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Abstract: Development of Interactive E-book On Colloidal Materials. This study aims to 
develop an interactive e-book on colloidal system material. The research design that has 

been used was research and development design (R & D). Based on the validation result 

of e-book developed, obtained very high category on conformity aspects of content with 

curriculum and high category aspects of attractiveness in terms of design, color 
combination, drawing, and animation. The teacher's response to both aspects has a very 

high category. The results of student responses to aspects of attractiveness in terms of 

design, color mix, images, and animation also have a very high category. 
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Abstrak: Pengembangan E-book Interaktif Pada Materi Koloid. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengembangkane-book interaktif pada materi sistem koloid. Desain 

penelitian yang telah digunakan adalah desain penelitian dan pengembangan (R&D).  
Berdasarkan hasil validasi terhadap e-bookyang dikembangkan, diperoleh kategori sangat 

tinggi pada aspek kesesuaian isi dengan kurikulum dan kategori tinggi aspek kemenarikan 

dari segi desain, perpaduan warna, gambar, dan animasi.  Hasil respon guru terhadap 
kedua aspek tersebut memiliki kategori sangat tinggi.  Hasil respon siswa terhadap aspek 

kemenarikan dari segi desain, perpaduan warna, gambar, dan animasi juga memiliki 

kategori sangat tinggi. 

Kata kunci: e-book, materi koloid, interaktif 

 

PENDAHULUAN       

Salah satu dari 8 Standar Nasio-

nal Pendidikan  adalah standar proses. 

Usaha untuk menyelenggarakan pro-

ses pembelajaran sesuai dengan stan-

dar prosessalah satunya yaitu dengan 

memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK).Hal ini didu-

kung oleh Albugami dan Ahmed 

(2015) yang menyatakan bahwa TIK 

dianggap sebagai alat penting dalam 

meningkatkan kinerja, kerjasama, pe-

ngalaman belajar dan hasil pembe-

lajaran. 

Sependapat dengan hal tersebut, 

Njoku (2015) mengemukakan bahwa 

pemanfaatan TIK dapat mendukung 

project based learning yang meng-

hilangkan kesulitan terkait dengan 

pengelolaan kelas besar. Pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) dalam pembelajaran dapat dite-

rapkan pada pengembangan perangkat 

pembelajaran.Perkembangan teknolo-

gi komputer dewasa ini sangat mem-

pengaruhi dalam pengadaan sumber 

belajar. Sumber belajar yang diguna-

kan tidak hanya sebatas guru di ruang 

kelas dan perpustakaan sekolah. 

Namun, sumber belajar telah berkem-

bang hingga ke dunia maya yang 

dapat di akses melalui jaringan 

internet (Darlen, 2015). 

Sumber belajar yang dipadukan 

dengan TIK secara umum memiliki 

tampilan yang menarik, bahasanya 

jelas, materi disajikan secara interaktif 
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(Ashyar, 2012). Sumber belajar alter-

natif yang bisa dikembangkan dengan 

berbasis TIK adalah electronic book 

(e-book). Morgan mendefinisikan e-

book sebagai kombinasi hardware 

atau software yang khusus dirancang 

untuk membaca suatu materi melalui 

media elektronik seperti komputer 

(Manley dan Holley, 2015). 

E-book adalah salah satu tekno-

logi yang memanfaatkan komputer 

untuk menayangkan informasi dalam 

bentuk multimedia teks, gambar, 

video dan animasi yang dijadikan 

dalam satu multimedia berbasis tekno-

logi informasi. E-book juga memiliki 

tampilan yang dinamis,  mampu 

mengintegrasikan tayangan suara, 

grafik, gambar, animasi, maupun 

movies sehingga informasi yang disa-

jikan lebih kaya dibandingkan dengan 

buku konvensional dan dijadikan al-

ternatif dalam pembelajaran di sekolah 

(Putrawansyah, 2016). 

E-book telah menjadi inovasi 

teknologi canggih yang diharapkan 

dapat berkembang dari waktu ke 

waktu menggantikan buku-buku kertas 

tradisional untuk masa depan 

prospektif (Lynch, 2012; Lai dan 

Chang, 2011). E-book biasanya ber-

sifat informatif, namun ada pula e-

book yang bersifat interaktif.  E-book 

yang bersifat interaktif memiliki be-

berapa peran penting, salah satunya 

meningkatkan keaktifan siswa 

(Abiwara, 2014). 

