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ABSTRAK 

 

Erah Siti Syarah : Pengembangan Bahan Ajar Non Cetak berbasis Ebook 
dengan Aplikasi Adobe Captivate 3.0 untuk Kelas VIII  

SMP Negeri 1 Cilimus 

 

Terdapat sejumlah alasan, mengapa guru perlu untuk mengembangkan 
bahan ajar, yakni antara lain; ketersediaan bahan sesuai tuntutan kurikulum,  

karakteristik sasaran, dan tuntutan pemecahan masalah belajar. Pengembangan 

bahan ajar harus memperhatikan tuntutan kurikulum, artinya bahan belajar yang 

akan kita kembangkan harus sesuai dengan kurikulum. Pada kurikukulum tingkat 

satuan pendidikan, standard kompetensi lulusan telah ditetapkan oleh pemerintah, 

namun bagaimana untuk mencapainya dan apa bahan ajar yang digunakan 

diserahkan sepenuhnya kepada para pendidik sebagai tenaga profesional. Dalam 

hal ini, guru dituntut untuk mempunyai kemampuan mengembangkan bahan ajar 

sendiri. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar non cetak 

matematika bebasis ebook dengan aplikasi  adobe captivate untuk siswa kelas 

VIII di SMP Negeri 1 Cilimus. Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian 

ini adalah: (1)  Mengembangkan bahan ajar matematika bebasis ebook dengan 

aplikasi  adobe captivate untuk kelas VIII di SMP Negeri 1 Cilimus, (2) 
teridentifikasinya keefektifan pemanfaatan bahan ajar matematika yang 

dikembangkan. (3) Untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran 
matematika yang menggunakan bahan ajar matematika berbasis ebook dengan 

menggunakan aplikasi adobe captivate 3.0. 

Penggunaan bahan ajar berbasis ebook  diperkirakan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa karena pembelajaran yang kondusif dan interaktif akan menjadi 
dorongan bagi siswa untuk belajar sehingga hasil belajar siswa menjadi 

meningkat. Bahan ajar matematika berbasis ebook yang telah dirancang 

memungkinkan siswa belajar mandiri tanpa adanya keterpaksaan tetapi menjadi 

kebutuhan. Setelah dikembangkannya bahan ajar diharapkan permasalahan yang 

dihadapi oleh guru dan siswa akan terkurangi sehingga mampu meningkatkan 

prestasi matematika siswa kelas VIII SMP N 1 Cilimus.  

Metode penelitian yang digunakan dalam pengembangan bahan ajar 

matematika ini adalah jenis penelitian dan pengembangan (research and 

development) jenis ADDIE. Beberapa tahap yang akan dilakukan dalam penelitian 

dan pengembangan ini adalah (1) Analisis kebutuhan, (2) Desain bahan ajar, (3) 

Pengembangan bahan ajar, (4) Implementasi bahan ajar, (5) Evaluasi bahan ajar, 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan disimpulkan bahwa perlu 

dikembangkannya bahan ajar matematika untuk siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 

Cilimus karena belum tersedia di sekolah baik dari guru maupun dari dinas 
pendidikan. Hasil penelitian berupa produk bahan ajar yang telah dikembangkan. 

Berdasarkan hasil penelitian, hasil post test di kelas kontrol (nilai rata-rata 78,68) 
dan hasil post test di kelas eksperimen(nlai rata-rata 84,35) maka bahan ajar yang 

dikembangkan ini efektif untuk meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. 
 

Kata kunci : bahan ajar, efektivitas, ebook,dan prestasi belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Proses belajar mengajar merupakan kegiatan interaksi antara guru-siswa dan 

komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai 

tujuan belajar. Interaksi dan komunikasi timbal balik antara guru dan siswa 

merupakan ciri dan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar.  

Perkembangan dalam pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) telah dimanfaatkan dengan baik dalam dunia pendidikan. Hal ini menuntut 

tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan yang dapat memberikan 

kesempatan untuk belajar dimana saja, kapan saja, dan pada siapa saja, mengenai 

apa saja, dengan cara apa saja dan sumber apa saja yang sesuai dengan kondisi 

dan kebutuhan. 

Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu 

pembelajaran sejak lahir hinggi akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka 

dan multimakna (Renstra Kemendiknas 2010-2014:3). Pembelajaran sepanjang 

hayat (life long education ) didasarkan pada filosofi bahwa pendidikan haruslah 

terbuka dan mudah didapat oleh siapa pun juga dalam masa hidupnya. Sejalan 

dengan konsep pendidikan sepenjang hayat, UNESCO mendeklarasikan 

pendidikan untuk semua (education for all). Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan diri, pengayaan wawasan, maupun meningkatkan keterampilan  

profesional dan teknis. Juga diyakini bahwa pendidikan tersebut haruslah tersedia 

baik untuk diikuti penuh waktu maupun sebagian. Untuk memberikan layanan  

pendidikan tersebut berbagai sumber belajar biasanya digunakan, baik itu media 

1 
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cetak maupun non cetak, elektronik maupun non elektronik, online maupun 

offline, dan sebagainya (Candy & Crebet, 1991:7). 

