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ABSTRAK 

 

SOLIKHIN : “  Perbandingan Hasil Belajar Siswa yang Menggunakan e-

Book dan Buku Paket pada Materi Ekosistem, di Kelas X 

MAN Buntet Pesantren Cirebon (Studi Eksperimen pada 

Kelas X di MAN Buntet Pesantren Cirebon)” 

 

Berbagai bahan ajar atau sumber belajar yang ditawarkan kepada guru, 

kurang dimanfaatkan dengan baik, terutama oleh guru Biologi, sehingga 

pencapaian tujuan yang ditunjukkan siswa tidak sesuai dengan harapan. Bahan 

ajar eBook dan buku paket adalah alat pembelajaran yang dapat digunakan guru 

dalam menyampaikan materi Biologi. Bahan ajar eBook ini merupakan sumber 

belajar baru yang menyenangkan. eBook ini menyajikan mata pelajaran kepada 

siswa dengan memiliki kepraktisan dalam belajar. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan salah satu guru Biologi dan siswa di MAN Buntet Pesantren Cirebon, 

proses pembelajaran Biologi di sekolah ini biasa menggunakan bahan ajar LKS 

dengan menyisipkan sesekali bahan ajar buku paket. Ini belum cukup untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hasil 

belajar ekosistem yang menggunakan bahan ajar eBook dan pembelajaran dengan 

menggunakan bahan ajar buku paket.  

eBook sendiri merupakan buku yang berbentuk elektronik atau softcopy, 

sedangkan buku paket / pelajaran adalah tulisan seorang pengarang atau tim 

pengarang yang disusun dalam penelitian berdasarkan kurikulum atau tafsiran 

tentang kurikulum yang berlaku. Hasil belajar adalah tingkat penguasaan yang 

dicapai siswa dalam mengikuti program belajar mengajar sesuai dengan tujuan 

pendidikan yang ditetapkan melalui aspek kognitif. Ekosistem adalah kesatuan 

lingkungan hidup yang melakukan interaksi / timbal balik dengan lingkungannya. 

Penelitian ini dilakukan di MAN Buntet Pesantren Cirebon dengan 

populasi semua kelas X. Sampel kelas X.5 sebagai kelas eksperimen dan X.6 

sebagai kelas kontrol. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 23 april sampai 23 juni 

2012, dengan menggunakan metode eksperimen dengan desain penelitian 

Randomized Control Group Pretest-posttest dan teknik pengumumpulan datanya 

dengan menggunakan test.  

Dari hasil penelitian diperoleh hasil belajar ekosistem siswa yang 

menggunakan bahan ajar eBook dan bahan ajar buku paket. Nilai rata-rata hasil 

belajar ekosistem, kelas eksperimen yang menggunakan baha ajar eBook adalah 

54 pada pretest dan pada posttest adalah 74, sedangkan pada kelas kontrol dengan 

rata-rata 50 pada pretest dan pada posttest adalah 71. Dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas yang menggunakan eBook 

dan buku paket. 

 

Kata Kunci : Hasil Belajar, Penggunaan eBook dan Buku Paket, Ekosistem 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

 Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan di Negara kita 

adalah lemahnya proses pembelajaran. (Chotimah, 2008), menyatakan 

bahwa pembelajaran yang selama ini terjadi di dalam kelas belum mampu 

menarik perhatian sehingga siswa terkesan apatis dan merasa bosan 

terhadap materi yang disampaikan guru. Pada mata pelajaran IPA, 

misalnya pada pelajaran Biologi terdapat beberapa konsep yang 

memerlukan sesuatu yang mampu menarik perhatian siswa agar siswa 

tidak merasa bosan dan lebih mudah paham terhadap materi yang telah 

disampaikan. Salah satu yang diperlukan yaitu sumber belajar yang 

menarik. 

 Sumber belajar merupakan semua sumber baik berupa data, orang 

dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, 

baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah 

peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi 

tertentu (Akhmad, 2008). Menurut Dirjen Dikti (1983 dalam Akhmad, 

2008), sumber belajar adalah segala sesuatu dan dengan mana seseorang 

mempelajari sesuatu. Menurut Munir (2008 : 131) sumber belajar adalah 

bahan - bahan yang dapat dimanfaatkan dan diperlukan untuk membantu 

pengajar maupun peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam proses 
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belajar, komponen sumber belajar itu mungkin dimanfaatkan secara 

tunggal ataupun secara kombinasi. 