E-book interaktif merupakan 

buku digital yang penggunanya dapat 

berinteraksi dan berkomunikasi secara 

timbal balik (Bozkurt dan Mujgan, 

2015). Ebied dan Rahman (2015) me-

nyatakan bahwa siswa yang belajar 

menggunakan e-book interaktif, dapat 

meningkatkan motivasi belajar dan 

mengembangkan prestasi akademik-

nya dibandingkan siswa yang belajar 

menggunakanbuku teks. 

Beberapa penelitian telah dila-

kukan dalam upaya mengembangkan 

e-book interaktif dan terbukti dapat 

meningkatkan pengalaman belajar 

siswa di kelas (Restiyowati dan 

Sanjaya, 2012; Eskawati dan Sanjaya, 

2012; Imani dan Sanjaya, 2012; 

Huang, 2012). Melalui e-book inter-

aktif inilah dapat menunjang siswa 

untuk lebih berperan aktif dalam pro-

ses pembelajaran kimia khususnya 

pada pokok bahasan sistem koloid. 

Faktanya sumber belajar yang 

dignakan belum bersifat interaktif. Hal 

tersebut didukung dengan hasil peneli-

tian pendahuluan yang  dilakukan di 

2SMA di Kabupaten Lampung Utara 

yaitu SMA Negeri 3 Kotabumi,  MAN 

1 Lampung Utara  dan 1 SMA di 

Kabupaten Lampung Selatan yaitu 

MAN Lampung Selatan dan 1 SMK 

Hampar Baiduri, dengan memberikan 

angket kepada masing-masing 1 guru 

kimia dari sekolah tersebut. 

Sebanyak 15% guru mata pela-

jaran kimia di sekolah sudah pernah 

menggunakan e-book dalam pembe-

lajaran materi koloid dan 85% sekolah 

lainnya masih menggunakan teks book 

dan PPT dalam proses pembelajaran. 

E-book yang digunakan merupakan 

buku sekolah elektronik (BSE), me-

nurut mereka menggunakan e-book 

dapat mempermudah proses pembe-

lajaran. BSE yang digunakan sudah 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku 

namun BSE tidak bersifat interaktif. 

Guru yang telah menggunakan 

BSE, juga menayangkan video dalam 

proses pembelajaran namun, gambar 

pada BSE dan video yang ditayangkan 

kurang menarik. Semua guru belum 

pernah membuat e-book, dan menya-

takan perlunya pengembangan e-book 

yang bersifat interaktif, dapat mem-

permudah proses pembelajaran, dapat 

berisi konten digital seperti video, ani-

masi, suara, gambar yang menarik dan 
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membangun konsep serta soal evaluasi 

yang baik. Hal ini sependapat dengan 

Mawarni (2017) bahwa e-book juga 

dapat digolongkan dalam konten digi-

tal (publication) dan kombinasi soft-

ware dan hardware untuk menghasil-

kan produk buku digital yang berisi 

konten-konten multimedia. 

Berdasarkan respon 20 siswa 

dari ke-4 sekolah tersebut.  Semua 

siswa menyatakan bahwa guru mem-

fasilitasi sumber belajar pada materi 

koloid, sumber belajar tersebut me-

rupakan buku teks dari berbagai pe-

nerbit. Sebanyak 85% siswa menyata-

kan menemukan kesulitan dalam me-

mahami materi pemisahan koloid  

menggunakan sumber belajar buku 

cetak, dari kesulitan menghafal, me-

mahami dan lain-lain, namun walau-

pun merasa kesulitan, 30% siswa me-

nyatakan buku cetak cukup membantu 

dalam proses pembelajaran, 70% sis-

wa menyatakan buku cetak kurang 

menarik yaitu gambar yang tidak ber-

warna dan bahasa yang sulit dipaha-

mi.Semua siswa menyatakan perlunya 

pengembangan  e-book yang bersifat 

interaktif yang memuat gambar ber-

warna, video, animasi dan soal eva-

luasi yang dapat membangun konsep. 

Dalam artikel ini akan dipapar-

kan hasil pengembangan e-bookinter-

aktif pada materi koloid. Selain itu 

juga dipaparkan 

METODE 

Penelitian ini mengunakan de-

sain penelitian dan pengembangan 

(Research and Development /R&D).  

Langkah-langkah dalam desain ini 

adalah (1) potensi dan masalah, (2) 

mengumpulkan informasi, (3)desain 

produk, (4) validasi desain, (5) per-

baikan desain, (6) uji coba produk. (7) 

revisi produk, (8) uji coba pemakaian, 

(9)  revisi produk dan (10) produksi 

masal.Pada penelitian ini hanya 

sampai tahap  revisi produk setelah uji 

coba produk secara terbatas di sekolah    

(Sukmadinata, 2011). 