Seiring dengan perkembangan tersebut guru juga dituntut untuk 

meningkatkan kualitas cara penyampaian materi atau gaya mengajarnya. 

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 

2005 pasal 8, disebutkan bahwa “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, 

kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.” Kompetensi guru 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut meliputi kompetensi 

pedagogik, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan 

profesi.  

Dari masing-masing kompetensi tersebut, kompetensi-kompetensi inti yang 

wajib dimiliki seorang guru atau dosen diantaranya adalah “mengembangkan 

kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu” dan 

“menyelanggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik” untuk kompetensi 

pedagogis, serta “mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara 

kreatif “ dan “memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

berkomunikasi dan mengembangkan diri” untuk kompetensi profesional. Dari 

tuntutan-tuntutan sekaligus kewajiban-kewajiban ini, guru dituntut mampu 

menyusun bahan ajar yang inovatif (bisa berwujud bahan ajar cetak, model/maket, 

bahan ajar audio, bahan ajar audiovisual, ataupun bahan ajar interaktif) sesuai 

dengan kurikulum, perkembangan kebutuhan peserta didik, maupun 

perkembangan teknologi informasi.   
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Bahan ajar sangatlah bermanfaat, salah satu manfaat dari bahan ajar adalah 

untuk mengatasi keterbatasan frekuensi tatap muka antara siswa dengan pengajar. 

Dengan adanya bahan ajar tersebut siswa dapat belajar secara mandiri dan tidak 

terlalu menggantungkan belajar dan mencatat. Dalam realitas pendidikan kita, 

terlihat banyak pendidik yang masih menggunakan bahan ajar yang konvensional, 

yaitu bahan ajar yang tinggal pakai, tinggal beli, instan, serta tanpa upaya 

merencanakan, menyiapkan, dan menyusun sendiri. Dengan demikian resikonya 

sangat dimungkinkan jika bahan ajar yang mereka pakai itu tidak konstektual, 

tidak menarik, monoton, dan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

Bentuk-bentuk bahan ajar konvesional biasanya seperti buku-buku teks pelajaran 

yang diperjualbelikan di toko-toko buku, buku sumbangan dari pemerintah, 

dan/atau LKS yang dibeli melalui para penyalur yang sering datang ke sekolah-

sekolah.   

Namun pembelajaran yang efektif dan efisien membutuhkan bahan ajar yang 

tidak cukup hanya seperti itu. Seorang pendidik dituntut untuk mampu menyusun 

bahan ajar yang inovatif, variatif, menarik, kontekstual, dan sesuai dengan tingkat 

kebutuhan peseta didik. Ketika bahan ajar dibuat oleh pendidik, pembelajaran 

akan menjadi lebih menarik dan mengesankan bagi peserta didik. Selain itu, 

kegiatan pembelajaran pun tidak membosankan dan tidak menjemukan. 

Untuk mengembangkan bahan ajar, referensi dapat diperoleh dari berbagai 

sumber baik itu berupa pengalaman ataupun pengetahauan sendiri, ataupun 

penggalian informasi dari narasumber baik orang ahli ataupun teman sejawat. 

Demikian pula referensi dapat kita peroleh dari buku-buku, media masa, internet, 

dan lain-lain. Namun demikian, kalaupun bahan yang sesuai dengan kurikulum 
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cukup melimpah bukan berarti kita tidak perlu mengembangkan bahan sendiri. 

Bagi siswa, seringkali bahan yang terlalu banyak membuat mereka bingung, untuk 

itu maka guru perlu membuat bahan ajar untuk menjadi pedoman bagi siswa.  

Pertimbangan lain adalah karakteristik sasaran. Bahan ajar yang 

dikembangkan orang lain seringkali tidak cocok untuk siswa kita. Ada sejumlah 

alasan ketidakcocokan, misalnya, lingkungan sosial, geografis, budaya, dan lain-

lain. Untuk itu, maka bahan ajar yang dikembangkan sendiri dapat disesuaikan 

dengan karakteristik sasaran. Selain lingkungan sosial, budaya, dan geografis, 

karakteristik sasaran juga mencakup tahapan perkembangan siswa, kemampuan 

awal yang telah dikuasai, minat, latar belakang keluarga dan lain-lain. Untuk itu, 

maka bahan ajar yang dikembangkan sendiri dapat disesuaikan dengan 

karakteristik siswa sebagai sasaran.  

Selanjutnya, pengembangan bahan ajar harus dapat menjawab atau 

memecahkan masalah ataupun kesulitan dalam belajar. Terdapat sejumlah materi 

pembelajaran yang seringkali siswa sulit untuk memahaminya ataupun guru sulit 

untuk menjelaskannya. Kesulitan tersebut dapat saja terjadi karena materi tersebut 

abstrak, rumit, asing, dan sebagainya. Untuk mengatasi kesulitan ini maka perlu 

dikembangkan bahan ajar yang tepat. Apabila materi pembelajaran yang akan 

disampaikan bersifat abstrak, maka bahan ajar harus mampu membantu siswa 

menggambarkan sesuatu yang abstrak tersebut, misalnya dengan penggunaan 

gambar, foto, bagan, skema, dan lain-lain. Demikian pula materi yang rumit, 

harus dapat dijelaskan dengan cara yang sederhana, sesuai dengan tingkat berfikir 

siswa, sehingga menjadi lebih mudah dipahami. 
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Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

mengembangkan bahan ajar yang digunakan pada kegiatan belajar berlangsung. 

