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ABSTRAK

Metakognisi merupakan salah satu tuntutan yang ada pada kurikulum 2013 yang meliputi
empat jenis keterampilan yang terdiri dari: keterampilan pemecahan masalah (problem
solving), pengambilan keputusan (decision making), berpikir kristis (critical thingking), dan
berpikir kreatif (creative thingking). Untuk melatih keterampilan metakognisi tersebut
penggunaan bahan ajar seperti buku elektronik (e-Book) yang berbasis metakognisi tentunya
dapat melatih dan menuntun siswa untuk berpikir serta menguasai keterampilan metakognisi
tersebut. Penelitian ini bertujuan mengembangkan bahan ajar e-Book berbasis metakognisi
menggunakan 3D PageFlip pada materi reaksi redoks dan mengetahui respon siswa terhadap
bahan ajar yang dikembangkan. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang
mengadaptasi kerangka pengembangan ADDIE. Instrumen penelitian yang digunakan adalah
pedoman wawancara, angket kebutuhan, angket validasi tim ahli, angket penilaian dan angket
respon siswa. Produk hasil pengembangan divalidasi oleh tim ahli (ahli media dan ahli
materi), dan dinilai oleh guru selanjutnya diujicobakan pada kelompok kecil yakni siswa
kelas X MIPA SMAN 1 Muaro Jambi. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penilaian
bahan ajar e-Book berbasis metakognisi menurut ahli media, ahli materi, dan penilaian guru
masing-masing diperoleh rerata skor jawaban sebesar 4,6 (sangat baik); 4,8 (sangat baik); dan
4,6 (sangat baik) selanjutnya persentase skor respon siswa diperoleh sebesar 89,8 % (sangat
baik). Berdasarkan proses pengembangan mulai dari validasi ahli media dan materi serta hasil
penelitian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahan ajar e-Book berbasis metakognisi ini
sangat baik digunakan sebagai media pembelajaran maupun bahan ajar kimia.

Kata kunci : Metakognisi, Bahan ajar e-Book, 3D PageFlip, Reaksi Redoks

PENDAHULUAN
Pendidikan adalah pembelajaran

pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan
sekelompok orang yang diturunkan dari
satu generasi ke generasi berikutnya
melalui pengajaran, pelatihan, atau
penelitian. Pendidikan sering terjadi di

bawah bimbingan orang lain, tetapi juga
memungkinkan secara otodidak.

Penggunaan teknologi informasi
merupakan cara yang efektif dan efisien
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
dan hasil belajar di sekolah. Selama ini
pembelajaran kimia dianggap sulit, meski
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telah menggunakan media dalam
pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran
kimia juga telah didukung oleh sumber
belajar. Sumber belajar yang digunakan
selama ini adalah buku, artikel-artikel atau
LKS. Sumber belajar ini perlu
dimanfaatkan secara lebih maksimal baik
oleh guru maupun siswa. Selain sumber
belajar di atas, perlu rasanya
memanfaatkan situasi perkembangan
teknologi sekarang sehingga jika awalnya
sumber belajar berbasis media cetak maka
perlu ditingkatkan kualitas sumber belajar,
seperti pembelajaran berbasis komputer
atau e-learning.

Dalam proses proses pembelajaran
seorang pendidik  dituntun untuk lebih
kreatif dan inovatif dalam meleksanakan
suatu aktivitas pembelajaran, salah satu
yang dapat dilakukan oleh pendidik adalah
dengan penggunaan bajan ajar. Bahan ajar
merupakan segala bahan (baik informasi,
alat, maupun teks) yang disusun secara
sistematis, yang menampilkan sosok utuh
dari kompetensi yang akan dikuasai
peserta didik dan digunakan dalam proses
pembelajaran (Prastowo, 2013). Sebagai
salah satu bahan ajar yang mendukung
pembelajaran tentunya ketersediaan buku
merupakan salah satu kebutuhan utama
dalam dunia pendidikan. Dengan adanya
buku, cakrawala pendidikan menjadi
terbuka lebar dan luas. Perbaikan kualitas
buku perlu dikembangkan seiring
kemajuan di bidang teknologi informasi
dan komunikasi. Salah satu usaha untuk
melestarikan literatur berbentuk buku yang
banyak jumlahnya dengan melakukan
transfer dari bentuk buku cetak ke bentuk
buku elektronik atau e-Book. e-Book
merupakan buku yang diprogramkan ke
dalam komputer sehingga dapat
memvisualisasikan materi yang abstrak ke
dalam bentuk visual yang dapat
dianimasikan sehingga siswa lebih tertarik.