Studi Pendahulan 
 

Studi Lapangan. Tahap ini di-

lakukan di SMA Negeri 3 Kotabumi,  

MAN 1 Lampung Utara,  MAN 

Lampung Selatan, dan SMK Hampar 

Baiduri. Responden pada pada peneli-

tian ini adalah 4 guru mata pelajaran 

kimia dan 20 orang siswa yang terse-

bar di 4 sekolah dengan data yang di-

perolah berupa hasil analisis kebutuh-

an, yang dikumpulkan dengan mengu-

nakan angket untuk guru dan siswa. 

Studi Pustaka. Tahap ini dila-

kukan studi pustaka berupa studi kuri-

kulum dan studi literatur. Studi kuri-

kulum antara lain menganalisis Kom-

petensi Inti (KI) dan Kompetensi 

Dasar (KD) kelas XI pada materi 

koloid, pengembangan silabus, pem-

buatan analisis konsep serta pembuat-

an Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). Studi literatur dilakukan 

dengan menganalisis mengenai sum-

ber belajar IPA (kimia) SMA kelas XI. 

Beberapa e-book interaktif yang dikaji 

dalam studi literatur adalah e-book 

interaktif yang dikembangkan oleh 

Nur’aini dkk., (2015) e-book interaktif 

pada materi asam basa, Wijayanti 

dkk., (2015) pada materi kesetimbang-

an kimia, Huda dkk., (2015) pada 

materi termokimia dan Yulianti dkk., 

(2015) pada materi laju reaksi. 

Perancangan E-book 

Pada tahap ini dicari informasi 

mengenai kriteria e-book interaktif 

pada materi koloid, cara pembuatan 

produk dengan software macromedia 

flash, dan desain produk pengembang-

an. Berdasarkan desain, cara pembuat-

an, dan  kriteria pengembangan e-book 

tersebut maka dikembangkanlah e-

book interaktif pada materi koloid. 
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Pengembangan E-book 

Pada tahap ini produk sudah di-

susun lengkap dengan komponen-

komponennya. Setelah diperoleh draf 

e-book maka dilakukan tahap validasi 

yang terdiri dari 2 aspek. Aspek kese-

suaian isi dengan kurikulum untuk 

mengetahui apakah isi e-book telah 

sesuai dengan KI dan KD yang dite-

tapkan kurikulum. Aspek keterbacaan 

untuk mengetahui keterbacaan e-book 

terkait dengan kemudahan dan keter-

pahaman. Validasi draf e-book yang 

sudah dibuat dilakukan dengan me-

minta pertimbangan dari dosen atau 

ahli di bidang pendidikan kimia. 

Validasi Produk 

Data validasi ahli diperoleh 

dengan menggunakan instrumen ang-

ket dengan pertanyaan tertutup, yang 

terdiri dari pilihan jawaban sangat se-

tuju (SS), setuju (ST), kurang setuju 

(KS), tidak setuju (TS), dan sangat 

tidak setuju (STS). Data validasi ahli 

lalu diubah kedalam bentuk skor 

dengan pedoman penskoran, apabila 

pilihan jawaban sangat setuju (SS) 

memiliki skor 5, setuju (ST) memiliki 

skor 4, kurang setuju (KS) memiliki 

skor 3, tidak setuju (TS) memiliki skor 

2, dan sangat tidak setuju (STS) me-

miliki skor 1.  Data dianalisis dengan 

rumus: 

%100% 


maks

i

in
S

S
X

 

dimana %Xin merupakan persentase 

jawaban responden, ∑Si merupakan 

jumlah skor total responden, dan Smaks 

merupakan jumlah skor maksimum 

yang diperoleh (Sudjana, 2005). Hasil 

perhitungan ditafsirkan dengan meng-

gunakan  tafsiran persentase pada 

(Arikunto, 2008) seperti tertera pada 

Tabel 1. Setelah dilakukan validasi 

oleh ahli, dilakukakan revisi ber-

dasarkan saran dari ahli. 