 Salah satu sumber belajar dapat berbentuk buku (Akhmad, 2008). 

Buku merupakan salah satu sumber belajar yang banyak dipakai. Buku 

pelajaran memiliki peran penting dalam sistem pendidikan (nasional) dan 

buku merupakan salah satu komponen dalam proses kegiatan belajar 

mengajar. Didalam buku terdapat tulisan-tulisan yang berisi materi-materi 

ataupun gambar yang bisa dibaca oleh siswa. Terkadang banyak siswa 

yang merasa bosan membaca buku pelajaran, hal ini dikarenakan isi buku 

yang menurut mereka kurang atau bahkan tidak menarik apalagi jika 

materi yang sedang dipelajari merupakan sebuah proses atau bersifat 

abstrak. Harmer (2000 dalam Nasikh, 2008) mengemukakan bahwa 

beberapa praktisi kepengajaran berpandangan bahwa banyak buku yang 

diwajibkan sekolah atau pemerintah sering kali berkualitas rendah, 

membosankan, atau tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik yang diajar. 

 Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini telah hadir 

suatu sumber belajar yang dikembangkan dari buku yaitu buku elektronik 

atau biasa disingkat eBook. eBook merupakan sebuah bentuk buku yang 

dapat dibuka secara elektronis melalui komputer (Dwiantoro, 2007). 

eBook ini berupa file dengan format bermacam-macam, ada yang berupa 

Pdf (portable document format) yang dapat dibuka dengan program 

Acrobat Reader atau sejenisnya. Ada juga yang dengan bentuk format 

html, yang dapat dibuka dengan browsing atau internet eksplorer secara 
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offline, ada juga yang berbentuk format exe. Pada kebanyakan eBook 

menggunakan format pdf, karena lebih mudah menggunakannya. 

(Puspitasari, 2011). 

 e-Book (electronic book) menjadi tren yang membantu dalam 

meningkatkan pembaca, ini merupakan hal positif dalam membantu 

kondisi pendidikan di Negara kita. Karena harga buku yang semakin 

mahal serta pada biasanya terbatasnya persediaan dan waktu peminjaman 

buku di perpustakaan sekolah membuat sebagian siswa enggan untuk 

membeli buku atau membaca di perpustakaan. sedangkan buku merupakan 

alat yang membantu siswa dalam belajar. 

 Sebenarnya jumlah buku paket di perpustakaan sendiri sudah 

cukup untuk mengfasilitasi siswa dalam belajar. Ditambah lagi dengan 

adanya LKS (Lembar Kerja Siswa) sebagai buku pegangan belajar siswa 

di rumah, ini menambah sumber belajar siswa yang tentunya juga 

membantu dalam meningkatkan lagi hasil belajar siswa. akan tetapi dari 

hasil ulangan sebelumnya masih banyak kelas yang nilainya dibawah rata-

rata nilai KKM, untuk KKM sendiri sekarang 70 dan pada kelas X.5 dan 

X.6 nilai rata-ratanya adalah 62 dan 64, ini menunjukkan adanya 

permasalahan pada belajar siswa. 

 Hal ini berimbas pada hasil belajar siswa yang kurang memuaskan, 

sebagian siswa mengeluh dengan bahan ajar yang dimiliki sekolahnya 

karena kurangnya perawatan dan kesadaran siswa sendiri dalam menjaga 

buku paket yang disediakan diperpustakaan, ini dapat dilihat dengan 
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bentuk sebagian besar buku yang berada di perpustakaan cukup 

memprihatinkan, baik banyaknya coretan di buku, banyak yang sobek dan 

tidak sedikit juga yang terlihat usang walaupun baru. Kurangnya 

perawatan dan kesadaran siswa dalam menjaga buku yang merupakan alat 

untuk menambah wawasannya, sehingga kita sebagai orang yang 

berkecimpung dalam pendidikan sepatutnya ikut memikirkan dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 

 Pembelajaran biologi sebagian besar materinya memanglah 

membutuhkan sebuah media sebagai sumber informasinya. Tidak 

terkecuali dengan materi Ekosistem, pada materi ini sangatlah 

membutuhkan gambar-gambar dan keterangannya, yang tidak mungkin 

untuk menggambarnya satu persatu karena hal ini akan membuang banyak 

waktu baik dalam proses belajar mengajarnya maupun dalam 

menyiapkannya. Sehingga sangatlah dibutuhkan sumber informasi dalam 

pembelajaranya. 

