat mempercepat proses pembelajaran 

dan dapat membantu peserta didik dalam memahami materi yang disajikan 

oleh pendidik di dalam kelas  

5) Penggunaan media dimaksudkan untuk mempertinggi mutu pendidikan.30 

Menurut Sudjana dan Rivai, media pembelajaran dalam proses pembelajaran 

memiliki beberapa manfaat sebagai berikut: 

1) Proses dalam pengajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik 

sehingga dapat menumbuhkan adanya motivasi dalam belajar. 

2) Bahan ajar akan terlihat lebih jelas sehigga akan memudahkan peserta 

didik dalam memahami materi yang disampaikan. 

3) Metode dalam proses pembelajaran akan lebih bervariasi. 

4) Peserta didik dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar.31 

Berdasarkan fungsi dari media pembelajaran diatas dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran dapat membuat proses pembelajaran lebih efektif dan lebih 

menarik, penyampaian informasi akan lebih jelas, dan dapat mempermudah 

 
30  Rusman, Deni Kurniawan, Cepi Riyana, Op. Cit. h.172 
31   Azhar Arsyad, Op. Cit. h.25 
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peserta didik  dalam memahami materi yang disampaikan sehingga dapat 

membantu tercapainya tujuan pembelajaran.  

d. Jenis-jenis Media Pembelajaran  

Terdapat beberapa jenis media pembelajaran yaitu sebagai berikut: 

1) Media Berbasis Manusia  

Media ini merupakan media yang paling tua yang dapat digunakan untuk 

meyampaikan informasi atau sebuah pesan. 

2) Media Berbasis Cetakan  

Media ini merupakan media yang sangat sering kita jumpai dan sudah umum 

dikenal oleh masyarakat luas. Contoh media berbasis cetakan misalnya buku, 

jurnal, modul, majalah, dan lain sebagainya. 

3) Media Berbasis Visual 

Media ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. 

Media ini dapat mempermudah pemahaman peserta didik. 

4) Media Audio Visual 

Media ini merupakan media yang menggabungkan antara gambar dan suara. 

5) Media Berbasis Komputer 

Media ini berfungsi sebagai penyaji sebuah informasi, materi pengajaran, 

latihan, dan dapat membantu dalam proses pembelajaran. 

6) Media Berbasis Perpustakaan 

Perpustakaan ini sendiri merupakan sarana akademis. sarana ini dapat 

mempermudah peserta didik dalam mencari informasi yang di butuhkan.32 

 
32 Ibid. h.82-91 
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2. Media Pembelajaran Interaktif 

Media pembelajaran interaktif merupakan kombinasi dari berbagai media 

yang telah terprogram secara interaktif sehingga dapat menyajikan suatu 

pembelajaran tertentu.33 Media pembelajaran interaktif juga didefinisikan sebagai 

media yang dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik. Media pembelajaran interaktif dapat membantu proses 

penyampaian informasi yang belum bisa disampaikan oleh pendidik dan dengan 

adanya proses pembelajaran interaktif dapat membuat proses pembelajaran 

menjadi efektif dan efisien.34 

Syarat model pembelajaran interaktif dikemukakan adalah sebagai berikut: 

a. Dapat membangkitkan motivasi, minat atau gairah belajar siswa,  

b. Dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut,  

c. Dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk memberikan 

tanggapannya terhadap materi yang disampaikan,  

d. Dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa, e. dapat 

mendidik siswa dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoeh 

pengetahuan melalui usaha pribadi,  

e. Dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap siswa dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Berikut ini terdapat beberapa kelebihan dari penggunaan media pembelajaran 

interaktif dalam proses pembelajaran: 

 
33  Ade Maesaroh, Iriwi L.S Sinon And Irfan Yusuf, "Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran Fisika Berbasis Multimedia Interaktif pada Materi Gelombang Di Sma Negeri 1 

Manokwari", Pancaran Pendidikan : Fkip Universits Jember, 5.2 (2016), h.77. 
34  Norma Dewi Shalikhah, Op.Cit. h.102 
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a. Dapat memperbesar skala benda yang ukurannya sangat kecil bahkan 

benda yang tidak tampak mata seperti bakteri, kuman, dan benda kecil 

lainnya dapat diperbesar dengan bantuan media interaktif.  

b. Dapat menyajikan benda yang sangat besar ukurannya kedalam tampilan 

yang lebih kecil. Misalnya, gunung, gajah, laut, bumi dan objek besar 

lainnya. Penyajian tersebut dapat berupa gambar, video, dan lain-lain. 

c. Dapat menyajikan peristiwa yang kompleks. Misalnya, 

peristiwaberedarnya planet mengelilingi matahari. 

d. Dapat menyajikan serta menampilkan suara, teks, gambar animasi 

sehingga tampilan akan jauh lebih menarik.35 

Berdasarkan pengertian dan kelebihan dari media pembelajaran interaktif 

peneliti menyimpulkan bahwa media pembelajaran yang tepat untuk digunakan 

dalam proses pembelajaran yaitu media pembelajaran interaktif. 

3. Buku Elektronik (E-book)  

a. Pengertian Buku Elektronik (E-book)  

Buku elektronik (disingkat Buku-e atau E-book) atau buku digital adalah 

versi elektronik dari buku. Buku elektronik berisikan informasi digital yang juga 

dapat berwujud teks atau gambar.36 Menurut kamus Merriam-Webster, E-book 

memiliki definisi, “Buku yang disusun atau dikonversi ke format digital untuk 

ditampilkan di layar komputer atau perangkat genggam”.37 Atau dengan kata 

lain, E-book merupakan sebuah buku yang ditulis atau dikonversi menjadi format 

 
35 Ali Mudlofir, Evi Fatimatur Rusydiyah. Op. Cit. h.156 
36 Anita Triska, Ebook VS Buku, 2014, diakses dari http://mjeducation.com/buku-

vsebook/, pada 5 Agustus 2019 
37 “E-book”, Merriam-Webster Dictionary, diakses dari http://merriam-

webster.com/dictionary/e-book, pada 5 Agustus 2019 
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digital untuk ditampilkan pada layar komputer atau sebuah perangkat (pembaca E-

book). Shiratuddin memberi beberapa pengertian lain mengenai E-book dari 

berbagai konteks, antara lain:   

1) Awalnya, buku-buku kertas yang telah dikonversi ke format digital, 

biasanya melalui proses digitalisasi yang memungkinkan mereka untuk 

ditampilkan di komputer, didefinisikan istilah juga mencakup sebagai E-

book. 

2) Kemudian, multimedia, hypertext atau sistem hypermedia yang didasarkan 

pada metafora buku. 

3) Definisi E-book telah diperluas untuk memasukkan judul buku yang 

tersedia online, yang dapat dibaca sebagai email, dapat diambil oleh 

perangkat baca elektronik portabel, atau sebagian dapat di unduh ke file 

komputer.38 

E-book merupakan buku cetak yang telah dikonversi menjadi format digital, 

biasanya melalui proses digitalisasi yang menjadikannya dapat ditampilkan pada 

layar komputer. Selanjutnya, istilah E-book juga mulai mencakup pada sistem 

multimedia, hiperteks atau hipermedia berdasarkan pada perubahan bentuk buku. 

Definisi E-book juga mengalami perluasan makna untuk mencakup buku yang 

tersedia secara online, yang dapat dibaca sebagai email, dapat diambil oleh 

perangkat baca elektronik portabel, atau sebagai berkas yang dapat diunduh ke 

dalam komputer.  

 
38  Norshuhada Shiratuddin, dkk., E-Book Technology and Its Potential Applications in 

Distance Education, Journal of Digital Information No. 3 vol 4, 2003, h. 1, diakses dari 

http://journals.tdl.org/jodi/article/view/90/89 pada 6 Agustus 2019 
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Definisi E-book memiliki perkembangan dari yang paling sederhana yaitu, 

buku cetak yang dikonversi ke bentuk digital, hingga yang mengikuti 

perkembangan jaman dengan diperluasnya makna E-book yang mencakup sistem 

multimedia, hiperteks atau hipermedia, juga hubungannya dengan internet dan 

pasar E-book yang tersedia secara online. Demikian pula perangkat untuk dapat 

membaca E-book kian mengalami perkembangan, dari perangkat komputer, 

perangkat khusus untuk membaca E-book, dan kini dengan pesatnya 

perkembangan smartphone maka membaca E-book dapat dengan mudah 

dilakukan.  

b. Macam-macam Format E-book 

Aturan mengenai bentuk atau format seharusnya sebuah E-book belum 

dibakukan, sebagaimana diungkapkan Shiratuddin, “Meskipun standar tunggal 

untuk format E-book belum ada (seperti pada akhir mei 2002), NuvoMedia dan 

SoftBook Press bersama-sama mengembangkan dan mengusulkan Open E-book 

Publication Structure (OEBPS) pada tahun 1999. OEBPS didasarkan pada HTML 

dan XML spesifikasi untuk konten, struktur dan penyajian E-book”.39 Tetapi saat 

ini telah terdapat format E-book yang umum ditemui atau dijual-belikan.  Format-

format E-book tersebut antara lain:  

(1) AZW (Amazon World) yaitu format khusus Amazon. 

(2) EPUB (Electronic Publication) yaitu format terbuka didefinisikan oleh 

open digital book dari International Digital Publishing Forum (IDPF). 

 
39 Ibid, h.8 
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(3) KF8 (Kindle Fire) format yang pada dasarnya sama dengan prinsip ePub 

yang disusun dalam pembungkus Palm File Database (PDB). 

(4) MOBI (MobiPocket) ditampilkan menggunakan perangkat lunak membaca 

sendiri. 

(5) PDB (Palm Database) Dapat menyertakan beberapa format buku digital 

yang berbeda, yang ditujukan untuk perangkat berbasiskan sistem operasi 

Palm. 

(6) PDF (Portable Document Format) format yang paling umum, digunakan 

untuk pertukaran dokumen dengan dukungan banyak platform. 

(7) Selain format-format tersebut terdapat pula format PRC (Palm Resource), 

HTML (Hyper Text Markup Language), CHM (Compressed HTML), 

XHTML dan XML.40 

Berbagai format E-book yang disebut di atas sebagian besar mengikuti 

perangkat yang digunakan untuk membacanya (E-book readers). Tidak menutup 

kemungkinan seiring berkembangnya teknologi akan muncul format baru dari 

Ebook yang akan menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna.  

c. Kelebihan dan Kekurangan E-book  

E-book yang kini mulai menggantikan peran buku cetak tentunya memiliki 

berbagai kelebihan. Berikut merupakan beberapa kelebihan E-book dibandingkan 

dengan buku cetak menurut Subiyantoro:   

 
40 Eko Subiyantoro, Menapak di Era Digital dengan Memasyarakatkan Buku Digital, 

diakses dari 

http://www.vedcmalang.com/pppptkboemlg/index.php/menuutama/teknologiinformasi/1114-eko-

subiyantoro-widyaiswara-muda-departemen-teknologi-informasi-pppptk-boemalang,  pada 7 

Agustus 2019 
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(a) E-book lebih praktis dan mudah dibawa, jika anda ingin membaca E-book 

dimanapun anda berada, anda cukup menyalakan perangkat elektronik 

anda (smartphone, tablet, atau E-book reader). 

(b) E-book ramah lingkungan, E-book bisa disalin sebanyak yang anda suka 

hanya dengan mengeklik tombol “copy” di perangkat elektronik. 

Sementara itu, pencetak buku membutuhkan ratusan lembar kertas hanya 

untuk membuat satu salinan buku. 

(c) E-book tahan lama, Ebook adalah buku yang tahan lama atau bahkan abadi 

(everlasting). Ia tak akan mudah rusak dimakan usia. Berbeda dengan 

buku cetak yang makin lama akan makin menguning dan rusak. 

(d) E-book lebih simpel, E-book dinilai lebih simpel untuk dibawa dan 

disimpan, dibandingkan dengan buku cetak. Dengan format E-book, Anda 

tak butuh lagi tas besar untuk membawa beberapa buku atau rak buku 

berderet-deret untuk menyimpan koleksi buku Anda. Anda hanya butuh 

E-book readers untuk membawa atau menyimpan buku-buku Anda. 

(e) E-book lebih murah, E-book tidak perlu proses pencetakan hingga 

penerbitan yang memakan banyak biaya, sehingga E-book bisa menjadi 

lebih murah daripada buku cetak. Selain itu ada beberapa E-book yang 

kami memberikan secara gratis. 

(f) E-book lebih portable, asalkan ada hardware yang kompatibel untuk 

mengoperasikan E-book yang berekstensi .pdf dan .exe ini, mau di mana 
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pun dan kapan pun juga kita akan tetap bisa menikmati bacaan di dalam 

E-book dengan nyaman.41 

(g) E-book yang dikembangkan memuat konten multimedia agar pengguna 

lebih mudah dan paham dengan materi. 

(h) Contoh dalam kehidupan sehari-hari dimuat dalam bentuk video, 

diharapkan pengguna dapat lebih paham dan memahaminya. 

Dari berbagai kelebihan tersebut, tentunya E-book juga memiliki 

keterbatasan. Keterbatasan yang paling utama menurut penulis adalah: 

a) Membaca buku di layar komputer, android atau perangkat lainnya tidaklah 

senyaman dibanding ketika membaca buku cetak. Namun keterbatasan ini 

dapat diatasi dengan membuat E-book yang menarik sehingga pembaca 

bisa merasa nyaman. 

b) Tidak bisa dipegang, namanya juga digital sudah pasti tidak bisa dipegang 

bukunya. Dan ini sangat tidak disukai bagi orang yang memang ingin 

koleksi buku secara fisik. 

c) Mata tidak kuat, kekurangan lain adalah membuat mata cepat lelah. 

Membaca buku digital dan fisik, efek capek matanya lebih cepat ketika 

membaca buku digital. Karena layar komputer atau ponsel itu 

memancarkan cahaya yang membuat mata cepat lelah. 

d) Pengguna diharuskan mendowload perangkat tambahan yang suport untuk 

membuka E-book ini. 