 

Tabel 1. Tafsiran persentase 

Persentase Kriteria 

80,1%-100% Sangat tinggi 

60,1%-80% Tinggi 

40,1%-60% Sedang 

20,1%-40% Rendah 

0%-20% Sangat rendah 

 

Uji coba Terbatas 

Tahap ini dilakukan di SMA 

Kosgoro Bandar Sribhawono Lam-

pung Timur dengan sumber data satu 

guru IPA dan 20 siswa/siswi. Pada 

tahap ini data respon guruterhadap 

aspek kesesuaian isi dengan kuriku-

lum dan kemenarikan e-book diper-

oleh dengan menggunakan kuesioner 

pertanyaan tertutup dengan pilihan 

jawaban sangat setuju (SS), setuju 

(ST), kurang setuju (KS), tidak setuju 

(TS), dan sangat tidak setuju (STS). 

Data respon siswa terhadap aspek ke-

menarikan diperoleh dengan menggu-

nakan angket. 

Teknik analisis data angket kese-

suaian isi dan kemenarikan desain e-

book interaktif  padamateri koloid di-

lakukan dengancara klasifikasi data, 

melakukan tabulasi data berdasarkan 

klasifikasi yang telah dibuat, memberi 

skor jawaban responden. Penskoran 

jawaban responden dalam uji kesesu-

aian dan uji kemenarikan berdasarkan 

skala Likert dapat dilihat pada Tabel 2. 

Langkah selanjutnya yakni 

mengolah jumlah skor jawaban dari 

responden, menghitung persentase 

jawaban angket pada setiap item 

dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

     
∑ 

     
      

          (Sudjana, 2005). 

dengan %Xin adalah persentase jawab-

anangket respon guru dan siswa terha-
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dap e-book interaktif pada materi sis-

tem koloid.∑  adalah jumlah skor 

jawaban Smaks adalah skor maksimum 

yang diharapkan. 

 
Tabel 2.  Skala Likert 

 

Selanjutnya menghitung rata-rata 

persentase angket respon guru dan sis-

wa untuk mengetahui tingkat kesesuai-

an dan  kemenarikan dengan rumus: 

   ̅̅ ̅̅ ̅̅  
∑    

 
, 

Dengan    ̅̅ ̅̅ ̅̅  adalah rata-rata 

persentase angket respon guru dan sis-

wa terhadap e-book interaktif pada 

materi koloid. ∑     adalah jumlah 

persentase angket respon guru dan sis-

wa pada aspek kesesuaian isi dan ke-

menarikan e-book interaktif pada 

materi koloid, sedangkan n adalah 

jumlah pertanyaan. 

Selanjutnya menafsirkan skor 

secara keseluruhan dengan menggu-

nakan tafsiran Arikunto (2008) pada 

tabel 1. 

 

Revisi Produk 

Setelah dilakukan uji coba terba-

tas, dilakukan revisi berdasarkan res-

pon guru. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Studi Pendahuluan 

Setelah dilakukan studi pustaka 

didapatkan hasil yaitu berupa analisis 

KI dan KD, analisis konsep, dan sila-

bus. Cara pembuatan e-book yang 

digunakan terdiri dari beberapa tahap 

yakni tahap persiapan, tahap pembu-

atan cover e-book, dan tahap pendigi-

talisasian. Pada tahap persiapan yang 

dilakukan adalah menyiapkan naskah 

dengan baik, menyiapkan perangkat 

keras berupa notebook atau komputer, 

menyiapkan perangkat lunak berupa 

software adobe acrobat untuk meng-

ubah naskah kedalam bentuk PDF.   

Tahap pembuatan cover e-book 

bertujuan agar e-book yang kita buat 

terlihat lebih menarik meski belum di-

baca secara keseluruhan. Untuk mem-

buat cover e-book digunakan software 

coreldraw. Setelah cover e-book di de-

sain dengan menarik, tahap selanjut-

nya adalah pendigitalisasian yakni 

mengubah naskah dari bentuk MS-

Word menjadi dokumen PDF, kemu-

dian dokumen PDF dirubah menjadi e-

book dengan aplikasi flipbook maker.  

Pada bagian ini animasi dan video 

dimasukkan kedalam e-book.  Setelah 

semua video dan animasi di masuk-

kan, e-book dibuat menjadi format 

exe.  dengan tujuan agar e-book dapat 

mudah di operasikan meski tak ter-

hubung ke internet. Setelah itu e-book 

bisa langsung digunakan dengan fitur 

yang sudah disediakan. 