Pada kurikulum 2013 dimana siswa
diharuskan untuk memiliki kemampuan
berfikir tingkat tinggi (Higher Order
Thingking Skill). Salah satu hal yang
merujuk pada kemampuan berfikir tingkat

tinggi (Higher Order Thingking Skill)
adalah Metakognisi, hal inipun telah
termuat pada rumusan standar kompetensi
lulusan yang sesuai dengan permendikbud
dimana siswa dituntun untuk memiliki
ketrampilan berfikir secara metakognisi.
Menurut Preisseisen seperti dikutip
Pannen (1997; 3-8) menjelaskan bahwa
metakognisi meliputi empat jenis
ketrampilan yaitu : (1) ketrampilan
pemecahan masalah (Problem solving), (2)
ketrampilan pengambilan keputusan
(Decision making), (3) ketrampilan
berfikir kritis (Critical thingking), dan (4)
ketrampilan berfikir kreatif (Creative
thingking).

Dari hasil wawancara dengan guru
kimia kelas X MIPA SMA Negeri 1
Muaro Jambi yakni ibu Reni Elsa, S.Si
yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret
2017, beliau mengatakan bahwa di SMA
Negeri 1 Muaro Jambi telah menggunakan
Kurikulum 2013. Menurut beliau proses
pembelajaran di SMA Negeri 1 Muaro
Jambi sudah baik. Namun, ada beberapa
hambatan yang sering ditemui yaitu
berasal dari siswa yang masih sangat
kurang dalam memperhatikan
pembelajaran. Beliau juga mengatakan
bahwa perlu adanya perubahan cara
mengajar dikelas seperti menggunakan
metode ceramah perlu dikurangi dan
memanfaatkan media atau bahan ajar yang
berbasis elektronik agar pembelajaran
mengacu pada Kurikulum 2013. Ibu Reni
Elsa S,Si juga mengatakan bahwa beliau
sudah mengenal tentang metakognisi,
karna merupakan salah satu tuntutan yang
ada pada Kurikulum 2013, akan tetapi
beliau belum tahu banyak tentang apa itu
metakognisi, setelah dijelaskan secara
lebih mengenai metakognisi, beliau mulai
memahami makna metakognisi yang
sebenarnya. Dalam proses pemblajaran
beliau mengatakan bahwa telah
menggunakan bahan ajar untuk
menyampaikan materi. Setelah ditinjau
dan dikaji ternyata bahan ajar yang
digunakan masih bersifat hardcopy dan
belum semua berbasis metakognisi.
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Kemudian ibu Reni Elsa S,Si juga
mengatakan bahwa sangat tertarik dan
antusias sekali dengan diadakannya suatu
pengembangan bahan ajar seperti buku
elektronik yang dapat meningkatkan
kemampuan metakogisi siswa.