 
41 Ibid. 
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e) Perangkat lunak yang tidak mendukung, meskipun mayoritas ebook 

berformat PDF, tetapi ada juga yang berformat lain. Dan kadang bagi yang 

awam soal hal-hal teknis itu sangat menyulitkan. Mau baca saja harus 

instal ini itu. 

4. Multimedia Interaktif 

a. Pengertian Multimedia 

Multimedia berasal dari kata multi dan media, multi berasal dari bahasa Latin, 

yaitu nouns yang berarti banyak atau bermacam-macam. Sedangkan media berasal 

dari bahasa Latin, yaitu medium yang berarti perantara, atau sesuatu yang dipakai 

untuk menghantarkan, menyampaikan, atau membawa sesuatu. Pengertian 

multimedia dapat berbeda dari sudut pandang orang yang berbeda. Pengertian 

multimedia menurut Hackbarth dalam Winarno, dkk. Yaitu sebagai suatu 

penggunaan gabungan beberapa media dalam penyampaian informasi berupa teks, 

grafis atau animasi grafis, movie, video dan audio.42 Selain itu Phillip 

menyatakan, multimedia adalah gabungan dari teks, gambar, suara, animasi dan 

video; beberapa komponen tersebut dimasukkan ke dalam program yang koheren. 

Lebih jauh lagi, Vaughan menyatakan bahwa multimedia merupakan kombinasi 

teks, seni, suara, animasi, dan video yang disampaikan kepada Anda dengan 

komputer atau peralatan manipulasi elektronik dan digital yang lain.43  

Beberapa pengertian di atas, menginformasikan bahwa multimedia tidak lepas 

dari peran perangkat komputer, hal ini ditegaskan oleh pendapat Gayeski yang 

dikutip oleh Munir, definisi multimedia ialah kumpulan media berbasis komputer 

 
42  Winarno, “Pengantar Multimedia dalam Pembelajaran”, dalam Teknik Evaluasi 

Multimedia Pembelajaran, (Malang: Genius Prima Media, 2009), h. 6 
43 Winarso. Op. Cit. h.7 
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dan sistem komunikasi yang memiliki peran untuk membangun, menyimpan, 

menghantarkan dan menerima informasi dalam bentuk teks, grafik, audio dan 

sebagainya. Selanjutnya Winarno mengemukakan pendapat Donna Rubinson, 

istilah multimedia dimaknai sebagai pengajaran/pembelajaran berbantuan 

komputer (CAI) atau penyajian pembelajaran yang menggabungkan teks, grafis, 

video, audio, dan interaktif.44 

Pernyataan-pernyataan tersebut diatas, menegaskan bahwa multimedia 

merupakan gabungan dari beberapa media yang berupa audio (suara), visual 

(gambar), audio-visual (video) dan media lain yang dimuat dalam satu kesatuan 

program yang dijalankan pada perangkat komputer, samtphone android, tablet 

atau peralatan manipulasi elektronik lainnya yang mampu membuka serta memuat 

atau menyampaikan informasi dari multimedia tersebut.  

b. Komponen Multimedia  

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian multimedia, diketahui 

bahwa multimedia memiliki beberapa komponen media yang menyertainya. 

Komponen-komponen tersebut memiliki peranan untuk memperkuat informasi 

yang akan didapatkan pengguna. Sebagaimana dikatakan Munir, komponen 

multimedia meliputi beberapa komponen media berupa audio(suara), 

visual(gambar), audio-visual(video) dan media lain yang dimuat dalam satu 

kesatuan program yang dapat dijalankan pada perangkat komputer atau peralatan 

manipulasi elektronik lainnya. 

 
44 Winarso, Op. Cit. h.8 
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1) Teks merupakan suatu kombinasi huruf yang membentuk suatu kata atau 

kalimat yang menjelaskan suatu maksud atau materi pembelajaran yang 

dapat dipahami oleh orang yang membacanya.  

2) Sedangkan grafik dan gambar merupakan komponen penting dalam 

multimedia yang merupakan penyampaian informasi dalam bentuk visual.  

3) Video pada dasarnya adalah alat atau media yang dapat menunjukkan 

simulasi benda nyata. Agnew dan Kellerman mendefinisikan video 

sebagai media digital yang menunjukkan susunan atau turunan 

gambargambar bergerak dan dapat memberikan ilusi/fantasi.  

4) Selanjutnya, animasi merupakan suatu tampilan yang menggabungkan 

antara media teks, grafik dan suara dalam satu aktivitas pergerakan. Neo 

dan Neo mendefinisikan animasi sebagai satu teknologi yang dapat 

menjadikan gambar diam menjadi bergerak seolah-olah gambar tersebut 

hidup, dapat bergerak, beraksi dan berkata.  

5) Komponen lain yaitu audio yang merupakan berbagai bentuk bunyi dalam 

bentuk digital seperti suara, musik, narasi dan sebagainya yang bisa 

didengar.  

6) Berikutnya adalah komponen multimedia yang paling penting yaitu 

Interaktivitas, merupakan elemen yang hanya bisa ditampilkan di 

perangkat komputer.45 

Komponen-komponen yang terdapat dalam multimedia tersebut merupakan 

kesatuan yang saling mendukung agar informasi yang ada menjadi lebih mudah 

 
45 Munir, Multimedia: Konsep & Aplikasi dalam Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013),      

h. 17-19 
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diserap, serta memaksimalkan pengalaman dan penggunaan berbagai alat indra. 

Selain itu, komponen yang juga sangat penting adalah interaktivitas yang mampu 

memberi keleluasaan pada pengguna dalam menggunakan multimedia.  

c. Jenis-jenis Multimedia  

Multimedia juga dibedakan menjadi beberapa jenis, menurut Naseer dan 

Harsemadi berdasarkan sistemnya, multimedia dibagi menjadi dua yaitu, sistem 

multimedia stand alone dan sistem multimedia berbasis jaringan.46 Lalu yang 

dimaksud dengan sistem multimedia stand alone dan yang berbasis jaringan 

adalah sebagai berikut: 

1. Sistem  multimedia stand alone merupakan sistem komputer multimedia yang 

memiliki minimal storage (harddisk, CD-ROM/DVD ROM/CD-RW/DVD-

RW), alat input (keyboard, mouse, scanner, mic), dan output (speaker, 

monitor, LCD, proyektor, VGA dan soundcard).  

2. Sistem multimedia berbasis jaringan ialah, sistem yang terhubung melalui 

jaringan yang mempunyai bandwitch besar. Perbedaannya terdapat pada 

sharing system dan pengaksesan terhadap sumber daya yang sama. Contoh: 

video converence dan video broadcast.47 

Multimedia itu sendiri terbagi menjadi ke dalam beberapa bentuk, antara lain: 

(1) Multimedia interaktif; (2) Multimedia hiperaktif; (3) Multimedia linier; (4) 

Multimedia presentasi pembelajaran; (5) Multimedia pembelajaran mandiri; (6) 

Multimedia kits; (7) Hypermedia; (8) Media interaktif; dan (9) Virtual reality.48  

 
46 Muchammad Naseer dan Gede Harsemadi, Sistem Multimedia, (Yogyakarta: Penerbit 

Andi, 2013), h. 3 
47 Ibid. 
48 Ibid, h. 16-19. 
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Pembahasan lebih lanjut dari berbagai jenis multimedia yang telah disebutkan 

adalah multimedia interaktif. Pengertian interaktif sendiri adalah kemampuan user 

untuk mengontrol atau menentukan urutan materi pembelajaran yang sesuai 

dengan keinginan atau kebutuhan user.  

Selanjutnya adalah pengertian multimedia interaktif, menurut Hofstetter 

dalam Sarwiko menyatakan multimedia interaktif adalah pemanfaatan komputer 

untuk menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak (video dan animasi) 

menjadi satu kesatuan dengan link dan tool yang tepat sehingga memungkinkan 

pemakai multimedia dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan 

berkomunikasi. Senada dengan pendapat tersebut, Naseer dan Harsemadi 

menyatakan bahwa multimedia interaktif adalah media yang terdiri dari banyak 

komponen/media yang saling terintegrasi yang mampu berinteraksi dengan 

penggunanya. Pengguna/user dapat mengontrol secara penuh mengenai apa dan 

kapan elemen multimedia akan ditampilkan atau dikirimkan.49 

d. Indikator kelayakan bahan ajar multimedia interaktif 

Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat 

pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat 

memilih apa yang dikehendaki untuk proses-proses selanjutnya. Pengguna akan 

mendapatkan informasi atau umpan balik sesuai dengan aksi atau navigasi yang 

dipilih, informasi tersebut menggunakan berbagai bentuk format data seperti teks, 

gambar, audio, video, simulasi dan lain-lain. Indikator kelayakan bahan ajar 

 
49 Naseer, Op. Cit. h. 16 



35 

 

 
 

multimedia interaktif dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek materi, aspek 

pembelajaran, dan aspek media.50  

Tabel 2.1. Indikator Kelayakan Bahan Ajar Multimedia Interaktif 

 

Indikator Kelayakan Bahan Ajar Multimedia Interaktif Dilihat Dari 

Aspek Materi Aspek Pembelajaran 

Aspek Media 

Aspek 

Interface 

Aspek 

Navigasi 

Aspek Daya 

Tahan 

1. Kesesuaian materi 

dengan 

kompetensi 

2. Ketepatan urutan 

penyajian materi 

3. Kebermaknaan 

materi 

4. Kemutakhiran 

materi 

5. Kemutakhiran 

software aplikasi 

6. Kemudahan untuk 

dipahami 

7. Keterbacaan teks 

8. Kejelasan aspek 

gambar/video 

9. Kejelasan aspek 

suara/audio 

10. Kejelasan uraian 

materi 

11. Efektifitas contoh 

dalam menguasai 

kompetensi 

12. Kedalaman materi 

13. Relevansi soal 

terhadap inikator 

kompetensi 

14. Pemberian 

referensi 

1. Kejelasan rumusan 

kompetensi dasar 

2. Kejelasan indikator 

pencapaian 

kompetensi 

3. Relevansi antara KD, 

Indikator, Materi, dan 

Evaluasi 

4. Kejelasan petunjuk 

belajar 

5. Pemberian motivasi 

6. Sistematika 

penyajian materi  

7. Kemenarikan sajian 

materi 

8. Kejelasan uraian 

materi 

9. Pemberian contoh 

10. Pemberian latihan 

untuk menguasai 

konsep 

11. Pemberian 

kesempatan berlatih 

secara mandiri 

1. Tampilan 

produk 

2. Penyajian 

3. Teks 

4. Video 

5. Audio 

6. Animasi 

7. Kemudahan 

dipahami 

8. Berfungsi 

sebagai media 

pembelajaran 

1. Navigasi 

aids (alat 

bantu/link) 

2. Konsistensi 

navigasi 

3. Konsistensi 

tombol 

4. Index 

5. Provious 

6. Next 

7. Exit 

8. User control 

1. Kemudahan 

mengakses 

2. Daya tahan 

untuk 

aktifitas 

formal 

3. Daya tahan 

untuk 

aktifitas 

mandiri 

4. Daya tahan 

dipakai 

pada 

komputer 

lain 

 

5. Aplikasi Sigil 

 
50 Dwiasihrahaayu.blogspot.com/2013/11/multimedia-interaktif_28.html?m=1. Diakses 

pada 9 desember 2019 
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a. Pengertian Aplikasi Sigil 

Sigil adalah aplikasi untuk manajemen dan pembuatan digital book (E-book) 

dengan format epub, dimana kita dapat membuat digital book sesuai dengan yang 

kita inginkan. Sigil mendukung format text, html, serta format epub. 

Selain teks juga bisa menyisipkan gambar atau sampul buku dengan ukuran 

maksimal lebar 590 dan tinggi 750 pixel. Untuk menjadikan gambar tersebut 

sebagai cover pada E-book, lakukan klik kanan pada gambar kemudian pilih “Add 

Semantics” lalu pilih “Cover Image”. Ada banyak tools yang tersedia, tak kurang 

dari 20 tools yang bisa pengguna gunakan dengan fungsi yang beragam. Sigil juga 

dilengkapi dengan tool yang bisa digunakan oleh pengguna untuk memeriksa 

kesalah pada file epub tersebut. Caranya adalah dengan klik pada tombol 

“centang berwarna hijau” untuk memverifikasi apakah sudah bebas dari 

kesalahan atau belum, sebelum pengguna mendistribusikannya.Sigil juga 

didukung dengan 15 macam bahasa serta dapat berjalan pada sistem operasi 

Windows, Linux dan Mac, dengan begini memudahkan pengguna untuk 

menggunakannya dimana saja.  

 Gambar 2.2 Tampilan Aplikasi Sigil: 
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Fungsi dari icon-icon Sigil yang tertera pada toolbox adalah sebagai berikut: 

1) New   : Membuat book baru 

2) Open   : Membuka book baru dari disk 

3) Add Existing File  : Memasukan file dari disk pada book 

4) Undo & Redo  : Kembali ke operasional sebelumnya 

5) Cut, copy dan paste : Untuk memotong, meng-copy dan mem-paste  

      kontek ke book 

6) Find & Repleace  : Menemukan kata serta mengubahnya 

7) Book View  : Melihat secara bentuk asli/visual 

8) Code View  : Melihat secara fungsi html 

9) Split At Cursor  : Membagi menjadi beberapa file 

10) Insert File   : Untuk memasukan file baik image, video ataupun  

      audio. 

11) Insert Character  : Memasukan simbol-simbol 

12) Insert Link  : Memasukan link 

13) Metadata Editor  : Menampilkan judul dan nama pengarang 

14) Heading   : h1 untuk BAB, h2 untuk subbab, h3 untuk point  

  dan seterusnya. Sedangkan P menandakan isi  

  paragraf yang tidak dimasukan dalam daftar isi. 

15)      : Icon disamping untuk pengaturan huruf yaitu  

  mempertebal, memiringkan,memberi garis bawah,  

  memberi garis tengah pada kata, serta menurunkan  

  dan membuat pangkat di huruf pada tulisan. 
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16)      : Icon di atas adalah pengaturan paragraf yang pada 

  umumnya juga terdapat pada Ms.Word yaitu Align  

  Left, Center, Align Right dan justify. 