Salah satu bahan ajar yang cukup praktis dan tidak memerlukan banyak biaya 

untuk mendapatkannya adalah bahan non cetak berbasis ebook dengan 

menggunakan aplikasi adobe captivate 3.0. Dunia ebook saat ini memang menjadi 

suatu trend dan sangat memudahkan orang-orang penulis untuk dapat 

menyebarkan tulisan-tulisannya dengan mudah dan gampang. Dengan pemikiran 

teknisnya aja, kita dapat membayangkan jika ebook tidak memakan biaya yang 

sangat besar seperti halnya dengan sebuah buku. 

Dengan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk 

mengembangkan bahan ajar matematika berbasis ebook dengan menggunakan 

aplikasi adobe captivate sebagai sarana peningkatan hasil belajar siswa pada 

pokok bahasan bangun ruang sisi datar di kelas VIII SMP Negeri 1 Cilimus. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan  bahan ajar matematika 

berbasis ebook menggunakan aplikasi adobe captivate diantaranya adalah : 

1. Kurang praktisnya bahan ajar cetak yang digunakan sebagai sumber belajar 

siswa pada pembelajaran matematika 

2. Kurangnya pengembangan variasi bahan ajar yang dapat meningkatkan minat 

belajar matematika siswa 

3. Kurangnya pengembangan bahan ajar yang dapat mengatasi kesulitan belajar 

dalam memahami materi matematika yang bersifat abstrak 
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4. Kurangnya pengomunikasian gagasan atau konsep matematika ke dalam 

gambar, simbol, diagram, atau media lain 

5. Penggunaan bahan ajar yang kurang inovatif 

 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang diambil dalam penilitian ini adalah kurangnya 

pengembangan bahan ajar yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran 

matematika . Agar penelitian lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih 

dalam, maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun masalah yang dibatasi 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup yang akan diteliti yaitu pengembangan bahan ajar. 

2. Bahan ajar yang akan dibuat adalah bahan ajar non cetak berbasis ebook 

dengan menggunakan aplikasi adobe captivate 3.0 

3. Bahan ajar untuk kelas VIII SMP memuat materi bangun ruang sisi datar 

limas tegak 

4. Keefektifan bahan ajar ini ditinjau dari prestasi belajar siswa yang telah 

mencapai KKM dan respon siswa terhadap penggunaan bahan ajar tersebut.  

5. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Cilimus kelas VIII semester II 

tahun ajaran 2011-2012. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, masalah  yang 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengembangan bahan ajar matematika berbasis ebook dengan 

menggunakan aplikasi adobe captivate 3.0 ? 

2. Bagaimana keefektifan pemanfaatan bahan ajar matematika yang 

dikembangkan di kelas VIII SMP N 1 Cilimus ? 

3. Bagaimanakah respon siswa terhadap pembelajaran matematika yang 

menggunakan bahan ajar matematika berbasis ebook dengan menggunakan 

aplikasi adobe captivate ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Mengembangkan bahan ajar matematika berbasis ebook dengan aplikasi 

adobe captivate 3 di kelas VIII SMP N 1 Cilimus pada pokok bahasan 

bangun ruang sisi datar bagian limas tegak. 

2. Teridentifikasinya keefektifan pemanfaatan bahan ajar matematika yang 

dikembangkan di kelas VIII SMP N 1 Cilimus.  

3. Untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran matematika yang 

menggunakan bahan ajar matematika berbasis ebook dengan menggunakan 

aplikasi adobe captivate. 
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F. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian tentang pengembangan bahan ajar non cetak bebasis 

ebook dengan menggunakan aplikasi adobe captivate pada mata pelajaran 

Matematika adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis memberikan kontribusi bagi perkembangan matematika 

khususnya dalam pembelajaran matematika menggunakan pengembangan  

bahan ajar non cetak bebasis ebook dengan menggunakan aplikasi adobe 

captivate pada materi bangun ruang sisi datar bagian limas tegak. 

2. Secara praktis, 

a. bagi peneliti dapat mengetahui keefektifan pengembangan  bahan ajar 

non cetak bebasis ebook dengan menggunakan aplikasi adobe captivate 

pada materi bangun ruang sisi datar bagian limas tegak  

b. bagi peserta didik penerapan pembelajaran matematika menggunakan 

ebook dengan aplikasi adobe captivate 3.0 dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan hasil belajar matematika pada pokok bahasan bangun 

ruang limas tegak. 

c. bagi guru dapat dijadikan sebagai bahan ajar alternatif yang dipakai 

untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 
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