Selain 4 guru, juga diperoleh 

respon 20 siswa kelas XI IPA dari ke-

4 SMA tersebut.  Semua siswa me-

nyatakan bahwa guru menfasilitasi 

sumber belajar pada materi koloid, 

sumber belajar tersebut merupakan 

buku teks dari berbagai penerbit.  Se-

banyak 85% siswa menyatakan mene-

mukan kesulitan memahami materi 

pemisahan koloid  menggunakan sum-

ber belajar buku cetak, dari kesulitan 

menghafal, dan memahami. Walaupun 

merasa kesulitan, 30% siswa menyata-

kan buku cetak cukup membantu 

dalam proses pembelajaran, 70% 

siswa menyatakan buku cetak kurang 

menarik yaitu dengan banyak gambar 

No PilihanJawaban Skor 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (ST) 4 

3 Kurang Setuju(KS) 3 

4 Tidak setuju (TS) 2 

5 Sangat tidak setuju 
(STS) 

1 
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yang tidak berwarna, soal evaluasi 

yang kurang interaktif, danbahasa 

yang sulitdipahami. 

Perancangan E-book 

Rancangan konstruksi e-book in-

teraktif pada materi koloid ini terdiri 

dari 4 bagian, yaitu bagian awal yang 

tersusun atas cover luar yangmemuat 

judul e-book dan nama penyusun, 

cover dalam yang kontenya hampir 

sama seperti cover luar, author yang 

berisi tentang penulis e-book,peran-

cang cover illustrator, dantahun terbit 

e-book serta undang-undang hak cipta, 

kata pengantar yang berisi ucapan te-

rima kasih kepada berbagai pihak atas 

dihasilkannya e-book ini dan mem-

berikan sedikit gambaran tentang e-

book ini kepada para pengguna. 

Petunjuk penggunaan e-book 

berisi tentang informasi terkait hal-hal 

yang harus diperhatikan selama meng-

gunakan e-book interaktif, dan daftar 

isi), bagian pendahuluan yang dida-

lamnya terdapat deskripsi e-book, di-

mana deskripsi ini memberikan penje-

lasan secara umum terkait materi yang 

akan dibahas pada e-book interaktif ini 

yakni materi koloid, bagian isi materi 

yang terdiri atas (uraian materi yang 

terdiri dari pendahuluan, materi yang 

dinbahas, video, animasi, kolom perta-

nyaan singkat dan latihan soal). 

Bagian akhir terdiri atas (daftar 

pustaka dan cover belakang yang ber-

isi soal-soal terkait materi yang dipela-

jari, soal-soal evaluasi interaktif dibuat 

dengan menggunakan aplikasi Macro-

media Flash, hal tersebut bertujuan 

agar siswa lebih terlatih dalam meme-

cahkan soal-soal pada materi yang 

sudah dipelajari dan siswa dapat lang-

sung mengetahui nilai siswa, yang 

akan muncul pada aplikasi ketika 

siswa telah menyelesaikan soal-soal 

evaluasi tersebut). Sisi interaktif dari 

e-book yang dikembangakan adalah 

pada pertanyaan singkat pada setiap 

akhir submateri dimana pengguna 

dapat langsung mengetik jawaban 

pada kolom yang disediakan, jawaban 

benar dapat dilihat dengan mengklik 

tombol yang sudah disediakan. Selain 

itu terdapat soal evaluasi pada akhir 

pembahasan dimana pengguna dapat 

langsung mengerjakan soal dan 

melihat skor hasil pada akhir 

pengerjaan soal evaluasi. Pada struktur 

materi dari e-book interaktif pada 

materi koloid ini terdapat tiga sub 

materi yaitu konsep perbedaan antara 

larutan, suspensi, dan koloid, jenis 

koloid serta sifat koloid. Sub materi 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 

berikut ini. 

Tabel 3. Struktur Materi dalam E-book 

yang Dikembangkan 

Materi Submateri 

KOLOID 

Perbedaanlarutan, 
suspensi, dan koloid 

Jenis-jenis koloid 

Sifat-sifat koloid 

 

Pengembangan E-book  

Berdasarkan rancangan e-book 

yang dikembangkan terdiri bagian 

awal, bagian isi, dan bagian penutup. 

Seperti penelitian yang telah dilaku-

kan (Taufik dan Sanjaya, 2012). Pada 

bagian awal terdiri dari cover luar, 

cover dalam, author (penulis) dan 

undang-undang hak cipta, kata pe-

ngantar, petunjuk penggunaan e-book, 

kompetensi dasar dan indikator yang 

akan dicapai, dan daftar isi.Pada cover 

luar tercantum judul e-book yaitu E-

book Interaktif Pada Materi Koloid 

untuk SMA/MA Kelas XI. 