17)      : Digunakan untuk pengaturan huruf kecil kecil,  

  besar besar, besar kecil bergaris bawah dan besar 

  kecil.51  

6. Aplikasi Azardi 

Azardi merupakan salah satu aplikasi aman pembaca ePub2 dan ePub3 yang 

digunakan pada komputer atau laptop pengguna. Konten dapat bersumber dari 

toko buku yang yang dikendalikan penerbit atau portal login yang dikelola 

dinamis. Hal ini memungkinkan pengirim buku-buku individual, koleksi buku, 

dan materi kursus bersumber portal. Konten dapat berupa langganan atau 

pinjaman yang dikendalikan untuk periode yang telah ditentukan. 

Azardi mendukung buku-buku ePub2 dan ePub3 dengan konten yang sangat 

interaktif seperti pertanyaan, audio, keras SMIL dengan sorotan, SVG MathML 

dan banyak lagi. Itu mengeksploitasi standar HTML5, CSS-3 dan JavaScript 

terbaru sehingga konten penerbit dapat berbuat lebih banyak untuk pengguna. Jika 

buku ePub mengandung konten, pengguna dapat sepenuhnya menyesuaikan 

pengalaman membaca secara instan dan interaktif. Itu termasuk ukuran font, 

margin, tingi garis, multi-kolom, aturan kolom, mode paging atau scrolling, 

jistifikasi, hyphenation dan warna latar belakang. 

7. Aplikasi Reasily 

 
51 Informasi Mengenai IT, Pengertian Sigil dan Epub. Tersedia di 

http://ekateddytkj2.blogspot.com/2016/05/pengertian-dan-penggunaan-sigil.html?m=1, di akses 

pada 7 Agustus 2019 
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Reasily merupakan sebuah apliaksi pendukung untuk menggunakan E-book  

berbsis Multimedia Interaktif untuk pengguna smartphone. Reasily mendukung 

format ebook dan dokumen sebagai berikut: DiVu, PDF, XPS (OpenXPS), 

FictionBook (fb2 dan fb2.zip), komik format book (cbr dan CBZ), ePub, dan lain-

lain. 

Reasily memungkinkan pengguna smartphone untuk membaca Ebook untuk 

menyesuaikan cara baca pada per buku dasar seperti, tata letak masing-masing 

dokumen dapat disesuaikan untuk memberikan pengalaman membaca terbaik dan 

semua pengaturan alakan diingat pada saat pengguna akan membukanya. Apapun 

dokumen, baik itu xerox bermuka dua, sebuah buku dengan margin lebar asimetris 

atau artikel multi-kolom, reasily menyediakan fitur untuk membagi halaman, 

secara otomatis atau manual margin tanaman dan langsung tampilnnya konten 

sebuah kolom. 

8. Materi Alat Optik 

Alat optik masuk dalam cabang fisika optika geometri, yaitu cabang fisika 

yang mempelajari sifat-sifat cahaya, meliputi pemantulan dan pembiasan cahaya. 

Alat optik adalah peralatan yang memanfaatkan sifat pencerminan dan pembiasan 

cahaya melalui cermin dan lensa. Contoh alat optik antara lain kamera, teropong, 

mikroskop kacamata dan mata. 

Berikut Al-Qurán surat An-Nahl ayat 78: 

ُاٱوَا اَشيۡاأَۡخَرجَااّللَّ اتَۡعلَُموَن اَل تُِكۡم َهَٰ اأُمَّ ابُُطوِن ۢن ام ِ اا ٗاُكم الَُكُم اَوَجعََل االسَّۡمعَاٱا
رَاٱوَا  اا٧٨لَعَلَُّكۡماتَۡشُكُروَنااَدةَاا ِۡۡلَفۡاٱوَااۡۡلَۡبَصَٰ
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Artinya “Dan Allah SWT mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, 

pengelihatan, dan hati, agar kamu bersyukur”.(QS An-Nahl : 78) 

Pada ayat diatas Allah SWT menegaskan bahwa ketika seseorang anak 

manusia dilahirkan ke dunia, dia tidak tahu apa-apa. Dengan kekuasaan dan kasih 

sayang-Nya, Allah SWT membekalinya dengan atribut pelengkap yang nantinya 

dapat berfungsi untuk mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya tidak pernah 

diketahui. Atribut tersebut ialah berupa tiga unsur penting dalam proses 

pembelajran bagi manusia, yaitu pendengaran, penglihatan dan hati/akal pikiran. 

Yang menarik untuk ditelaah, bahwa ternyata pendengaran adalah unsur 

penting yang pertama kali digunakan bagi orang yang belajar guna memahami 

segala sesuatu. Menurut sebuah teori penemuan modern, bayi yang masih dalam 

kandungan bisa menangkap pesan yang di sampaikan dari luar dan ia sangat peka. 

Maka ada ahli yang menyarankan agar anak nantinya berkembang dengan 

kecerdasan tinggi dan kehalusan budi, hendaknya selama di dalam kandungan ia 

sering diperdemgarkan musik klasik dan irama-irama yang lembut. Atau kalau 

dalam islam, hendaknya bayi dalam kandungan sering diperdengarkan ayat-ayat 

suci Al-Quran, dan kalimat-kalimat tabiyah. Karena diyakini bahwa sang bayi 

dapat menangkap pesan melalui pendengaran itu. 

Dalam proses memahami dan mempelajari segala sesuatu, manusia 

mengkapnya dengan pendengaran, diperkuat dengan penglihatan dan akhirnya 

disimpan dalam hati sebagai ilmu pengetahuan. 
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Akhirnya, setelah manusi menyadari bahwa dahulu ketika lahir tidak satupun 

yang bisa diketahui, kemudian atas kemurahan Allah SWT yang telah 

memberikan pendengaran, penglihatan dan hati/akal pikiran, manusia bisa 

mengetahui segala sesuatu dalam hidupnya. Puncaknya, kesadaran tersebut sudah 

seharusnya mendorong rasa bersyukur yang teramat besar kepada Allah SWT 

yang telah berkuasa memberikan itu semua.52 

Mata merupakan satu-satunya alat optik yang sangat sempurna. Alasannya 

mata diciptakan Tuhan Yang Maha Esa sangat detail sehingga bermanfaat bagi 

manusia. Melalui mata, benda-benda akan tampak lebih jelas. Penyebabnya 

karena ada cahaya yang mengenai benda tersebut. Cahaya tersebut akan 

mengalami pemantulan atau pencerminan hingga cahaya ditangkap oleh mata. 

Prinsip tersebut diaplikasikan pada alat optik. Alat optik berinteraksi dengan 

cahaya sehingga menghasilkan efek tertentu. Sebelum mempelajari alat optik, 

sebaiknya mempelajari sifat pemantulan dan pembiasan cahaya. 

A. Cermin 

1. Pemantulan Pada Cermin Datar 

Cermin datar adalah cermin yang mempunyai permukaan pantul berbentuk 

bidang datar. Bayangan yang dibentuk oleh cermin datar sama persis dengan 

ukuran bendanya. 

Ada sifat-sifat bayangan pada cermin datar, Lima sifat penting banyangan 

pada cermin datar yaitu: 

 
52 https://www.bacaanmadani.com/2018/05/kandungan-al-quran-surat-nahl-ayat-

78.html?m=1. Diakses pada 10 desember 2019 
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a) Bayangan sama besar dengan bendanya 

b) Bayanagan tegak 

c) Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin 

d) Bayangan bertukar sisinya  

e) Bayangan bersifat maya atau semu 

2. Cermin Cekung 

Cermin cekung memiliki sifat mengumpulkan sinar. Berkas sinar yang datang 

sejajar sumbu utama akan akan dipantulkan mengumpul pada suatu titik yang 

disebut titik fokus (F). Secara geometris dapat dibuktikan bahwa panjang fokus 

(f), yaitu jarak cermin ke titik fokus besarnya sama dengan setengah panjang jari-

jari kelengkungan cermin (r/2) atau dapat juga ditulis ;  f  = r/2 

 

                                   Gambar 2.3 Cermin cekung 

Untuk melukis sinar yang berasal dari sebuah benda yang menuju sebuah 

cermin, terdapat tiga sinar utama yang berguna untuk menentukan lokasi 

bayangan dan sering disebut sinar-sinar istimewa, yaitu: 

a) Sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik 

fokus. 

b) Sinar datang yang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu 

utama. 

http://2.bp.blogspot.com/-Vi63issn6HA/U0DdqeK3tYI/AAAAAAAAAG8/SZSUHQGcXwI/s1600/Tak+berjudul.png
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c) Sinar datang yang melalui titik pusat kelengkungan cermin (C) dipantulkan 

melalui titik itu juga. 

3. Cermin cembung 

Cermin cembung bersifat menyebarkan sinar. Berkas sinar datang sejajar 

sumbu utama dipantulkan menyebar seolah-olah berasal dari titik fokus (F). 

Seperti pada cermin cekung, panjang fokus (f) sama dengan setengah jari-jari 

kelengkungan cermin. 

Sinar-sinar istimewa yang ada pada cermin cembung: 

1) Sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan seolah-olah 

berasal dari titik fokus. 

2) Sinar datang yang menuju titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu 

utama. 

3) Sinar datang yang menuju pusat kelengkungan dipantulkan melalui 

lintasan yang sama. 

4. Pembiasan Cahaya 

Pembiasan adalah pembelokan cahaya sehubungan dengan perubahan 

kecepatan rambat dari suatu medium ke medium lain. 

Hukum Pembiasan 

Ada beberapa pengertian yang perlu dipahami sebelum membahas tentang 

hukum pembiasan, yaitu: 

a) Sinar datang adalah sinar yang datang pada bidang batas dua medium. 

b) Sinar bias adalah sinar yang dibiaskan oleh bidang batas dua medium. 

c) Garis normal adalah garis yang tegak lurus pada bidang batas dua medum. 

d) Sudut datang (i) adalah sudut antara sinar datang dengan garis normal. 

e) Sudut bias (r) adalah sudut antara sinar bias dengan garis normal. 
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f) Indeks bias mutlak suatu medium (n) didefinisikan sebagai perbandingan 

cepat 

g) Rambat cahaya di ruang hampa (c) terhadap cepat rambat cahaya di 

medium tersebut (v).53 

B. Mata 

1. Pengertian Mata 

Fungsi Mata sebagai Alat Optik Mata merupakan salah satu contoh alat optik, 

karena dalam pemakaiannya mata membutuhkan berbagai benda-benda optik 

seperti lensa. 

Berikut ini adalah bagian-bagian mata dan fungsinya: 

 
Gambar 2.4 Bagian – bagian Mata 

a. Kornea adalah bagian mata yang melindungi permukaan mata dari kontak 

dengan udara luar. 

b. Iris adalah selaput tipis yang berfungsi untuk mengatur kebutuhan cahaya 

dalam pembentukan bayangan. 

c. Lensa adalah bagian mata yang berfungsi untuk memfokuskan bayangan 

pada retina. 

 
53Douglas C. Giancoli, Fisika Edisi Kelima, (Jakarta : Erlangga, 2001), hal. 257. 

http://kaita91.files.wordpress.com/2011/11/hal03.jpg
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d. Retina berfungsi sebagai layar dalam menangkap bayangan benda, di 

tempat ini terdapat simpul-simpul syaraf optik. 

e. Otot siliar berfungsi untuk mengatur daya akomodasi mata. 

2. Cacat Mata 

Setidaknya ada tiga jenis cacat mata yang diakibatkan oleh kemampuan daya 

akomodasinya yaitu: miopia, hipermetropia dan presbiopia. Berikut ini adalah 

gambar masing-masing cacat mata dan jangkauan penglihatannya. 

1) Mata normal (Emetropia) : memiliki titik jauh (PR) pada jarak jauh tak 

berhingga dan titik dekat (PP) = 25 cm, mata ini jangkauan 

penglihatannya paling lebar. 

2) Rabun jauh (Miopia) : memiliki titik jauh (PR) terbatas/kurang dari tak 

berhingga dan titik dekat (PP) = 25 cm. 

3) Rabun dekat (Hipermetropia) : memiliki titik jauh (PR) tak berhingga, 

tetapi titik dekat (PP) > 25 cm. 

4) Rabun jauh dan dekat (Presbiopia) : memiliki titik jauh (PR) kurang dari 

tak berhingga dan titik dekat (PP) > 25 cm, cacat mata ini merupakan 

gabungan dari hipermetropi dan miopi, sering disebut sebagai cacat mata 

tua. 

a. Cacat Mata Miopi 

Cacat mata miopi terjadi jika pada penglihatan tak berakomodasi bayangan 

jatuh di depan retina, hal ini terjadi karena lensa mata tidak dapat menjadi sangat 

pipih (terlalu cembung). Agar dapat melihat jelas benda yang jauh maka perlu 
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dibantu dengan lensa divergen (lensa cekung). Lensa divergen adalah lensa yang 

dapat menyebarkan berkas cahaya. 

Dalam perhitungan: 

So = letak benda sebenarnya (~) 

Si = – PR (batas maksimum jangkauan penglihatan) tanda (-) menggambarkan 

bayangan di depan lensa. 

Dari persamaan: 

 
Sehingga diperoleh bahwa:  f = – PR 

Ukuran lensa yang digunakan adalah : 

 
P = kekuatan lensa dalam satuan dioptri (D) 

f = jarak fokus lensa kaca mata dalam satuan meter (m) 

b. Cacat Mata Hipermetropi 

Cacat mata hipermetropi terjadi jika penglihatan pada jarak baca normal 

mengakibatkan bayangan dari lensa mata jatuh di belakang retina, hal ini karena 

lensa mata tidak dapat menjadi sangat cembung (terlalu pipih). Agar dapat melihat 

jelas benda-benda pada jarak baca normal (Sn) maka cacat mata ini perlu dibantu 

dengan menggunakan lensa konvergen (lensa cembung). Lensa konvergen adalah 

lensa yang dapat mengumpul berkas cahaya. 