Sementara itu berdasarkan hasil
penyebaran angket kepada siswa dikelas X
MIPA SMA Negeri 1 Muaro Jambi, dalam
pemblajaran kimia pada umumnya siswa
mendapat pengetahuan dari penjelasan
guru dan masih berpatokan pada sumber
belajar buku paket. Selanjutnya diperoleh
juga bahwa siswa menilai materi kimia
sullit untuk dipahami. Reaksi redoks
sebagai contoh materi yang dianggap sulit
dipahami oleh siswa hal ini terlihat dari
56,67% siswa beranggapan materi ini sulit
dan persentase ini merupakan yang paling
tinggi dibandingkan  dengan materi-materi
lain yang ada dikelas X. Kemudian 100 %
siswa mengatakan bahwa guru telah
menggunakan bahan ajar dalam
pemblajaran. Siswa juga masih bingung
dengan istilah metakognisi hal ini terlihat
dari persentase 46,67 % yang boleh
dibilang cukup tinggi akan
ketidakpahaman siswa tentang
metakognisi ini, setelah dijelaskan
mengenai metakognisi, siswa mengatakan
bahwa bahan ajar yang digunakan dalam
pemblajaran selama ini belum berbasis
metakognisi. Selanjutnya sebanyak 70%
siswa beranggapan bahwa penggunaan
bahan aja selain buku cetak dapat
membuat belajar lebih menyenangkan
bearti siswa mengharapkan suatu bahan
ajar yang menarik sehingga dapat mudah
untuk memahami materi kimia. Kemudian
100 % siswa merespon baik akan adanya
suatu pengembangan bahan ajar berbasis
metakognisi pada materi kimia khususnya
materi reaksi redoks. Dan terakhir siswa
berharap bahan ajar tersebut dibuat
semenarik mungkin.

Berdasarkan permasalahan yang
telah diuraikan diatas maka penulis
menawarkan suatu pengembangan bahan
ajar e-Book berbasis metakognisi yang
nantinya akan memungkinkan

pembelajaran menjadi efektif dan siswa
akan lebih mudah untuk memahami
materi, khususnya materi reaksi redoks.
Bahan ajar e-Book tersebut nantinya akan
dioperasikan dengan menggunakan
softwere 3D PageFlip profesional.

Software 3D PageFlip profesional
merupakan program unggulan yang khusus
digunakan untuk menampilkan materi
dalam bentuk buku elektronik yang bisa
dilengkapi dengan audio, gambar, animasi
bergerak dan video yang lebih menarik
daripada Ms.power point dan program
pengembangan lainnya. Bahan ajar
menggunakan 3D PageFlip profesional ini
tidak hanya dapat dioperasikan melalui
laptop  saja, namun juga melalui
Smartphone, Tablet dan Gadget dengan
merubah format file atau exe menjadi 3dp.
Sehingga dimanapun dan kapanpun siswa
dapat belajar secara mandiri

Maka dari uraian di atas peneliti
bermasud melakukan penelitian
pengembangan yang berjudul
“Pengembangan Bahan Ajar e-Book
Berbasis Metakognisi Menggunakan 3D
PageFlip Pada Materi Reaksi Redoks di
Kelas X MIPASMA N 1 Muaro Jambi”.

KAJIAN PUSTAKA
Metakognisi

Preisseisen seperti dikutip Pannen
(1997; 3-7 – 3-8) menjelaskan bahwa
metakognisi meliputi empet ketrampilan,
yaitu : (1) Ketrampilan pemecahan
masalah (Problem Solving) yaitu :
Ketrampilan individu dalam menggunakan
proses berpikirnya untuk memecahkan
masalah melalui pengumpulan fakta-fakta,
analisis informasi, menyusun berbagai
alternatif pemecahan, dan memilih
pemecahan masalah yang paling efektif.
(2) Ketrampilan pengambilan keputusan
(Decision Making) yaitu : Ketrampilan
individu dalam menggunakan proses
berfikirnya untuk memilih suatu keputusan
yang terbaik dari beberapa pilihan yang
ada melalui pengumpulan informasi,
perbandingan kebaikan dan kekurangan
dari setiap alternatif, analisis informasi,
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dan pengambilan keputusan yang terbaik
berdasarkan alasan-alasan yang rasional.
(3) Ketrampilan beripikir kritis (Critical
Thingking) yaitu : Ketrampilan individu
dalam menggunakan proses berpikirnya
untuk menganalisis argumen dan
memberikan interpretasi berdasarkan
persepsi yang sahih melalui logical
reasoning, analisis asumsi dan bias dari
argumen, dan interpretasi logis. (4)
Ketrampilan berpikir kreatif (Creative
Thingking) yaitu : Ketrampilan individu
dalam menggunakan proses berpikirnya
untuk menghasilkan suatu ide yang baru,
konstruktif, dan baik berdasarkan konsep-
konsep, dan prisnip-prinsip yang rasional
maupun persepsi, dan intuisi individu.