Pada cover luar e-book didesain 

semenarik mungkin dengan menam-

pilkan gambar yang berkaitan dengan 

materi pada e-book yaitu materi sistem 

koloid.  Adapun desain pada cover 

luar ebook ini tidak mengalami pe-

rubahan revisi.  Kemudian pada cover 
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dalam e-book, hampir sama dengan 

cover luar seperti yang diterangkan 

pada hasil perancangan e-book, 

terdapat judul e-book, nama penyusun, 

dan terdapat tahun pembuatan e-book, 

serta pada cover dalam e-book ini juga 

tidak mengalami perubahan revisi. 

Kemudian pada bagian author 

(penulis) undang-undang hak cipta, 

kata pengantar,petunjuk penggunaan 

e-book, daftar isi, dan pendahuluan 

deskripsi, ditulis sesuai dengan penu-

lisan bahasa Indonesia EYD dan 

menggunakan bentuk font serta warna 

tulisan yang menarik. 

Pada bagian isi e-book, pada ba-

gian isi terdapat uraian materi.  Pada 

bagian awal isi uraian materi dalam e-

book ini diawali dengan menuliskan 

Pendahuluan diawali dengan fenome-

na dalam kehidupan sehari-hari terkait 

dengan materi yang akan disampai-

kan.Pada bagian pendahuluan ini 

disajikan dengan bentuk tulisan dan 

perpaduan warna yang menaik, ini 

dimaksudkan agar siswa tidak jenuh 

dalam belajar dengan   e-book ini.  

Dalam pembuatannya, pada bagian 

pendahuluan ini tidak mengalami pe-

rubahan dari awal pembuatan e-book 

ini hingga selesai pembuatan e-book 

ini. 

Pada bagian isi materi terbagi 

kedalam sub-sub materi yaitu pada 

submateri pertama mengenai konsep 

perbedaan larutan, suspensi, dan 

koloid yang diawali dengan memban-

dingkan beberapa jenis campuran 

kemudian mengklasifikasikannya ber-

dasarkan sifat campuran pada diagram 

isi dimana siswa dapat mengetik lang-

sung jawaban pada diagram tersebut.  

Setelah itu siswa dituntut untuk lebih 

memperkuat materi yangtelah di pela-

jari. Adapun pada bagian submateri 

pertama ini tidak mengalami perbahan 

dari awal pembuatan e-book ini hingga 

selesai pembuatan e-book ini. 

Pada submateri kedua, materi 

inti yaitu jenis-jenis koloid.  Sebelum 

memasuki materi siswa diberikan in-

formasi beberapa contoh jenis koloid 

berdasarkan fase pendispersi dan ter-

dispersi yang di sajikan dalam bentuk 

tabel yang terdapat dalam kehidupan 

sehari-hari. Pada setiap materi disaji-

kan contoh gambar dan  animasi sub-

mikroskopis pergerakan koloid untuk 

lebih memperkuat materi yang telah di 

dapatkan. Terdapat beberapa peruba-

han gambar pada submateri jenis 

koloid ini. Pada akhir submateri di 

berikan pertanyaan singkat yang 

kemudian siswa dapat menjawab per-

tanyaan yang diberikan dengan cara 

mengetik langsung jawabannya pada 

kolom yang sudah disediakan. 

Pada submateri yang terakhir 

adalah membahas tentang sifat-sifat 

koloid.  Pada awal materi pada sub 

materi ini ditampilkan penjelasan 

singkat cara sederhana untuk menge-

nali suatu sistem koloid. Sama seperti 

submateri sebelumnya, setiap materi 

yang diberikan terdapat gambar, 

video, dan animasi sub mikroskopis 

pergerakan partikel koloid.  Adapun 

pada submateri terakhir ini mengalami 

beberapa perubahan pada bagian gam-

bar contoh sol seperti pada Gambar 1, 

gambar submikroskopis seperti pada 

Gambar 2 dan animasi pergerakan 

partikel koloid. 
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(a)                                                                (b) 

 

Gambar 1. Contoh sol (a) sebelum revisi dan (b) setelah revisi 

 

 

(a)                                                          (b) 

 
Gambar 2. Tampilan submikroskopis partikel larutan (a) sebelum revisi dan (b) setelah  

       revisi 
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(a)                                                             (b) 

 

Gambar 3. Cover belakang (a) sebelum revisi dan (b) setelah revisi 

 

Pada bagian akhir e-book ter-

dapat soal evaluasi, daftar pustaka, 

dan cover belakang. Cover belakang 

mengalami perubahan warna disesuai-

kan dengan cover depan seperti pada 

Gambar 3. 