Dalam perhitungan:  

So = Sn (jarak baca normal = 25 cm) 

http://kaita91.files.wordpress.com/2011/11/h7a1.png
http://kaita91.files.wordpress.com/2011/11/h7b.png
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Si = – PP (titik dekat hipermetropi), tanda minus (-) menunjukkan bahwa 

bayangan maya yang terletak di titik dekatnya, maka: 

 
c. Cacat Mata Presbiopi 

Cacat mata presbiopi (mata tua atau rabun dekat dan rabun jauh diakibatkan 

karena melemahnya daya akomodasi) terjadi karena bayangan jatuh di belakang 

retina pada saat melihat dekat dan bayangan jatuh di depan retina pada saat 

melihat jauh, hal ini terjadi karena daya akomodasi lensa mata lemah. Agar dapat 

melihat jelas baik benda yang dekat maupun yang jauh maka perlu dibantu dengan 

menggunakan gabungan lensa cembung (konvergen) dan cekung (divergen). 

Cacat mata ini sering juga dikenal dengan nama cacat mata tua. Berapa ukuran 

lensa yang digunakan? Untuk menjawab pertanyaan ini maka titik jauh maupun 

titik dekatnya harus diketahui. Selanjutnya dengan menggunakan cara 

sebagaimana pada cacat miopi dan cacat hipermetropi, ukuran lensa dapat 

diketahui. 

C. Kamera 

Kamera merupakan alat optik yang dapat memindahkan dan mengambil 

gambar serta menyimpannya dalam bentuk file, film maupun print-out. Kamera 

menggunakan lensa positif dalam membentuk bayangan. Sifat bayangan yang 

dibentuk kamera adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Pemfokusan dilakukan 

dengan mengatur jarak lensa dengan film. Perubahan jarak benda mengakibatkan 

perubahan jarak bayangan pada film oleh karena itu lensa kamera perlu digeser 

http://kaita91.files.wordpress.com/2011/11/h8.png
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agar bayangan tetap jatuh pada film. Hal ini terjadi karena jarak fokus lensa 

kamera tetap.  

Dari rumus umum optik, jika jarak fokus tetap, maka perubahan jarak benda 

(So) akan diikuti oleh perubahan jarak bayangan (Si). 

 
Gambar 2.5 Kamera dan Bagian-bagiannya 

Bagian-bagian dari kamera secara sederhana terdiri dari: 

1. Lensa cembung 

2. Film 

3. Diafragma 

4. Aperture 

D.  Lup 

1. Pengertian dan Fungsi Lup atau Kaca Pembesar 

Sebagaimana namanya, lup memiliki fungsi untuk memperbesar bayangan 

benda. Lup adalah lensa cembung yang digunakan untuk mengamati benda-benda 

kecil agar nampak lebih besar. Bayangan yang dibentuk oleh lup memiliki sifat 

maya, tegak, dan diperbesar. Untuk itu benda harus diletakkan di Ruang I atau 

daerah yang dibatasi oleh fokus dan pusat lensa atau cermin (antara f dan O), 

dimana So < f. 

http://kaita91.files.wordpress.com/2011/11/hal10.jpg
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Gambar 2.6 Lup 

Ada dua cara bagaimana menggunakan lup yaitu: 

1) Mata Berakomodasi Maksimum 

Mata berakomodasi maksimum yaitu cara memandang obyek pada titik 

dekatnya (otot siliar bekerja maksimum untuk menekan lensa agar berbentuk 

secembung-cembungnya). Pada penggunaan lup dengan mata berakomodasi 

maksimum, maka yang perlu diperhatikan adalah: 

1. Bayangan yang dibentuk lup harus berada di titik dekat mata / Punctum 

Proksimum (PP) 

2. Benda yang diamati harus diletakkan di antara titik fokus dan lensa 

3. Kelemahan : mata cepat lelah 

4. Keuntungan : perbesaran bertambah (maksimum) 

5. Sifat bayangan : maya, tegak, dan diperbesar 

Perhitungan pada mata berakomodasi maksimum 

Si = -PP = -Sn: 

 
Perbesaran sudut atau perbesaran angular: 

 
2) Mata Tak Berakomodasi 

Mata tak berakomodasi yaitu cara memandang obyek pada titik jauhnya 

(yaitu otot siliar tidak bekerja/rileks dan lensa mata berbentuk sepipih-pipihnya). 

http://kaita91.files.wordpress.com/2011/11/hal13.jpg
http://kaita91.files.wordpress.com/2011/11/h16a.png
http://kaita91.files.wordpress.com/2011/11/h16b.png
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Pada penggunaan lup dengan mata tak berakomodasi, maka yang perlu 

diperhatikan adalah: 

1. Lup harus membentuk bayangan di jauh tak hingga 

2. Benda yang dilihat harus diletakkan di titik fokus (So = f) 

3. Keuntungan : mata tak cepat lelah 

4. Kerugian : perbesaran berkurang (minimum) 

Perhitungan pada mata tak berakomodasi: 

Si = -PR   So = f 

Perbesaran sudut: 

 
 

M = perbesaran sudut 

PP = titik dekat mata dalam meter 

f = Jarak focus lup dalam meter 

E. Teropong 

Teropong atau teleskop adalah sebuah alat yang digunakan untuk melihat 

benda-benda yang jauh sehingga tampak lebih jelas dan lebih dekat. Secara umum 

teropong terdiri atas dua buah lensa positif. Satu lensa mengarah ke obyek dan 

disebut lensa obyektif dan satu lensa mengarah ke mata dan disebut lensa okuler. 

Berdasarkan fungsinya teropong dibagi menjadi: 

1. Teropong Bintang 

2. Teropong Bumi 

3. Teropong Panggung 

Prinsip utama pembentukan bayangan pada teropong adalah: lensa obyektif 

membentuk bayangan nyata dari sebuah obyek jauh dan lensa okuler berfungsi 

http://kaita91.files.wordpress.com/2011/11/h17.png
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sebagai lup. Dengan demikian cara mengamati obyek apakah mau dengan cara 

berakomodasi maupun tidak berakomodasi tergantung dari posisi lensa okulernya. 

Oleh karena itu jarak antara obyektif dan okuler dapat diubah-ubah. Panjang 

teropong adalah jarak antara lensa obyektif dan lensa okulernya. 

1. Teropong Bintang 

Teropong bintang digunakan untuk mengamati obyek-obyek yang ada di 

langit (bintang). Teropong bintang terdiri dari sebuah lensa cembung yang 

berfungsi sebagai lensa obyektif dengan diameter dan jarak fokus besar, 

sedangkan okulernya adalah sebuah lensa cembung dengan jarak fokus pendek.  

2. Teropong Bumi  

Teropong bumi digunakan untuk mengamati obyek-obyek yang jauh 

dipermukaan bumi. Teropong ini akan menghasilkan bayangan yang nampak 

lebih jelas, lebih dekat dan tidak terbalik. Teropong bumi terdiri dari tiga lensa 

positif dan salah satunya berfungsi sebagai pembalik bayangan. Panjang teropong 

bumi adalah panjang fokus lensa objektif ditambah 2 kali jarak fokus lensa 

pembalik dan panjang fokus lensa okuler. Dengan rumus :  

d = fOb + 4 fp+ fOk 

3. Teropong Panggung 

Teropong panggung adalah teropong yang mengkombinasikan antara lensa 

positif dan lensa negatif. Lensa negatif digunakan sebagai pembalik dan sekaligus 

sebagai okuler. Sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperkecil. 

Prinsip kerja teropong panggung adalah sinar sejajar yang masuk ke lensa 

obyektif membentuk bayangan nyata tepat di titik fokus obyektif. Bayangan ini 
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akan berfungsi sebagai benda maya bagi lensa okuler. Dan oleh lensa okuler akan 

dibentuk bayangan yang dapat dilihat oleh mata. Pada pengamatan tanpa 

berakomodasi maka panjang teropong adalah : 

d = f (Ob) – f (Ok) 

d = panjang teropong dalam meter 

f (Ob) = panjang fokus lensa obyektif dalam meter 

f (Ok) = panjang fokus lensa okuler dalam meter 

F.  Mikroskop 

1. Pengertian dan Bagian-bagian Mikroskop 

Lup sebagai alat yang dapat digunakan untuk mengamati benda-benda kecil 

memiliki keterbatasan. Untuk itu diperlukan alat optik yang memiliki kemampuan 

untuk memperbesar bayangan hingga berlipat-lipat. Alat ini dikenal dengan nama 

mikroskop. Mikroskop yang paling sederhana menggunakan kombinasi dua buah 

lensa positif, dengan panjang titik fokus obyektif lebih kecil daripada jarak titik 

fokus lensa okuler. 

 
Gambar 2.7 Mikroskop dan Bagian-bagiannya 

http://kaita91.files.wordpress.com/2011/11/hal22.jpg
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Prinsip kerja mikroskop adalah obyek ditempatkan di ruang dua lensa 

obyektif sehingga terbentuk bayangan nyata terbalik dan diperbesar. Lensa okuler 

mempunyai peran seperti lup, sehingga pengamat dapat melakukan dua jenis 

pengamatan yaitu dengan mata tak berakomodasi atau dengan mata berakomodasi 

maksimum. Pilihan jenis pengamatan ini dapat dilakukan dengan cara menggeser 

jarak benda terhadap lensa obyektif yang dilakukan dengan tombol soft 

adjustment (tombol halus yang digunakan untuk menemukan fokus). Kegiatan 

berikut ini akan memperlihatkan pembentukan bayangan pada mikroskop. 

C. Penelitian yang Relevan 

Penelitian sebelumnya yang relevan terhadap peneliti lakukan terkait dengan 

E-book Samrtphone berbasis Multimedia Interaktif menggunakan App Sigil pada 

materi Alat Optik SMA/MA: 

1. “Pengembangan E-Book Multimedia Interaktif Berbasis Flash Pada 

Konsep Kingdom Animalia” dan hasil pengembangannya adalah 

terbentuknya sebuah produk berupa E–book Multimedia Interaktif 

berbasis flash pada konsep Kingdom Animalia. E-book juga memberi 

dampak terhadap pemahaman siswa yang ditunjukkan oleh nilai N-Gain 

dengan kategori tinggi. Sehingga E-book dapat dijadikan alternatif media 

pembelajaran yang layak bagi siswa dan guru.54 

2. “Pengembangan E-book Interaktif Berbasis Fenomena Kehidupan Sehari-

hari tentang Pemisahan Campuran” dan hasil pengembangannya berupa e-

book interaktif dengan karakteristik: struktur hampir sama dengan buku 

 
54 “Pengembangan E-Book Multimedia Interaktif Berbasis Flash Pada Konsep Kingdom 

Animalia” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2017) 
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teks, bisa dibaca tanpa koneksi internet, berbasis fenomena kehidupan 

sehari-hari, dan dilengkapi tayangan video.55 

3. “Pengembangan Media E-book pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kelas 

X DI SMA Negeri 2 Padang Panjang” dan hasil pengembangannya dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan media e-book dalam uji coba lapangan 

sudah memenuhi kategori sangat baik dan layak digunakan dalam 

pembelajaran bahasa inggris kelas X di SMA Negeri 2 Padang Panjang.56 

4. “Pengembangan Bahan Ajar Non Cetak Berbasis Ebook Dengan Aplikasi 

Adobe Captivate 3.0 Untuk Kelas Viii  Smp Negeri 1 Cilimus” dan hasil 

pengembangannya berupa produk bahan ajar matematika untuk siswa 

kelas VIII di SMP Negeri 1 Cilimus karena belum tersedia di sekolah baik 

dari guru maupun dari dinas pendidikan yang telah dikembangkan.57 

5. “Pengembangan E-Book Panduan Praktikum Sebagai Suplemen 

Pendukung Pembelajaran Blended Learning” dan hasil pengembangannya 

dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa  Pembelajaran 

Praktikum dengan menggunakan ebook panduan praktikum berbasis 

flipbook telah efektif.58 

6. “Pengembangan Modul Elektronik (flipbook) IPA Tipe Integrated Untuk 

Siswa Kelas VII SMAP/MTs Dengan Tema Kalor Dalam Kehidupan” dan 

 
55 “Pengembangan E-book Interaktif Berbasis Fenomena Kehidupan Sehari-hari tentang 

Pemisahan Campuran”, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Kimia, Vol. 6, No.1 Edisi April 

2017, h. 186-198 
56 “Pengembangan Media E-book pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kelas X DI SMA 

Negeri 2 Padang Panjang” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014) 
57 “Pengembangan Bahan Ajar Non Cetak Berbasis Ebook Dengan Aplikasi Adobe 

Captivate 3.0 Untuk Kelas Viii  Smp Negeri 1 Cilimus” (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2012) 
58 “Pengembangan E-Book Panduan Praktikum Sebagai Suplemen Pendukung 

Pembelajaran Blended Learning”, (Samarinda: Universitas Mulawarman, 2018) 
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hasil pengembangannya dari deskripsi observer dalam keterlaksanaan 

modul, menunjukkan bahwa modul secara keseluruhan dapat dilaksanakan 

dalam pembelajaran di sekolah, tetapi modul belum teruji dalam 

pembelajaran secara mandiri di rumah.59 

7. “Pengembangan E-Book Interaktif Pada Materi  Kimia Semester Genap 

Kelas XI SMA” dan hasil penelitiannya menunjukan bahwa e-book 

interaktif pada materi kimia semester genap kelas XI SMA layak 

digunakan sebagai sumber belajar.60 

8. “Pengembangan Modul Elektronik Menggunakan 3D PageFlip Profesional 

Materi Atom Hidrogen Pada Mata Kuliah Fisika Kuantum” dan hasil 

pengembangannya berupa modul elektronik dengan kategori baik dan 

layak digunakan mahasiswa sebagai bahan ajar mandiri.61 

9. “Pengembangan E-modul Menggunakan 3D PageFlip Pfofesional Pada 

Materi Momentum dan Implus SMA/MA kelas XI” dan hasil 

pengembangannya berupa modul elektronik dengan pokok bahasan 

Momentum dan Implus untuk SMA kelas XI yang valid dan layak 

digunakan.62 

10. “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis HOTS 

Menggunakan Aplikasi Lectora Inspire” dan hasil pengembangannya 

 
59 “Pengembangan Modul Elektronik (flipbook) IPA Tipe Integrated Untuk Siswa Kelas 

VII SMAP/MTs Dengan Tema Kalor Dalam Kehidupan” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017) 
60 “Pengembangan E-Book Interaktif Pada Materi  Kimia Semester Genap Kelas XI 

SMA”, Unesa Journal of Chemical Education Vol. 1, No. 1,    pp. 130-135 June  2012. 
61 Yanti, Aminoto and Pujaningsih. 
62 Fitri, Maison and Kurniawan. 
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berupa media pembelajaran interaktif berbasis HOTS menggunakan 

aplikasi lectora inspire dapat digunakan sebagai media pembelajaran.63 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, peneliti 

menyimpulkan bahwa sudah banyak dilakukan pengembangan E-book tetapi 

sebagian besar menggunakan aplikasi yang digunakan dalam membuat E-book 

yaitu adobe flash. Pengembangan E-book Smartphone berbasis Multimedia 

Interaktif menggunakan App Sigil pada materi Alat Optik SMA/MA ini 

menggunakan aplikasi pembuat E-book lain yang bisa digunakan sebagai 

alternatif pilihan aplikasi pembuat E-book yang kualitasnya hampir sama dengan 

adobe flash yaitu Aplikasi Sigil. 