e-Book
e-Book, biasa ditulis juga e-Book,

diterjemahkan menjadi buku elektroik atau
buku digital, secara mudahnya adalah
buku dalam bentuk elektronik/digital, tidak
seperti buku yang biasanya tercetak pada
kertas atau media fisik lainnya. e-Book
yang berwujud digital merupakan hasil
dari perkembangan di bidang teknologi
informasi yang tidak lepas dari kemajuan
teknologi internet dan komputer (Fuad,
2016).

Kehadiran e-Book pun mulai
digemari karena content dan tampilan yang
dimiliki buku digital cukup interaktif
sehingga oleh banyak kalangan baik dari
yang tua hingga remaja lebih tertarik
menggunakan buku digital. Disisi lain
harga yang relatif lebih murah, praktis, dan
menyenangkan untuk dibaca juga
menjadipertimbangan dalam memilih buku
digital sebagai bahan bacaan (Triyono,
dkk, 2012) .

Software 3D Pageflip Professional
Software 3D PageFlip

Professional adalah aplikasi flash flipbook
yang dapat digunakan untuk mengubah file
PDF, Word, PowerPoint, dan Excel ke
bentuk flipbooks. Dengan software flash
flipbook, kita dapat membuat majalah,
katalog, e-brosur, eBook atau e-surat kabar

menakjubkan berbentuk 3D. Dengan kata
lain dengan software ini kita dapat
membuat majalah online atau epaper
dengan cara menjadikan file flash lalu
embed ke page html halaman web atau
blog.

Sesuai dengan namanya 3D
Pageflip Professional telah membuktikan
dirinya sebagai program 3D berbasis
system real-3D dengan kemampuan
profesional. Dalam perkembanganya, 3D
selalu melakukan banyak penyempurnaan
pada setiap versinya. Banyak fasilitas dan
fitur baru dalam program 3D Pageflip
Professionalyang akan membantu
menampilkan e-book dalam bentuk
majalah 3D yang lebih nyata dan menarik
dengan adanya sound , video , serta
animasi yang bisa ditampilkan beserta
editor yang lengkap dengan bahan yang
digunakan bisa berasal dari pdf maupun
Ms.Power Point. para pengguna pun dapat
menggunakkan aplikasi ini dengan mudah
. Dengan fitur-fitur dan editor terbarunya
menjadikan 3D Pageflip
Professionalsebagai program e-book dan
presentasi yang makin digemari oleh
pengguna. Program 3D Pageflip
Professionaltelah mampu mengolah teks
maupun objek dengan efek tiga dimensi
sehingga membuat animasinya lebih
menarik , serta dapat menampilkan video
didalam sebuah majalah 3D yang sangat
menarik untuk ditampilkan.

Software 3D PageFlip
Professional menyediakan banyak pre-set
template yang berfungsi untuk membuat
buku, majalah, maupun media
pembelajaran digital  yang menarik. Selain
itu, dengan software 3D PageFlip
Professional dapat dirancang sendiri gaya
kustom dengan built-in pengaturan fungsi:
navigasi bar pengaturan, pengaturan
tombol, gaya thumbnail, pengaturan
preloader, gambar latar belakang dan
musik, serta pengaturan lainnya.

Adapun kelebihan yang dimiliki
oleh 3D PageFlip Profesional :
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1. Dapat mengkonversi Adobe Acrobat
PDF dan Gambar menjadi bentuk
buku dalam ruang 3D.