Setelah pengembangan yang 

dilakukan masih terdapat usulan per-

baikan pada bagian soal flash yang di-

sajikan pada akhir e-book. Soal flash 

ini masih kurang interaktif dikarena-

kan soal flash hanya memberi respon 

pada akhir pengerjaan soal dan tidak 

langsung memberi respon kepada 

pengguna saat memilih jawaban pada 

duapuluh soal yang sudah disediakan.    

Background e-book yang di-

gunakan terkesan gelap sehingga 

perlu diganti dengan yang lebih cerah 

atau putih saja, namun, pada akhirnya 

dipilih background putih karna lebih 

cerah. Pemenggalan kata pada kata 

pengantar untuk di perbaiki dengan 

pemenggalan yang benar dan sesuai 

aturan yang berlaku serta penggunaan 

spasi juga diperbaiki sesuai aturan 

yang ditetapkan.  

 

Validasi Produk 

Hasil dari penilaian validator 

dapat dilihat pada Tabel 4.Setelah 

penyusunan e-book interaktif pada 

materi koloid selesai, maka diperoleh 

draf satu.  Tahap selanjutnya adalah 

validasi terhadap draf satu oleh  

validator. Validasi ini merupakan 

proses penilaian terhadap kesesuaian 

isi materi e-book interaktif dengan 

kurikulum yang sedang berlaku saat 

ini dan penilaian terhadap kemena-

rikan e-book interaktif yang 

mencakup konstruksi e-book serta 

keterbacaan e-book. 

Tabel 4. Hasil validasi Ahli 

 

Sebelum mendapat penilaian 

terhadap aspek kesesuaian isi dan ke-

No 
Aspek yang      

dinilai 

Persen

tase              

(%) 

Kriteria 

1 Kesesuaian isi 

materi e-book 

dengan 

kurikulum 

86,66 Sangat 

tinggi 

2 Kemenarikan 

e-book 

74,28 Tinggi 
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menarikan dari validator, terdapat be-

berapa hal yang perlu diperbaiki pada 

produk yang dikembangkan diantara-

nya adalah tulisan pada kata pengan-

tar yang semula rata kiri diubah men-

jadi rata kanan kiri, contoh gambar 

pada jenis sol yang semula gambar 

busa deterjen menjadi gambar tinta, 

contoh gambar emulsi air dalam 

minyak yang semula mayonaise 

warna kuning menjadi warna putih, 

gambar submikroskopis Efek Tyndall 

pada bagian partikel larutan yang se-

mula ukuran partikelnya besar diubah 

menjadi lebih kecil, perubahan video 

pada elektroforesis, dialisis, dan 

koagulasi serta perubahan warna 

cover belakang e-book yang semula 

berwana putih diubah menjadi warna 

kuning. 

Validator mengusulkan agar 

pada tampilan cover depan e-book 

lebih menarik dengan manambahkan 

video berdurasi pendek  yang didalam 

nya berisi gambaran singkat tentang 

isi dari e-book dan musik sehingga 

pengguna e-book lebih tertarik untuk 

mempelajarinya. 

Sependapat dengan hal tersebut, 

Nguyen (2015) menyebutkan ada 

empat karakteristik e-book yaitu per-

tama, e-bookadalah produk perangkat 

lunak buku, sehingga memiliki struk-

tur seperti buku biasa, memiliki hala-

man dan pengguna bisa mengakses 

halaman pada e-booktersebut secara 

acak seperti halaman buku biasa. Ke-

dua, e-book adalah produk perangkat 

lunak buku yang bekerja dengan 

menggunakan internet atau tanpa 

internet. e-book memungkinkan peng-

guna untuk memasukkan gambar, ani-

masi, video, dan lain-lain dengan tu-

juan untuk membantu lebih memaha-

mi pelajaran secara mendalam. Ke-

tiga, e-book selalu dilengkapi dengan 

e-book readers. Keempat, ebook me-

miliki kemampuan untuk menginte-

grasikan bentuk teknologi cangih dan 

modern sebagai media transmisi 

informasi terbaik. 