 Sehingga dengan adanya hal ini, menurut peneliti perlu dikembangkannya 

media pembelajaran Pengembangan E-book Smartphone berbasis Multimedia 

Interaktif menggunakan App Sigil pada materi Alat Optik SMA/MA untuk 

membantu peserta didik dalam proses pembelajaran yang sebagian besar hanya 

menggunakan buku cetak dari sekolah dalam proses pembelajaran. 

 
63 “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis HOTS Menggunakan 

Aplikasi Lectora Inspire” (Lampung:UIN RIL, 2019) 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN  

 

A. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran fisika 

berupa E-book Smartphone berbasis Multimedia interaktif menggunakan App Sigil 

pada materi Alat Optik SMA/MA. Serta mengetahui kelayakan media 

pembelajaran tersebut dan respon pendidik dan peserta didik melalui angket yang 

akan di isi oleh validator, pendidik dan peserta didik. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dan pengembangan ini dilakukan di tiga sekolah yang ada 

di kabupaten lampung utara yaitu SMAN 03 Kotabumi Lampung Utara, SMAN 

01 Abung Selatan Lampung Utara dan MAN 01 Kotabumi Lampung Utara.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dan pengembangan ini dilakukan mulai dari tahap awal pra 

penelitian bulan April 2019 sampai setelah selesai dilakukan validitas produk 

pengembangan E-book Smartphone berbasis multimedia interaktif menggunakan 

App Sigil pada materi Alat Optik oleh validator. 

C. Karakteristik Sasaran Penelitian 

Karakteristik sasaran penelitian ini adalah peserta didik kelas  XI di SMAN 3 

Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, SMAN 1 Abung Selatan Kabupaten 

Lampung Utara dan MAN 1 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan 
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observasi yang telah dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa selama 

pembelajaran berlangsung, media masih jarang digunakan dan masih kurang 

dimanfaatkan dengan baik, pendidik masih dominan menggunakan buku cetak 

dalam proses pembelajaran yang mengakibatkan peserta didik bosan serta kurang 

antusias dalam mengikuti proses pembelajaran.  

Berdasarkan permasalahan diatas maka diperlukan alternatif berupa media 

yang dapat digunakan peserta didik selain buku cetak dalam memahami materi 

fisika, bersifat praktis (bisa digunakan kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun) 

serta dapat meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik. Media yang dapat 

dikembangkan adalah E-book Smartphone berbasis Multimedia interaktif. E-book 

Smartphone berbasis Multimedia interaktif ini bersifat praktis, dengan penyajian 

materi yang jelas dan dengan tambahan berbagai komponen multimedia (seperti 

gambar, audia, dan video) mengenai materi fisika. Hal ini dapat membantu 

pendidik dalam menjelaskan suatu materi menjadi nyata, agar peserta didik dapat 

lebih memahami, faham serta lebih dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. 

D. Pendekatan dan Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian dan 

pengembangan (research and development/R&D). Metode penelitian dan 

pengembangan atau Research and Development merupakan metode yang 

digunakan untuk menghasilakan produk tertentu serta menguji ke efektifan produk 

tersebut. Untuk mengembangkan suatu media pembelajar fisika berupa 

Pengembangan E-book Smartphone berbasis Multimedia interaktif menggunakan 
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App Sigil pada materi Alat Optik SMA/MA peneliti  menggunakan model 

penelitian dan pengembangan Borg and Gall yang dikemukakan oleh Sugiyono. 

Borg & Gall menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan dalam 

pendidikan adalah model pengembangan berbasis industri yang melalui beberapa 

tahapan dengan tujuan menghasilkan suatu produk pembelajaran yang memenuhi  

standarisasi tertentu, yaitu efektif, efisien dan berkualitas.64 

Langkah-langkah pada penelitian dan pengembangan Borg and Gall meliputi: 

1. Potensi dan masalah  6. Uji coba produk 

2. Pengumpulan data   7. Revisi produk 

3. Desain produk   8. Uji coba pemakaian 

4. Validitas desain  9. Revisi produk 

5. Revisi desain   10. Produksi masal 

Namun, dalam penelitian dan pengembangan yang dilakukan, peneliti tidak 

melanjutkan pada tahapan terakhir atau tahap produksi, dari sepuluh langkah 

menjadi tujuh langkah. Hal ini dikarenakan terbatasnya waktu, tenaga serta biaya 

yang dimiliki peneliti. Tujuh langah yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

Gambar 3.1 Tujuh Langkah-langkah Metode penelitian Research and 

Development (R&D) dengan model Borg and Gall 

 
64  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2014), h.297 
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E. Langkah-langkah Pengembangan Media 

1. Potensi dan Masalah 

Pada tahap awal sebelum melakukan pengembangan media pembelajaran 

fisika berupa Pengembangan E-book Smartphone berbasis Multimedia interaktif 

menggunakan App Sigil pada materi Alat Optik SMA/MA peneliti melakukan 

beberapa kegiatan observasi guna memperoleh data sebagai sumber untuk 

penelitian yaitu sebagai berikut: 

a. Analisis Kebutuhan  

Analisis kebutuhan dilakukan untuk memunculkan dan menetapkan masalah 

dasar yang dihadapi dalam pembelajaran Fisika dengan cara penyebaran angket 

kepada siswa yang telah dibuat peneliti serta wawancara dengan guru sehingga 

mendapatkan data penelitian sebagai penunjang penelitian bahwa disekolah 

dibutuhkan pengembangan media pembelajaran fisika berupa E-book Smartphone 

berbasis Multimedia interaktif menggunakan App Sigil pada materi Alat Optik 

SMA/MA yang akan dikembangkan oleh peneliti.   

b. Survey Lapangan  

Survei lapangan di  lakukan ditiga sekolah yang ada di kabupaten lampung 

utara yaitu SMAN 03 Kotabumi, SMAN 01 Abung Selatan dan MAN 01 

Kotabumi. Pada tahap ini dilaksanakan observasi dengan pendidik mata pelajaran 

Fisika untuk mengetahui kegiatan pembelajaran di sekolah, termasuk di dalamnya 

kurikulum yang digunakan, metode pembelajaran dan media pembelajaran yang 

digunakan pendidik. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang 

kondisi, fakta dan permasalahan tentang pembelajaran Fisika di lapangan 
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sehingga dibutuhkan pengembangan media pembelajaran fisika berupa E-book 

Smartphone berbasis Multimedia interaktif menggunakan App Sigil pada materi 

Alat Optik SMA/MA.  

2. Pengumpulan Data 

a. Angket Kebutuhan  

Angket kebutuhan yang disebarkan juga digunakan untuk mengumpulkan 

informasi yang terkait dengan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran Fisika 

dikelas dengan menggunakan media pembelajaran yang tersedia.  

b. Kajian Pustaka  

Setelah analisis kebutuhan sudah lengkap dan jelas maka tahap selanjutnya 

adalah mengumpulkan kajian pustaka yang menunjang pengembangan media 

pembelajaran fisika berupa E-book Smartphone berbasis Multimedia interaktif 

menggunakan App Sigil pada materi Alat Optik SMA/MA. Kajian pustaka ini 

didapat dari sumber yang relevan yaitu dengan menggunakan buku, jurnal, buku 

panduan dan internet. 

3. Desain Produk  

Setelah melakukan analisis kebutuhan, survey lapangan dan kajian pustaka, 

selanjutnya peneliti melaksanakan perancangan pengembangan media berupa E-

book Smartphone berbasis Multimedia interaktif menggunakan App Sigil pada 

materi Alat Optik SMA/MA. Rancangan media ini menggunakan beberapa 

sumber jurnal yang relevan, panduan, spesifikasi produk yang dikembangkan 

menurut kebutuhan di sekolah yang dilihat dari data angket pendidik dan peserta 

didik untuk memperkuat produk yang dikembangkan. 
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Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan E-book 

Smartphone berbasis Multimedia interaktif menggunakan App Sigil pada materi 

Alat Optik  ini adalah sebagai berikut:  

a. Memilih sumber materi dan menyusun materi Alat Optik pada program 

Microsoft Word 2007 dari berbagai buku universitas, jurnal dan internet. 

b. Memilih program yang digunakan untuk membuat E-book berbasis 

Multimedia interaktif, yaitu dengan menggunakan program Aplikasi Sigil 

yang merupakan suatu aplikasi untuk manajemen dan pembuatan digital 

book (E-book) dengan format epub.  

c. Membuat sampul depan E-book dengan tampilan tampilan yang menarik 

dengan menggunakan software CorelDraw untuk mengedit gambar. 

d. Membuat halaman daftar isi, yang berisi tentang isi dari E-book dan 

memberikan tombol home pada setiap akhir bab. 

e. Pada halaman peta konsep, yang berisi garis beras materi yang akan di 

dibahas pada E-book.  

f. Membuat isi E-book perbab yang berisi materi, gambar, ayat al-quran, 

video dan contoh soal.  

g. Kemudian membuat latihan soal yang dapat dijawab langsung pada E-book 

serta hasilnya dapat langsung diketahui. 

h. Lalu membuat kesimpulan dari materi. 

i. Selanjutnya pada cover belakang berisi tentang biografi penulis. 

j. Untuk ayat al-quran disesuaikan dengan materi yang dibahas, sedangkan 

video berisi tentang penjelas mengenai alat optik yang dibahas. 
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k. Pada halaman menu, terdapat beberapa bagian yaitu susunan materi, 

bagian animasi, soal simulasi, soal evaluasi, vidio-vidio, ayat al-qur’an 

yang berkaitan dengan materi dan tombol keluar. Materi yang telah 

disusun dalam program Microsoft Word 2007 dicopy lalu paste ke 

program Aplikasi Sigil  pada halaman menu bagian materi. Setelah itu 

melanjutkan dengan mengisi bagian animasi, animasi yang disajikan 

berdasarkan kehidupan sehari-hari agar peserta didik lebih dapat 

memahami materi yang disampaikan. Pada bagian contoh soal, terdapat 

lima contoh soal beserta jawabannya (mencocokan). Pada bagian evaluasi, 

terdapat sepuluh soal pilihan ganda. Dan terakhir ialah membuat tombol 

keluar.  

l. Menentukan Multimedia Interaktif yang sesuai dengan materi, seperti 

gambar bagian-bagian alat optik, audio ayat al-quran, serta video 

penjelasan tentang alat optik. 

m. Setelah selesai, media yang dihasilkan disimpan dalam file berformat 

.epub yang dapat dijalankan pada smartphone maupun pc.  

n. Terakhir dilanjutkan dengan memindahkan E-book tersebut ke smartphone 

pengguna untuk digunakan.  

4. Validasi Desain  

a. Validasi Media 

Validasi merupakan proses kegiatan untuk menilai rancangan produk, dalam 

hal ini metode mengajar baru secara rasional akan lebih efektif dari yang lama 
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atau tidak.65 Setelah media pembelajaran selesai dibuat, selanjutnya 

mendiskusikan kepada tim ahli yang terdiri dari ahli materi dan ahli media. 

Validasi produk ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan pada E-

book Smartphone berbasis Multimedia interaktif ini. Ahli media akan 

memvalidasi kelayakan E-book Smartphone berbasis Multimedia interaktif jika 

digunakan sebagai media pembelajaran. 

b. Validasi Materi  

Ahli materi yang dipilih berasal dari dosen Pendidikan Fisika yang 

berkompeten di bidangnya. Ahli materi mengkaji aspek sajian materi berupa 

kesesuaian materi dengan kurikulum (standar isi), kebenaran, kecukupan dan 

ketepatan isi produk yang dibuat.  

5.  Revisi Produk 

Setelah desain produk divalidasi oleh ahli materi dan ahli media, maka dapat 

diketahui kelemahan atau kekurangan dari media pembelajaran tersebut. 

Kelemahan tersebut kemudian diperbaiki untuk menghasilkan produk yang lebih 

menarik. Langkah selanjutnya adalah memperbaiki desain yang di anggap masih 

kurang oleh validator desain. 

6.  Uji Coba Produk  

Setelah produk divalidasi oleh ahli materi dan ahli media, akan diketahui 

mengenai kelemaham dari media pembelajaran tersebut. Kelemahan tersebut 

dapat dilihat dari angket yang merupakan saran dari validator sebagai acuan untuk 

 
65 Sugiyono, Op. Cit. h.414 
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merevisi produk. Setelah melakukan perbaikan terhadap kelemahan produk, 

kemudian produk yang telah selesai dapat diujicobakan.  

1) Uji Coba Skala Kecil  

Uji coba dalam lingkup kecil akan dilakukan oleh minimal 10 peserta didik 

dan maximal 20 peserta didik sebagai perwakilan dalam pengujian media 

pembelajaran tersebut. Peserta didik yang telah dipilih tersebut diminta 

memberikan masukan atau komentar tentang E-book yang telah dibuat untuk 

dijadikan sebagai bahan perbaikan. Setelah didapatkan hasil pada uji kelompok 

kecil dan revisi (jika diperlukan), selanjutnya dilakukan uji coba skala besar.  