2. Tidak harus memiliki keahlian
mendesain 3D.

3. Dapat publikasikan di website pribadi
atau menanamkan dalam blog.

4. Dapat di kirim kepada orang lain
dengan menggunakan format Zip
"HTML".

5. Di dalam 3D PageFlip Profesional
telah terdapat flash.
(www.3D-PageFlip.com, Diakses
tanggal 1 November 2015)

Reaksi Redoks
Aas Saidah dan Michael Purba

(2014:140) dalam bukunya menyatakan
bahwa reaksi reduksi dan oksidasi
berlangsung secara simultan (bersamaan),
sehingga penamaan yang lebih tepat
adalah reaksi reduksi-oksidasi. Reaksi
redoks memiliki peranan penting bagi
kehidupan manusia. Perkaratan besi,
proses fotosintesi tumbuhan, respirasi,
proses metabolisme dan pembakaran kayu
merupakan beberapa contoh dari reaksi
reduksi-oksidasi yang terdapat sekitar.

Pengertian oksidasi dan reduksi itu
sendiri telah mengalami perkembangan.
Pada awalnya, reaksi reduksi-oksidasi
dikaitkan dengan pengikatan dan
pelepasan oksigen, kemudian
dikembangkan menjadi pelepasan dan
penyerapan elektron dan perubahan
bilangan oksidasi.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian yang digunakan

adalah penelitian pengembangan
(Research and Development). Dengan
menggunakan kerangka ADDIE sebagai
dasar dalam pengembangan. Prosedur
pengembangan pada penelitian ini terdiri
dari lima tahapan yaitu Analysis (analisis),
Design (perencanaan), Development
(pengembangan), Implementation
(pelaksanaan) dan Evaluation (evaluasi).

Subjek uji coba dalam penelitian
ini adalah siswa kelas X MIPA SMAN1
Muroa Jambi.

Penentuan klasifikasi validasi oleh
ahli media, ahli materi, dan penilaian oleh
guru didasarkan pada rerata skor jawaban.

Untuk klasifikasi berdasarkan
rerata skor jawaban : rerata skor minimal =
1, rerata skor maksimal = 5, kelas interval
= 5, jarak kelas interval = (skor maksimal
– skor minimal) dibagi kelas interval = (5-
1)/5 = 0,8.

Tabel 1 Klasifikasi Berdasarkan Rerata Skor
Jawaban

No Jumlah Skor
Jawaban

Klasifikasi Validasi

1 ˃ 4,2 − 5,0 Sangat Baik (SB)
2 ˃ 3,4 − 4,2 Baik (B)
3 ˃ 2,6 − 3,4 Kurang Baik (KB)
4 ˃ 1,8 − 2,6 Tidak Baik (TB)
5 1,0 − 1,8 Sangat Tidak Baik (STB)

(Widoyoko, 2012: 111-112)

Untuk menentukan klasifikasi
respon siswa digunakan persentase
kelayakan dengan rumus:

K=
F

N×I×R
×100%

Keterangan:
K = persentase kelayakan
F = jumlah keseluruhan jawaban

responden
N = skor tertinggi dalam angket
I = jumlah pertanyaan dalam angket
R = jumlah responden

Dengan interpretasi skor sebagai berikut:

Tabel 2 Kriteria Persentase
No Persentase (%) Kriteria
1 0 – 20 Sangat Tidak Baik
2 21- 40 Tidak Baik
3 41 – 60 Kurang Baik
4 61 - 80 Baik
5 81 - 100 Sangat Baik

(Riduwan, 2013: 29)

HASIL PENGEMBANGAN DAN
PEMBAHASAN

Pada penelitian pengembangan ini,
menggunakan kerangka ADDIE  yang
terdiri dari 5 tahap, yaitu:
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(1) Analisis (Analysis)
Pada tahap ini dapat diketahui dari

wawancara dengan guru kimia dan
penyebaran angket siswa. Berdasarkan
data yang didapat dari angket kebutuhan
sebagian siswa mengatakan bahan ajar
yang digunakan oleh guru masih bersifat
cetak dan belum berbasis metakognisi,
materi reaksi redoks adalah salah satu
materi yang tingkat kesulitannya tinggi
jika dibandingkan dengan materi-matei
lain yang ada di kelas X..