 

Uji Coba Terbatas 

Uji coba terbatas ini dilakukan 

dengan cara meminta respon kepada 

guru dan siswa untuk mengetahui 

kelayakan e-book yang dikembang-

kan.  Guru dan siswa yang akan di-

mintai respon terhadap e-book inter-

aktif adalah salah satu guru mata pe-

lajaran kimia kelas XI dan dua puluh 

siswa kelas XI SMA Kosgoro Bandar 

Sribhawono.  Pada tahap ini guru di-

minta untuk memberikan respon me-

ngenai aspek kesesuaian isi materi 

dengan kurikulum dan aspek kemena-

rikan terhadap e-book interaktif pada 

materi koloid yang dikembangkan, 

kemudian siswa diminta untuk mem-

berikan respon aspek kemenarikan e-

book interaktif pada meteri koloid 

yang dikembangkan. 

Hasil respon guru terhadap 

modul hasil pengembangan dapat dili-

hat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Hasil Respon GuruTerhadap  

e-book 
No Aspek yang 

dinilai 

Rata-

rata 

Kategori 

1. Kesesuaian Isi 86,66 Sangat 

Tinggi 
2. Kemenarikan 91,42 Sangat 

Tinggi 

 

Penilaian respon guru terhadap 

kesesuaian isi materi dengan kuriku-

lum dan kemenarikan terhadap e-book 

interaktif yang dikembangkan dilaku-

kan oleh satu orang guru mata pela-

jaran kimia di SMA Kosgoro Bandar 

Sribhawono. Berdasarkan, hasil tang-

gapan guru terhadap aspek kesesuaian 

isi materi e-book interaktif pada 

materi koloid  dengan kurikulum, 

terdapat saran yang diberikan oleh 

guru yaitu pada sub materi jeni-jenis 
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koloid gel lebih baik dimasukan 

kedalam emulsi padat jangan 

dipisahkan. sedangkan, pada aspek 

kemenarikan sudah sagat baik. 

Hasil respon siswa terhadap 

modul hasil pengembangan dapat di-

lihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Respon Siswa Terhadap  

E-book 

 

Sebanyak 20 siswa kelas XI 

SMA Kosgoro Bandar Sribhawono 

memberikan respon pada aspek ke-

menarikan yang mencakup konstruksi 

dan keterbacaan e-book interaktif 

pada materi koloid.  Tidak berbeda 

dengan guru, siswa juga memberikan 

respon dengan cara mengisi instru-

men angket respon siswa terhadap 

aspek kemenarikan e-book yang telah 

disediakan setelah siswa membaca 

dan memperhatikan e-bookyang di-

kembangkan. 

Berdasarkan tanggapan siswa e-

bookinteraktif yang dikembangkan 

sudah menarik dari segi tampilannya. 

Hal ini sesuai dengan pendapat dari 

Warren (2009) bahwa tampilan e-

bookmenjadi menarik apabila dileng-

kapi dengan konten yang bagus, leng-

kap, dan jelas. 

Kendala dan Faktor Pendukung 

Dalam PengembanganE-book 

Kendala yang dihadapi dalam 

pengembangan e-book interaktif pada 

materi koloid ini antara lain adalah 

banyak siswa tidak memiliki note-

book, banyak komputer sekolah yang 

rusak dan masih belum memenuhi 

standar software pada komputer untuk 

sekolah, keterbatasan waktu, dan ke-

terbatasan menggunakan aplikasi 

Macromedia flash dalam mengem-

bangkan e-book. Faktor pendukung 

dalam pengembangan e-book  inter-

aktif pada materi koloid ini adalah 

sikap kooperatif dari pihak sekolah 

yang memudahkan peneliti untuk 

mendapatkan perizinan, sikap antu-

sias gurudan sikap antusias siswa 

terhadap e-book hasil dari pengem-

bangan yang diperlihatkan oleh pe-

neliti saat uji coba terbatas. 

SIMPULAN 

E-book yang dikembangkan 

merupakan e-book interaktif pada 

materi koloid yang memiliki karakter-

istik pada setiap submateri di tampil-

kan animasi submikroskopis dan 

video untuk memperkuat pemahaman 

siswa terhadap materi koloid. Sisi 

interaktif e-book yang dikembangkan 

terdapat beberapa kolom pertanyaan 

yang dapat langsung pengguna isi 

serta soal evaluasi yang langsung 

dapat digunakan  dan pengguna dapat 

lansung mengetahui hasil dari penger-

jaan soal evaluasi.Respon guru terha-

dap aspek kesesuaian isi dengan kuri-

kulum dengan persentase sebesar 

91,42%, dan aspek kemenarikan 

dengan persentase sebesar 86,66% 

yang keduanya memiliki kategori 

yang sangat tinggi. Respon siswa 

terhadap aspek kemenarikan memiliki 

kategori sangat tinggi dengan hasil 

persentase sebesar 88,92%. 
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