2) Uji Coba Skala Besar  

Hasil dari revisi uji coba skala kecil dilanjutkan dengan uji coba skala besar, 

yaitu kepada peserta didik kelas XI SMAN 03 Kotabumi Kabupaten Lampung 

Utara, SMAN 01 Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dan MAN 01 

Kotabumi Kabupaten Lampung Utara serta diuji kembali oleh ahli untuk uji 

terakhir. Uji coba skala besar ini jika menghasilkan respon yang baik ataupun 

sangat baik, maka akan dihasilkan produk akhir. Akan tetapi, jika tidak 

memperoleh respon yang baik maka produk akan direvisi kembali untuk 

menghasilkan produk akhir berupa E-book Smartphone berbasis Multimedia 

interaktif.  

7.  Revisi Produk  

Dari hasil uji coba produk apabila respon peserta didik sangat baik/baik dan 

menarik, maka dikatakan bahwa Pengembangan E-book Smarphone Berbasis 
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Multimedia Interaktif ini telah selesai dikembangkan sehingga menghasilkan 

produk akhir.  

F. Instrumen Pengumpulan Data  

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data ini ialah menggunakan 

lembar validasi berupa angket menggunakan skala likert yang digunakan untuk 

mengetahui apakah media pembelajaran yang telah dikembangkan telah lauak 

atau tidak layak. Skala Likert digunakan untuk mengembangkan instrumen yang 

digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, dan pendapat seseorang atau 

sekelompok orang terhadap produk yang telah dikembangkan.66 

Lembar validasi pada penelitian ini terdiri atas 2 validasi yaitu:   

1. Lembar Validasi Materi 

Lembar validasi materi berisi tentang kelayakan materi pembelajaran fisika 

pada E-book Smartphone berbasis Multimedia Interaktif sesuai dengan Standar 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Masing-masing aspek di kembangkan 

menjadi beberapa pernyataan dan lembar validasi ini di isi oleh ahli materi. 

2. Lembar Validasi Media    

Lembar validasi media berisi tampilan media pembelajar fisika berupa E-book 

Smartphone berbasis multimedia interaktif menggunakan Aplikasi Sigil pada 

materi Alat Optik. Ahli media menganalisis dan mengkaji dari segi pemilihan kata 

sesuai dengan karakteristik sasaran, dan aspek kebahasaan secara menyeluruh. 

Masing-masing aspek dikembangkan menjadi beberapa pernyataan. Lembar 

validasi ini di isi oleh ahli media 

 
66Sugiyono, h.165 
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3. Lembar Angket Respon Pendidik 

Berupa angket yang digunakan untuk mengetahui respon pendidik terhadap 

media pembelajaran fisika berupa E-book Smartphone berbasis multimedia 

interaktif menggunakan Aplikasi Sigil pada materi Alat Optik. 

4. Lembar Angket Respon Peserta Didik 

Berupa angket yang digunakan untuk mengetahui respon peserta didik 

terhadap media pembelajaran fisika berupa E-book Smartphone berbasis 

multimedia interaktif menggunakan Aplikasi Sigil pada materi Alat Optik.  

G. Tehnik Pengumpulan Data dan Analisis Data  

1. Pengumpulan Data  

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari, kuisioner atau 

angket dan dokumentasi.  

1) Kuisioner atau angket, pada tehnik ini peneliti memberikan angket 

menggunaka skala likert kepada ahli media, ahli materi dan memberikan 

angket respon kepada pendidik serta peserta didik  yang telah menggunakan 

E-book Smartphone berbasis Multimedia Interaltif. 

2) Dokumentasi, peneliti menggunakan media pembelajan berupa E-book 

Smartphone.  Untuk mendapatkan foto-foto dokumentasi tentang keadaan 

peserta didik dan data lainnya pada saat proses pembelajaran menggunakan 

media pembelajaran yang peneliti kembangkan. 

2. Menganalisis Angket Validasi  

Setelah angket tervalidasi oleh validator, kemudian angket tersebut dianalisis. 

Hasil analisis data digunakan untuk merevisi media yang dikembangkan. Data 
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yang berupa tanggapan pada uji produk dari penilaian angket dianalisis secara 

statistik dengan ketentuan penilaian menggunakan skala likert menggunakan 5 

aturan pemberian skor seperti tabel 3.1. berikut : 

Tabel 3.1. Aturan Pemberian Skor67 

Kategori Skor 

SB (Sangat Baik) 5 

B (Baik) 4 

CB (Cukup Baik) 3 

TB (Tidak Baik) 2 

STB (Sangat Tidak Baik) 1 

Skor penilaian total dapat dicari dengan menggunakan rumus :  

Rumus kelayakan68 

=  x 100%  

Keterangan :  

 = Skor maksimal  

  = Jumlah skor  

 = Nilai kelayakan angket tiap aspek  

Menghitung persentase rata-rata seluruh responden :  

 X =   

Keterangan: 

X = Nilai kelayakan angket tiap aspek  

n   = Banyaknya pernyataan  

Tabel 3.2 Tingkat Kelayakan Produk69 

 
67 Sugiyono,. Op. Cit. h. 135 
68 Ibid,. h. 137 
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Presentase Kriteria 

80% < X ≤ 100% Sangat Layak 

60% < X ≤ 80% Layak 

40% < X ≤ 60% Cukup Layak 

20% < X ≤ 40% Tidak Layak 

0% < X ≤ 20% Sangat Tidak Layak 

3. Menganalisis Angket Responden Pendidik dan Peserta Didik 

Setelah diperoleh hasil pengukuran maka perhitungan skor dapat dilihat dari 

skala likert yang di sepakati menggunakan angka yang menunjukan hasil dari 

respon peserta terhadap angket yang diberikan: 

Tabel 3.3. Skor Penilaian Terhadap Pilihan Jawaban70 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Baik 5 

Baik 4 

Cukup Baik 3 

Tidak Baik 2 

Sangat Tidak Baik 1 

Skor penilaian total dapat dicari dengan menggunakan rumus:  

Rumus responden: 

=  x 100%  

Keterangan :  

 = Skor maksimal  

  = Jumlah skor  

 = Nilai kelayakan angket tiap aspek  

 
69 Sugiyono. Op.Cit. h.135 
70 Ibid,. h.137 
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Hasil dari skor tersebut kemudian dicari rata-rata dari sejumlah subyek sampel 

uji coba dan dikonversikan ke pernyataan penilaian untuk menentukan kualitas 

dan tingkat kemenarikan produk yang dihasilkan berdasarkan pendapat pengguna, 

dengan menggunakan rumus : 

X =  

Keterangan:  

X = Rata-rata akhir  

 = Nilai kelayakan angket tiap aspek  

N = Banyaknya pernyataan  

Pengonversian skor menjadi pernyataan penilaian ini dapat dilihat pada tabel 

3.4:  

Tabel 3.4 Tingkat Respon Pendidik dan Peserta Didik71 

Presentase Kriteria 

> 84% Sangat Baik 

69% < X ≤ 84% Baik 

52% < X ≤ 69% Cukup Baik 

36% < X ≤ 52% Tidak Baik 

< 36% Sangat Tidak Baik 

Hasil penilaian terhadap media pembelajaran berupa E-book Smartphone 

berbasis Multimedia interaktif menggunakan App Sigil pada materi Alat Optik 

SMA/MA oleh ahli materi dan ahli media ini digunakan untuk memperbaiki 

kekurangan dari media yang sedang dikembangkan, sehingga media menjadi 

layak digunakan dalam pembelajaran. 

 

 
71 Rita Kurniawati, Djuniadi, “Pengembangan Media Blended Learning Berbasis Edmodo 

Di Sekolah Menengah Kejuruan,” Indonesian Journal Of Curriculum and Educational Technologi 

Studies, Vol.3 (1), 2015, h.19  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengembangan 

Penelitian pengembangan yang dilakukan pada penelitian ini 

menghasilkan produk berupa E-book berbasis Multimedia Interaktif 

menggunakan App Sigil pada materi Alat Optik SMA/MA, yang dapat 

digunakan oleh pendidik atau peserta didik sebagai media pembelajaran selain 

buku cetak di dalam proses pembelajaran. Model pengembangan yang 

diterapkan pada penelitian ini adalah model pengembangan Borg and Gall 

yang diperbaharui oleh Sugiyono, yaitu dengan tahap  potensi dan masalah, 

pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi  desain, uji coba 

produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan  produksi masal. 

Tahapan yang dilakukan oleh peneliti hanya sampai pada tahap ketujuh, yaitu 

revisi produk, karena tujuan dari penelitian ini tidak memproduksi masal 

produk yang dikembangkan dan tujuan pada penelitian ini sudah tercapai yakni 

mengembangkan produk, menguji kelayakan produk, serta mengetahui respon 

dari pendidik dan peserta didik. 

B. Kelayakan E-book berbasis Multimedia Interaktif 

1. Potensi Masalah 

Potensi adalah suatu kemampuan, kesanggupan, kekuatan ataupun daya 

yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk 
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yang lebih besar”.72Model penelitian Research and Development (R & D) yang 

disesuaikan dengan jenis penelitiannya yaitu: terlebih dahulu melakukan 

research, maka peneliti pada langkah awal yaitu membagikan angket kepada 

pendidik dan peserta didik menggunakan angket kebutuhan pendidik dan 

peserta didik yang dilakukan di beberapa sekolah di Kabupaten Lampung Utara 

diantaranya, yaitu: SMAN 3 Kotabumi, SMAN 1 Abung Selatan dan MAN 1 

Kotabumi. 

2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diperlukan untuk mengetahui potensi dan masalah 

yang terdapat di sekolah, serta guna mengatasi potensi dan masalah dari 

penelitian pengembangan yang dilakukan oleh peneliti. Pengumpulan data dan 

informasi di dapatkan melalui pra penelitian yang dilakukan di SMA/MA yang 

ada di Kabupaten Lampung Utara yaitu SMAN 3 Kotabumi, SMAN 1 Abung 

Selatan dan MAN 1 Kotabumi. Informasi tersebut didapatkan dari penyebaran 

angket kebutuhan pada pendidik dan peserta didik terkait penggunaan media 

pembelajaran yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran, konten 

multimedia interaktif dan dari informasi berupa penelitian terdahulu yang 

menunjang terkait dengan E-book berbasis Multimedia Interaktif. 

3. Desain Produk  

E-book berbasis Multimedia Interaktif didesain menggunakan Aplikasi 

Sigil serta aplikasi pendukung seperti Microsoft Word digunakan untuk 

menyusun materi, mengedit kata dan font sebelum di masukan ke dalam App 

 
72 Arman, “Pengertian potensi menurut beberapa ahli”, (On-line), tersedia di: 

http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-potensi/, (diakses pada tanggal 21 Februari 

2020), pukul 10:00 WIB. 

http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-potensi/
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Sigil, Corel Draw digunakan untuk membuat cover serta mengedit konten dari 

multimedia, dan Azardi digunakan untuk menjalankan E-book yang telah 

dikembangkan apakah sudah bisa digunakan atau belum. Warna pada font 

modul pembelajaran tersebut hitam kecuali pada beberapa bagian 

menggunakan warna terang sebagai penekanan dalam penyampaian, agar 

menarik perhatian para pembaca dan perpaduan multimedia dengan E-book 

disajikan semenarik mungkin agar pengguna lebih tertarik untuk 

menggunakannya. 

4. Validasi Desain 

Validasi desain untuk produk ini dilakukan oleh beberapa validator yang 

sesuai pada bidangnya. Produk diujikan pada 3 tim ahli yakni:  

a. Ahli Media 

Validasi media dengan 4 indikator penilaian yang meliputi, desain 

tampilan, desain isi E-book, multimedia interaktif dan kemudahan dalam 

penggunaan. Ahli media bertujuan untuk melihat kelayakan media yang telah 

dikembangkan. Berikut merupakan data hasil validasi media tahap 1 disajikan 

dalam tabel 4.1 atau lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran. 

Tabel 4.1 Hasil Validasi Ahli Media Tahap 1 

 

Aspek 

Penilaian 

∑ Skor Tiap 

Aspek 

Rata-rata 

per Aspek 

Presentase 

Skor (%) 
Kriteria 

Desain 

Tampilan 
69 3,8 76,7% Baik 

Desain Isi 

E-book 
69 3,8 76,7% Baik 

Multimedia 

Interaktif 
35 3,9 78% Baik 
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Kemudahan 

Dalam 

Penggunaan 

35 3,9 78% Baik 

Jumlah 208 15,4 308,9%  

Rata-rata 52 3,9 77,2 Baik 

Berdasarkan tabel 4.1 yang merupakan hasil validasi tahap 1 dari tiga 

ahli media yakni Ibu Dr. Yuberti, M.Pd, Ibu Happy Komikesari, M. Si, dan 

Bapak Sodikin, M. Pd. Data diperoleh menggunakan skala likert dengan 

persentase masing-masing aspek sebesar, 76,7% untuk desain tampilan, 76,7% 

untuk desain isi E-book, 78% untuk Multimedia Interaktif, dan 78% untuk 

kemudahan dalam penggunaan. 

 

76,0%

77,0%

78,0%

Persentase Keterangan

Grafik 4.1  Penilaian Validasi Ahli Media Tahap 1

Desain Tampilan Desain Isi E-book

Multimedia Interaktif Kemudahan Penggunaan

 

Gambar 4.1 menunjukan diagram hasil validasi ahli media tahap 1 yang 

dibagi menjadi empat aspek penilaian dan ditunjukan dengan empat  warna 

berbeda, yaitu biru, orange, hijau, dan kuning. Nilai persentase rata-rata dari 

hasil validasi ahli media sebesar 77,2% dengan kriteria baik. 

Validasi media dilakukan sebanyak dua kali karena pada tahap pertama 

terdapat beberapa masukan dari validator untuk produk agar lebih baik. Setelah 
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dilakukan perbaikan sesuai saran selanjutnya dilakukan validasi media tahap 2 

oleh tim validasi yang sama. Berikut merupakan data hasil validasi media tahap 

2 disajikan dalam tabel 4.2 atau lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran. 