 MAN Buntet Pesantren Cirebon sendiri merupakan sekolah yang 

berbasis pesantren yang mana siswanya merupakan mayoritas santri dan 

banyak kebutuhan lain yang berkaitan dengan buku. Karena pada 

umumnya santri lebih ditekankan untuk membeli kitab dibandingkan 

dengan buku pelajaran. Karena sama wajibnya antara mempelajari kitab 

dan buku sehingga konsentrasi siswa terpecah dan kitab biasanya 

memakan waktu lebih banyak dipelajari dibandingkan pelajaran umum 

disekolah. Disamping itu juga perbedaan harga yang cukup jauh antara 
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buku pelajaran dengan kitab cukup jauh sehingga mereka lebih 

mempertimbangkan lagi untuk membeli buku. 

 e-Book juga dapat menghemat baik dana maupun tempat karena e-

Book dapat didownload secara gratis dan bentuknya juga Softcopy 

sehingga e-Book cukuplah tepat digunakan sebagai bahan ajar di zaman 

sekarang ini. Hanya saja pembelajaran menggunakan e-Book 

membutuhkan perangkat lain, seperti laboratorium komputer maupun 

ruang multimedia yang tentunya sebagian besar tingkat SMA sudah ada. 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai pengaruh penggunaan e-Book terhadap 

hasil belajar siswa karena konsep ekosistem cukup sulit untuk dijelaskan 

kepada siswa karena dibutuhkan penjelasan yang lebih mendalam. Konsep 

tersebut banyak memuat proses-proses misalnya daur biogeokimia 

sehingga dibutuhkan sebuah sumber belajar yang menarik agar siswa lebih 

mudah memahami konsep ekosistem. Berdasarkan keterangan tersebut, 

maka penulis akan menerapkan pembelajaran dengan menggunakan e-

Book pada konsep ekosistem. Penelitian yang akan dilakukan berjudul 

“Perbandingan Hasil Belajar Siswa yang Menggunakan e-Book dan Buku 

Paket Pada Materi Ekosistem, Di Kelas X MAN Buntet Pesantren 

Cirebon”. 

 Dengan menggunakan e-Book, siswa diharapkan mendapatkan 

pengalaman yang lebih konkret untuk hal yang abstrak seperti pada konsep 

ekosistem. Sehingga dapat meningkatkan motivasi dan perhatian siswa 
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untuk belajar, meningkatkan keingintahuan siswa, meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi penyampaian informasi serta materi yang 

diberikan akan lebih membekas dan tidak mudah dilupakan. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dalam perumusan masalah ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu : 

1. Identifikasi Masalah 

a. Cukup mahalnya harga buku. 

b. Keterbatasan peminjaman buku diperpustakaan. 

c. Keterbatasan waktu pelayanan diperpustakaan. 

d. Bentuk buku yang kurang praktis sehingga sebagian siswa enggan 

untuk membawanya. 

1)  Wilayah Kajian 

Wilayah kajian dalam skripsi ini adalah bahan ajar yang 

digunakan di MAN Buntet Pesantren Cirebon, 

2) Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. 

3) Jenis Masalah 

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah mengkaji perbandingan 

penggunaan bahan ajar e-Book dengan buku paket. 
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2. Pembatasan Masalah 

Mengingat permasalahan di atas cukup luas, maka untuk 

menghindari terjadinya kekeliruan dalam penelitian, penulis 

membatasi masalah sebagai berikut : 

a. Penggunaan e-Book dalam penelitian ini menggunakan e-Book dari 

BSE yang di unduh dari JARDIKNAS karangan Idun Kistinnah 

Biologi Makhluk Hidup dan Lingkungan untuk kelas X. 

b. Penggunaan buku paket dalam penelitian ini menggunakan buku 

paket dari DIKNAS karangan Ari Sulistyorini Biologi 1 untuk 

Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah Kelas X. 

c. Perbandingan hasil belajar kognitifnya, dengan materi ekosistem 

siswa yang mendapat pengajaran dengan menggunakan bahan ajar 

e-Book dan buku paket. 

d. Peningkatan hasil belajar ekosistem diukur melalui tes. 

Peningkatan hasil belajar dilihat dari kenaikan nilai yang dicapai 

siswa yang kemudian hasilnya dianalisis menggunakan statistik. 

e. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas X. 5 sebagai eksperimen 

dan X. 6 sebagai kelas kontrol, semester II di MAN Buntet 

Pesantren Cirebon. 

3. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dipaparkan di atas, 

maka peneliti merumuskan masalah penelitiannya sebagai berikut : 
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a. Seberapa besar hasil belajar siswa pada materi ekosistem dengan 

menggunakan e-Book di kelas X. 5 MAN Buntet Pesantren 

Cirebon?. 

b. Seberapa besar hasil belajar siswa pada materi ekosistem dengan 

menggunakan buku paket di kelas X. 6 MAN Buntet Pesantren 

Cirebon?. 

c. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada materi 

ekosistem antara pembelajaran biologi yang menggunakan e-Book 

dengan buku paket?. 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengkaji hasil belajar siswa yang menggunakan e-Book dalam proses 

pembelajaran biologi pada materi ekosistem di kelas X. 5 MAN Buntet 

Pesantren Cirebon. 

2. Mengkaji hasil belajar siswa yang menggunakan buku paket dalam 

proses pembelajaran biologi pada materi ekosistem di kelas X. 6 MAN 

Buntet Pesantren Cirebon. 

3. Mengkaji perbedaan hasil belajar siswa pada pokok bahasan ekosistem 

yang menggunakan e-Book dengan buku paket. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

 Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 
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1. Untuk peneliti 

Menambah wawasan dalam menggunakan bahan ajar e-Book pada 

kegiatan pembelajaran ekosistem serta dapat mengetahui tingkat 

keberhasilan penggunaan bahan ajar. 

2. Untuk guru 

Dapat membantu dalam meningkatkan pembelajaran ekosistem 

pada siswa dimasa yang akan datang, dapat membantu guru untuk 

menentukan suatu bahan ajar yang kreatif yang dapat menunjang 

keberhasilan pembelajaran, mampu menarik perhatian dan minat bakat 

siswa. 

3. Untuk siswa 

Dari hasil penelitian ini siswa diharapkan mewakili pengetahuan 

yang lebih dalam tentang ekosistem. 

E. DEFINISI OPERASIONAL 

1. eBook merupakan buku yang berbentuk electronic atau soft copy. 

(Budi Rahardjo, 2002) 

2. Buku paket adalah bahan atau materi pelajaran yang dituangkan secara 

tertulis dalam bentuk buku yang digunakan sebagai pegangan pokok 

maupun pelengkap. Suharsono dalam (Makhrufah, 2011). 

3. Hasil belajar adalah tingkat penguasaan yang dicapai siswa dalam 

mengikuti program belajar-mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan 

yang ditetapkan meliputi aspek kognitif. Bundu ( 2006 : 17 ). 
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F. KERANGKA BERFIKIR 

Seorang guru harus cermat dan pandai dalam memilih bahan ajar 

yang cocok diajarkan sehingga dapat menunjang keberhasilan dalam 

proses belajar mengajar, pemilihan bahan ajar yang kurang tepat 

berdampak pada kurang optimalnya proses belajar mengajar, yang pada 

akhirnya berimbas pada hasil pembelajaran yang tidak sesuai dengan apa 

yang diharapkan. Materi yang disajikan dengan bahan ajar yang tepat  

akan lebih mudah dipahami oleh siswa serta tidak membosankan, sehingga 

memberikan hasil yang memuaskan. Jadi keberhasilan dalam proses 

belajar mengajar juga ditentukan oleh bahan ajar. 

Salah satu bahan ajar yang dirasa tepat yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran biologi adalah bahan ajar e-Book. Penggunaan e-Book 

membantu pada aktifitas poses belajar siswa. Siswa dimudahkan untuk 

membaca dan tidak ada alasan lagi atau mengelak dengan masalah buku. 

Hal ini membuat pengetahuan dapat ditemukan sendiri oleh siswa 

sehingga sangat kuat tersimpan dalam ingatannya dan dapat menemukan 

rasa puas dalam belajar. Perlu disadari bahwa hasil belajar yang rendah 

bukan sepenuhnya oleh faktor guru sebagai pendidik tetapi juga dari faktor 

siswa itu sendiri. 
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Berikut ini merupakan kerangka berfikir dalam penelitian : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Bagan Kerangka Penelitian 
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G. HIPOTESIS 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian (Sugiyono, 2009:96). Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, 

dapat dirumuskan hipotesisnya yaitu : 

Ha    : Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang 

menggunakan e-Book dan buku paket. 
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