Tabel 4.2 Hasil Validasi Ahli Media Tahap 2 

 

Aspek 

Penilaian 

∑ Skor Tiap 

Aspek 

Rata-rata 

per Aspek 

Presentase 

Skor (%) 
Kriteria 

Desain 

Tampilan 
54 4,5 90,0% Sangat baik 

Desain Isi 

E-book 
55 4,6 91,7% Sangat baik 

Multimedia 

Interaktif 
27 4,5 90,0% Sangat baik 

Kemudahan 

Dalam 

Penggunaan 

26 4,3 87% Sangat baik 

Jumlah 162 17,9 358,3%  

Rata-rata 40,5 4,5 89,6 Sangat baik 

Berdasarkan tabel 4.2 yang merupakan hasil validasi dari dua ahli yakni 

Ibu Happy Komikesari, M. Si, dan Bapak Sodikin, M. Pd. Pada tahap 1 untuk 

validator Ibu Dr. Yuberti, M.Pd tidak terdapat revisi sehingga tidak dilakukan 

validasi kembali oleh validator. Data diperoleh menggunakan skala likert 

dengan persentase masing-masing aspek sebesar, 90% untuk desain tampilan, 

91,7% untuk desain isi E-book, 90% untuk Multimedia Interaktif, dan 87% 

untuk kemudahan dalam penggunaan. 
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Gambar 4.2 menunjukan diagram hasil validasi ahli media tahap 2 yang 

dibagi menjadi empat aspek penilaian dan ditunjukan dengan empat  warna 

berbeda, yaitu biru, orange, hijau, dan kuning. Nilai persentase rata-rata dari 

hasil validasi ahli media sebesar 89,6% dengan kriteria sangat baik. 

b. Ahli Materi  

Validasi materi dengan 4 indikator penilaian yang meliputi, kualitas isi, 

kebahasaan, keterlaksanaan dan multimedia interaktif. Validasi ahli materi ini 

bertujuan untuk mengukur seberapa layak materi yang disajikan dalam E-book 

berbasis Multimedia Interaktif. Data validasi ahli materi tahap 1 disajikan 

dalam tabel 4.3 atau lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran. 

4.3 Hasil Validasi Ahli Materi Tahap 1 

Aspek Penilaian 

∑ Skor 

Tiap 

Aspek 

Rata-rata 

Tiap 

Aspek 

Presentase 

Skor (%) 
Kriteria 

Kualitas Isi 54 3,9 77,1% Baik 

Kebahasaan 32 8,0 80% Baik 

Keterlaksanaan 61 7,6 76% Baik 

Multimedia Interaktif 24 8,0 80% Baik 

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

Persentase

Keterangan

Grafik 4.2  Penilaian Validasi Ahli Media Tahap 2

Desain Tampilan Desain Isi E-book

Multimedia Interaktif Kemudahan Penggunaan
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Jumlah 171 27,5 313%  

Rata-rata 42,8 6,9 78% Baik 

Berdasarkan tabel 4.3 hasil validasi ahli materi tahap 1, terdiri dari dua 

validator yakni Ibu Sri Latifah, M.Sc, dan  Bapak Ajo Dian Yusandika, M. Sc. 

Data diperoleh menggunakan skala likert dengan persentase masing-masing 

aspek sebesar 77,1% untuk aspek kualitas isi, 80% untuk aspek kebahasaan, 

76% untuk aspek keterlaksanaan, dan 80% untuk aspek multimedia interaktif. 

74,0%

76,0%

78,0%

80,0%

Persentase
Keterangan

Grafik 4.3 Penilaian Validasi Ahli Materi Tahap 1

Kualitas Isi Kebahasaan

Keterlaksanaan Multimedia Interaktif

 

Gambar 4.3 menunjukan diagram hasil validasi ahli materi tahap 1 yang 

dibagi menjadi empat aspek penilaian dan ditunjukan dengan empat  warna 

berbeda, yaitu biru, orange, hijau dan kuning. Nilai rata-rata dari beberapa 

aspek tadi sebesar 78% dengan kriteria baik. 

Karena tahap validasi ahli materi tahap 1 memiliki beberapa saran 

perbaikan dari validator sehingga validasi ahli materi dilakukan sebanyak dua 

kali. Setelah dilakukan perbaikan sesuai saran dari validator selanjutnya 

dilakukan validasi ahli materi tahap 2. Berikut data validasi ahli materi tahap 2 

disajikan dalam tabel 4.4 atau lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran. 
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4.4 Hasil Validasi Ahli Materi Tahap 2 

Aspek Penilaian 

∑ Skor 

Tiap 

Aspek 

Rata-rata 

Tiap 

Aspek 

Presentase 

Skor (%) 
Kriteria 

Kualitas Isi 61 4,4 87,1% Sangat baik 

Kebahasaan 33 8,25 83% Sangat baik 

Keterlaksanaan 73 9,1 91% Sangat baik 

Multimedia Interaktif 27 9,0 90% Sangat baik 

Jumlah 194 30,7 351%  

Rata-rata 48,5 7,7 88% Sangat baik 

Berdasarkan tabel 4.4 hasil validasi para ahli materi tahap 2, terdiri dari 

dua validator yakni Ibu Sri Latifah, M.Sc, dan Bapak Ajo Dian Yusandika, M. 

Sc. Data diperoleh menggunakan skala likert dengan persentase masing-masing 

aspek sebesar 87,1% untuk aspek kualitas isi, 83% untuk aspek kebahasaan, 

91% untuk aspek keterlaksanaan, dan 90% untuk aspek multimedia interaktif. 

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

Persentase

Keterangan

Grafik 4.4 Penilaian Validasi Ahli Materi Tahap 2

Kualitas Isi Kebahasaan keterlaksanaan Multimedia Interaktif

 

Gambar 4.4 menunjukan diagram hasil validasi ahli materi tahap 2 yang 

dibagi menjadi empat aspek penilaian dan ditunjukan dengan empat  warna 

berbeda, yaitu biru, orange, hijau, dan kuning. Nilai rata-rata dari beberapa 

aspek tadi sebesar 88% dengan kriteria sangat baik. 
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c. Ahli Agama 

Validasi agama dengan indikator penilaian meliputi kualitas isi dan 

ketepatan cakupan. Ahli agama bertujuan untuk melihat kesesuaian ayat Al-

Quran dengan materi alat optik yang terkandung pada E-book dikembangkan. 

Data validasi ahli agama disajikan dalam tabel 4.5 atau lebih lengkap dapat 

dilihat pada lampiran. 

4.5 Validasi Ahli Agama 

Aspek Penilaian 

∑ Skor 

Tiap 

Aspek 

Rata-

rata Tiap 

Aspek 

Presentase 

Skor (%) 
Kriteria 

Kualitas Isi 13 4,3 87% Sangat baik 

Ketepatan Cakupan 19 4,8 95% Sangat baik 

Jumlah 32 9,1 182%  

Rata-rata 16 4,5 91% Sangat baik 

Berdasarkan tabel 4.5 hasil validasi ahli agama yang di validasi oleh 

Bapak M. Indra Saputra, M.Pd. Data diperoleh menggunakan skala likert 

dengan persentase masing-masing aspek sebesar 87% untuk aspek kualitas isi 

dan 95% untuk aspek ketepatan cakupan. 

80%

90%

100%

Persentase

Keterangan

Grafik 4.5 Penilaian Validasi Ahli Agama

Kualitas Isi Ketepatan Cakupan
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Gambar 4.5 menunjukan diagram hasil validasi ahli agama yang dibagi 

menjadi dua aspek penilaian dan ditunjukan dengan dua  warna berbeda, yaitu 

biru dan kuning. Nilai rata-rata dari dua aspek tadi adalah sebesar 91% dengan 

kriteria sangat baik. 

5. Revisi Produk 

E-book berbasis Multimedia Interaktif menggunakan App Sigil pada 

materi Alat Optik SMA/MA yang telah divalidasi oleh para tim ahli seperti ahli 

media, ahli materi dan ahli agama, maka tahap yang selanjutnya yaitu 

memperbaiki sesuai dengan kritik dan saran yang diberikan oleh para ahli. 

Hasil validasi oleh validator tersebut memberikan informasi kepada peneliti 

terkait kekurangan pada E-book berbasis Multimedia Interaktif menggunakan 

App Sigil pada materi Alat Optik SMA/MA. Berikut kritik dan saran perbaikan 

yang diberikan oleh validator. 

a. Ahli Media 

Tabel 4.6 Kritik, Saran, Sebelum dan Setelah Revisi Ahli Media 

No 
Kritik dan 

Saran 
Sebelum Setelah Revisi 

1 

Tambahkan 

video 

kamera 
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2 

Tambahkan 

tool home 

(daftar isi) 

 
 

3 

Pindahkan 

tulisan 

“SMA/MA” 

pada cover 

kebawah 

  

4 

Tambahkan 

ayat yang 

berkaitan 

dengan 

materi 

 
 

b. Ahli Materi 

Tabel 4.7 Kritik, Saran, Sebelum dan Setelah Revisi Ahli Materi 

No 
Kritik dan 

Saran 
Sebelum Setelah Revisi 
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1 

Tambahkan 

sumber 

multimedia 

 
 

2 

Tambahkan 

contoh soal 

pada setiap 

BAB 

 

 

3 

Tambahkan 

materi 

pembiasan 

cahaya 

 

 



83 
 

 
 

4 

Tambahkan 

lebih detail 

peta konsep 

 

 

c. Ahli Agama 

Tabel 4.8 Kritik, Saran, Sebelum dan Setelah Revisi Ahli Agama 

No 
Kritik dan 

Saran 
Sebelum Setelah Revisi 

1 

Gunakan 

ayat pada 

Al-Quran 

surat 

Fussilat 

untuk 

materi mata 

 
 

Perbaikan telah dilakukan sesuai dengan kritik dan saran perbaikan yang 

diberikan oleh para ahli, agar E-book berbasis Multimedia Interaktif 

menggunakan App Sigil pada materi Alat Optik SMA/MA agar dapat lebih 
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baik serta dapat digunakan dan memberikan hasil yang maksimal untuk 

pengguna, baik pendidik atau peserta didik dalam proses pembelajaran.   

6. Uji Coba Produk 

Bagaimana respon pendidik dan peserta didik terhadap E-book berbasis 

Multimedia Interaktif yang telah dikembangkan dilihat pada hasil uji coba 

produk yang dilakukan peneliti di  SMAN 3 Kotabumi, SMAN 1 Abung 

Selatan dan MAN 1 Kotabumi. Angket pada uji coba dilakukan pada pendidik 

dan peserta didik. Untuk pendidik aspek yang dinilai yaitu kemenarikan, 

materi, dan kemanfaatan. Sedangkan untuk peserta didik aspek yang dinilai 

yaitu tampilan media, materi dan kemanfaatan terhadap E-book berbasis 

Multimedia Interaktif. 

a. Respon Pendidik 

Aspek penilaian respon pendidik meliputi kemenarikan, materi dan 

kemanfaatan. Angket respon pendidik terdiri dari 14 pernyataan yang diisi 

dengan skor penilaian menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 5. 

Produk direspon oleh pengampu mata pelajaran fisika di tiga sekolah yang ada 

di kabupaten Lampung Utara. Di SMAN 3 Kotabumi oleh ibu Maria Agustina, 

S.Pd, lalu di SMAN 1 Abung Selatan direspon oleh Ibu Nofi Hidayati, S.Pd 

dan di MAN 1 Kotabumi direspon oleh Bapak Drs. Yuli Sulistio. Hasil 

penilaian dari respon pendidik tersebut ditampilkan pada tabel 4.7 atau untuk 

lengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

Tabel 4.9 Hasil Respon Pendidik 

Aspek Peilaian 
Jumlah 

per aspek  

Rata-rata 

per aspek 

Persentase tiap 

aspek (%) 
Kriteria 
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Kemenarikan 60 5 100% Sangat baik 

Materi 99 5,6 94,3% Sangat baik 

Kemanfaatan 45 5 100% Sangat baik 

Jumlah 204 14,6 294,3% Sangat baik 

Presentase Rata-

rata (%) 
98% Sangat baik 

Berdasarkan tabel 4.9 hasil respon dari pendidik, penilaian dibagi 

menjadi 3 aspek, yaitu kemenarikan, materi dan kemanfaatan. Data diperoleh 

menggunakan skala likert dengan persentase masing-masing tiap aspek yakni 

sebesar 100% untuk aspek kemenarikan, 94,3% untuk aspek materi, dan 100% 

untuk aspek kemanfaatan.  

90%

95%

100%

Persentase

Keterangan

Grafik 4.6 Respon Pendidik

Kemenarikan Materi Kemanfaatan

 

Gambar 4.6 menunjukan diagram hasil respon pendidik yang dibagi 

menjadi tiga aspek penilaian dan ditunjukan dengan tiga  warna berbeda, yaitu 

biru, hijau dan kuning. Nilai rata-rata dari tiga aspek tadi adalah sebesar 98% 

dengan kriteria sangat baik. 

b. Respon Peserta Didik 

1) Uji Coba Kelompok Kecil 

Uji coba kelompok kecil  dilakukan dengan peserta didik yang sedang 

mempelajari mata pelajaran Fisika materi Alat Optik khususnya kelas XI di 
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tiga sekolah yang ada di Kabupaten Lampung Utara, yaitu SMAN 3 Kotabumi, 

SMAN 1 Abung Selatan dan MAN 1 Kotabumi. Hasil akhir dari angket uji 

coba kelompok kecil yang dapat dilihat pada tabel 4.8 atau untuk lengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran.  

Tabel 4.10 Hasil Respon Kelompok Kecil 

Aspek 

Peilaian 

Jumlah 

per Aspek 

Rata-rata 

per Aspek 

Persentase tiap 

aspek (%) 
Kriteria 

Tampilan 

Media 
650 4,3 87% Sangat baik 

Materi 381 4,0 85% Sangat baik 

Kemanfaatan 396 4,4 88% Sangat baik 

Jumlah 1427 12,8 259%  

Persentase 

skor (%) 
86% Sangat baik 

Berdasarkan tabel 4.10 hasil respon kelompok kecil, penilaian dibagi 

menjadi 3 aspek, yaitu tampilan media, materi dan kemanfaatan. Data 

diperoleh dengan menggunakan skala likert dengan persentase masing-masing 

aspek yakni sebesar 87% untuk tampilan media, 85% untuk materi dan 88% 

untuk kemanfaatan. 

80%

85%

90%

Persentase

Keterangan

Grafik 4.7 Uji Kelompok Kecil

Tampilan Media Materi Kemanfaatan
 

Gambar 4.7 menunjukan diagram hasil uji kelompok kecil yang dibagi 

menjadi tiga aspek penilaian dan ditunjukan dengan tiga  warna berbeda, yaitu 
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biru, hijau dan kuning. Nilai rata-rata dari tiga aspek tadi adalah sebesar 86% 

dengan kriteria sangat baik. 

2) Uji Coba Lapangan 

Uji coba lapangan  dilakukan dengan  peserta didik yang sedang 

mempelajari mata pelajaran Fisika materi Alat Optik khususnya kelas XI di 

tiga sekolah yang ada di kabupaten Lampung Utara. Yaitu SMAN 3 Kotabumi, 

SMAN 1 Abung Selatan dan MAN 1 Kotabumi. Hasil dari angket uji coba 

lapangan dapat dilihat pada tabel 4.9 untuk lengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran. 

Tabel 4.11 Hasil Uji Coba Lapangan 

Aspek 

Peilaian 

Jumlah 

per Aspek 

Rata-rata 

per Aspek 

Persentase tiap 

aspek (%) 
Kriteria 

Tampilan 

Media 
1875 4,2 83,3% Sangat baik 

Materi 1108 4,1 82,1% Sangat baik 

Kemanfaatan 1123 4,2 83,2% Sangat baik 

Jumlah 4106 12,4 248,6%  

Persentase 

skor (%) 
83% Sangat baik 

 

Berdasarkan tabel 4.11 hasil uji coba lapangan penilaian dibagi menjadi 3 

aspek, yaitu tampilan media, materi, dan kemanfaatan. Data diperoleh 

menggunakan skala likert dengan persentase untuk masing-masing aspek yakni 

sebesar 83,3% untuk aspek tampilan media, 82,1% untuk aspek materi, dan 

83,2% untuk aspek kemanfaatan. 
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80,0%

82,0%

84,0%

Persentase
Keterangan

Grafik 4.8 Uji Coba Lapangan

Tampilan Media Materi Kemanfaatan

 

Gambar 4.8 menunjukan diagram hasil uji coba lapangan yang dibagi 

menjadi tiga aspek penilaian dan ditunjukan dengan tiga  warna berbeda, yaitu 

biru, hijau dan kuning. Nilai rata-rata dari tiga aspek tadi adalah sebesar 83% 

dengan kriteria sangat baik. 

7. Revisi Produk 

Setelah dilakukan uji coba produk selanjutnya dilakukan revisi produk, 

pada bagian-bagian yang dirasa kurang sesuai atau perlu perbaikan sesuai kritik 

dan saran dari responden. Berdasarkan hasil uji coba produk melalui respon 

pendidik, uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan. E-book berbasis 

Multimedia Interaktif menggunakan App Sigil pada materi Alat Optik 

SMA/MA menunjukkan dan mendapatkan respon positif untuk dijadikan 

sebagai media pembelajaran yang dapat digunakan oleh pendidik dan peserta 

didik dalam proses pembelajaran. 

C. Pembahasan 

Pra  penelitian menjadi tahap awal dalam pengambilan data analisis 

kebutuhan pendidik dan peserta didik sebagai sumber informasi awal. Pra 

penelitian dilakukan di tiga sekolah yang ada di kabupaten Lampung Utara 

yakni SMAN 3 Kotabumi, SMAN 1 Abung Selatan dan MAN 1 Kotabumi. 
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Dilakukan dikelas XI yang mempelajari mata pelajaran fisika materi alat optik. 

Hasil analisi kebutuhuan pendidik dan peserta didik yang bersumber dari pra 

penelitian dan observasi didapatkan hasil bahwa pendidik dan peserta didik 

masih dominan menggunakan media pembelajaran berupa buku cetak dalam 

proses pembelajaran. Pendidik dan pererta didik membutuhkan pilihan lain 

media pembelajaran yang mudah digunakan, mudah dibawa, dan memuat 

konten multimedia interaktif (gambar, audio dan video) yang bersifat 

elektronik. Pada pra penelitian diketahui bahwa pendidik dan peserta didik 

sudah mengetahui tentang E-book serta konten Multimedia Interaktif. Meninjau 

dari analisis kebutuhan pendidik dan peserta didik, peneliti membuat E-book 

berbasis Multimedia Interaktif sebagai media pembelajaran elektronik yang 

dapat digunakan melalui smartphone maupun pc, agar dapat menarik minat dan 

memudahkan baik pendidik maupun peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Pengembangan E-book dilakukan dari rancangan awal menyusun 

komponen-komponen E-book dari cover depan, isi materi, ayat surat yang 

berkaitan dengan materi, gambar, audio, video, sampai ke cover belakang. 

Dilakukan dengan melihat dari E-book yang sudah ada dan tidak lepas dari 

standar minimum yang diharuskan ada didalam E-book. E-book berbasis 

Multimedia Interaktif  dibuat dengan menggunakan software utama pembuat E-

book yakni Sigil dan dibantu oleh software pendukung seperti Microsoft word 

dan Coreldraw. Materi yang ada didalamnya merujuk dari sumber buku 

universitas, jurnal ilmiah, dan internet. 
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Hasil pengembangan harus melewati serentet validasi sebelum dapat di 

uji cobakan ke pendidik dan peserta didik. Validasi yang harus dilewati antara 

lain validasi ahli media yang terdiri dari 3 ahli, validasi ahli materi yang terdiri 

2 ahli, dan validasi ahli agama yang terdiri dari 1 ahli. Hasil validasi dari para 

ahli antara lain sebagai berikut: 

1. Hasil validasi ahli media 

Validasi yang dilakukan oleh ahli media terdiri dari 4 aspek, yaitu desain 

tampilan, desain isi E-book, dan multimedia interaktif. Proses validasi ahli 

media dilakukan sebanyak 2 kali. Pada proses pertama ada beberapa kritik dan 

saran perbaikan yang diberikan oleh validator. Penilaian pahli media pertama 

dilakukan oleh 3 ahli dengan hasil rata-rata sebesar 77,2% dengan kriteria 

“Baik”. Setelah dilakukan perbaikan sesuai kritik dan saran yang diberikan 

selanjutnya dilakukan proses validasi kedua. Karena 1 ahli sudah menganggap 

media pada penilaian pertama sudah cukup, maka penilaian ahli media kedua 

dilakukan oleh 2 ahli, dengan hasil rata-rata sebesar 89,6% dengan kriteria 

“Sangat Baik”. Dengan demikian media pembelajaran berupa E-book berbasis 

Multimedia Interaktif sudah sangat baik dan layak digunakan dalam proses 

pembelajaran.   

2. Hasil validasi ahli materi 

Validasi yang dilakukan oleh ahli materi terdiri dari 4 aspek, yaitu 

kualitas isi, kebahasaan, keterlaksanaan dan multimedia interaktif. Proses ahli 

materi dilakukan sebanyak 2 kali. Pada proses pertama terdapat beberapa kritik 

dan saran perbaikan yang diberikan oleh validator. Penilaian ahli media 
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dilakukan oleh 2 ahli, hasil validasi ahli media pertama mendapatkan rata-rata 

sebesar 78% dengan kriteria “Baik”. Setelah dilakukan perbaikan sesuai 

dengan kritik dan saran yang diberikan selanjutnya dilakukan proses validasi 

kedua, dengan hasil rata-rata sebesar 88% dengan kriteria “Sangat Baik”. 

Dengan demikian media pembelajaran E-book berbasisi Multimedia Interaktif 

sudah sangat baik dan layak digunakan dalam proses pembelajaran 

3. Hasil validasi ahli agama  

Validasi yang dilakukan oleh ahli agama terdiri dari 2 aspek, yaitu 

kualitas isi dan kebahasaan. Proses ahli agama dilakukan sebanyak 2 kali 

dengan beberapa saran sebelum mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang 

diharapkan. Penilaian ahli agama dilakukan oleh 1 ahli dengan hasil rata-rata 

setelah revisi sebesar 91% dengan kriteria “Sangat Baik”. Dengan demikian 

media pemebelajaran E-book berbasis Multimedia Interaktif sudah sangat baik 

dan layak digunakan dalam proses pembelajaran. 

4. Uji coba produk    

Uji coba produk dilakukan pada sekolah yang ada di kabupaten Lampung 

Utara, yaitu SMAN 3 Kotabumi, SMAN 1 Abung Selatan dan MAN 1 

Kotabumi yang sebelumnya telah menjadi tempat pra penelitian. Uji coba 

produk dilakukan untuk melihat respon pendidik dan  untuk peserta didik 

terdiri dari uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan. 

a. Respon pendidik 

Respon pendidik dilakukan menggunakan angket pendidik yang terdiri 

dari 14 pertanyaan dengan menilai 3 aspek yaitu, kemenarikan, materi dan 
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kemanfaatan. Proses penilaian pendidik dilakukan oleh 1 pendidik mata 

pelajaran fisika pada masing-masing sekolah sebanyak 3 sekolah, didapat nilai 

rata-rata persentase respon pendidik sebesar 98% dengan kriteria “Sangat 

Baik”. 

b. Uji coba kelompok kecil 

Uji coba kelompok kecil dilakukan pada 10 peserta didik pada masing-

masing sekolah di kelas XI, dilakukan menggunakan angket yang terdiri dari 

11 pernyataan dengan 3 aspek penilaian yaitu, tampilan media, materi dan 

kemanfaatan. Didapat nilai rata-rata persentase uji coba kelompok kecil sebesar 

86% dengan kriteria “Sangat Baik”. 

c. Uji coba lapangan 

Uji coba lapangan pada 90 peserta didik dari total seluruh di tiga sekolah 

pada kelas XI, dilakukan menggunakan angket yang terdiri dari 11 pernyataan 

dengan 12 respon pentanyaan dengan 3 aspek penilaian yaitu, tampilan media, 

materi dan kemanfaatan. Didapat nilai rata-rata persentase uji coba lapangan 

sebesar 83% dengan kriteria “Sangat Baik”. 

Setelah E-book yang dikembangkan telah selesai di validasi dan uji 

cobakan, dan E-book mendapatkan respon “Sangat Baik”. Sehingga pada tahap 

ketujuh tidak perlu ada lagi perbaikan ataupun revisi produk. E-book yang 

dikembangkan diketahui memilik kelebihan dan kekurangan yang mana 

kelebihan produk ada pada dapat digunakan dengan mudah dan praktis 

menggunakan smartphone pendidik dna peserta didik, dilengkapinya dengan 

konten multimedia interaktif (gambar, audio dan video) yang disajikan 
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semenarik mungkin agar dapat membantu dalam pemahaman konsep materi 

serta dapat digunakan oleh pendidik dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Sedangkan kekurangan produk terletak pada proses penggunaan 

yaitu pengguna harus menginstal aplikasi pendukung untuk membuka E-book 

berbasis Multimedia Interaktif seperti aplikasi Azardi untu pc atau aplikasi 

Reasily untuk smartphone. Dan juga E-book berbasis Multimedia Interaktif 

hanya memuat materi Alat Optik kelas XI SMA/MA. 
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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengembangan 

E-book berbasis Multimedia Interaktif menggunakan App Sigil pada materi 

Alat Optik SMA/MA dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengembangan E-book berbasis Multimedia Interaktif menggunakan App 

Sigil pada materi Alat Optik SMA/MA dengan menggunakan metode 

penelitian dan pengembangan (Research and Development) Borg And 

Gall yang pada proses pembuatan E-book yang utama menggunakan App 

Sigil serta dibantu dengan aplikasi Ms. Word, Paint, Google Search, dan 

Youtube. Sehingga terbentuklah E-book berbasis Multimedia Interaktif 

yang utuh dan dapat digunakan melalui smartphone pengguna dengan 

mudah dan praktis. 

2. Kelayakan pengembangan E-book berbasis Multimedia Interaktif 

menggunakan App Sigil pada materi Alat Optik SMA/MA berdasarkan 

penilaian dari ahli materi termasuk kedalam kriteria “Sangat Baik” dengan 

persentase sebesar 88%, kemudian penilaian oleh ahli media mendapatkan 

persentase sebesar 89,6% dengan kriteria “Sangat Baik”, dan penilaian 

dari ahli agama termasuk kedalam kategori “ Sangat Baik” dengan 

perolehan persentase sebesar 91%, 

3. Respon pendidik dan peserta didik terhadap Pengembangan E-book 

berbasis Multimedia Interaktif menggunakan App Sigil pada materi Alat 
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Optik SMA/MA mendapat kriteria “Sangat Baik. Hasil uji coba kelompok 

kecil yang dilakukan oleh pendidik diperoleh persentase skor rata-rata 

sebesar 98%, kemudian uji coba kelompok kecil yang dilakukan oleh 30 

peserta didik diperoleh persentase skor rata-rata sebesar 86%. Dan uji 

coba lapangan yang dilakukan oleh 90 peserta didik diperoleh persentase 

skor rata-rata sebesar 83%. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memiliki 

beberapa saran untuk perbaikan di masa mendatang yaitu sebagai berikut: 

1. Saran pemanfaatan 

Untuk para pendidik, khususnya yang berada di SMA/MA yang ada di 

Kabupaten Lampung Utara diharapkan dapat memakai media-media 

pembelajaran lain selain buku cetak  seperti E-bok yang lebih inovatif untuk 

menunjang pembelajaran yang disesuikan dengan karakter kebutuhan peserta 

didik serta perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. 

2. Saran pengembanga  produk lebih lanjut 

Materi pelajaran yang digunakan lebih banyak lagi bukan hanya satu 

materi pokok sehingga bisa digunakan dalam satu semester atau dua semester 

pelajaran, serta contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dapat lebih di 

perbanyak. 

Karena pada penelitian ini hanya berakhir pada tahap ketujuh, sebaiknya 

melanjutkan sampai pada tahap kesepuluh pada produksi masal. Dan peneliti 

berharap pada penelitian selanjutnya dapat digunakan untuk meneliti efektifitas 

penggunaan buku cetak atau E-book dalam proses pembelajaran. 
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