SMA Negeri 1 Muaro Jambi telah
menggunakan kurikulum 2013 dan guru
sesekali menggunakan MsPower Point
(PPT) dalam pembelajaran kimia. SMA
Negeri 1 Muaro Jambi juga telah memiliki
sarana dan prasarana pendukung
Information Communication and
Technology (ICT) yang memadai seperti
laboratorium komputer, serta Liquid
Crystal Display Projector (LCD
projector).
(2) Tahap Desain (Design)

Pada tahap ini bertujuan menyusun
desain awal dengan membuat flowchart
yang kemudian dikembangkan menjadi
storyboard. Pada tahap desain ini,
dilakukan evaluasi terhadap desain dan isi
produk dengan tujuan perbaikan terhadap
produk yang dikembangkan.

(3) Pengembangan (Development)
Pada tahap ini bahan ajar e-Book

berbasis metakognisi dibuat dengan
menggunakan software 3D pageflip
professional yang kemudian divalidasi
oleh tim ahli yaitu ahli materi dan ahli
media.Validasi tim ahli dilakukan oleh
dosen pendidikan kimia Universitas Jambi.
Saran, masukan serta komentar yang
diperoleh dari tim ahli kemudian
digunakan untuk perbaikan ajar e-Book
berbasis metakognisi.

Validasi oleh ahli media dilakukan
sebanyak dua kali, dengan perolehan rerata
skor jawaban akhir 4,8 atau
diklasifikasikan sangat baik. Berdasarkan
penilaian oleh ahli media terdapat
beberapa saran yang diberikan gambar
dan tulisan diperbesarkan agar terlihat
jelas (Gambar 1).

Validasi oleh ahli materi dilakukan
sebanyak dua kali dengan perolehan rerata
skor jawaban akhir 4,6 atau
diklasifikasikan sangat baik. Beberapa
perbaikan yang disarankan oleh ahli materi
diantaranya adalah penggunaan kalimat
lebih diefektifkan lagi, agar kalimat yang
digunakan dapat dengan mudah dipahami
oleh siswa untuk memahami bahan ajar e-
Book berbasisi metakognisi (Gambar 2).

.

(a) (b)
Gambar 1 Gambar dan tulisan : (a) Sebelum revisi dan (b) Setelah revisi
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(a) (b)
Gambar 2 Kalimat dalam soal : (a) Sebelum revisi dan (b) Setelah revisi

Produk yang telah divalidasi
selanjutnya dinilai oleh guru. Perolehan
rerata skor jawaban dari angket penilaian
guru sebesar 4,6 atau berada pada
klasifikasi sangat baik. Saran dan
komentar dari guru juga digunakan untuk
perbaikan produk sebelum nantinya
diujicobakan ke siswa.
(4) Implementasi (Implementation)

Penyempurnaan terhadap majalah
kimia elektronik yang dikembangkan
dilakukan dengan memperhatikan catatan,
saran, serta komentar dari validasi oleh
ahli media dan ahli materi hingga didapat
produk akhir dan siap diujicobakan. Uji
coba dilakukan sebatas pada kelompok
kecil. Untuk mengetahui respon siswa
terhadap bahan ajar e-Book berbasis
metakognisi yang dikembangkan
dilakukan melalui angket respon siswa.
(5) Evaluasi (Evaluation)

Evaluasi adalah proses untuk
melihat apakah media pembelajaran yang
dibuat berhasil, sesuai dengan harapan
awal atau tidak. Evaluasi dapat di lakukan
di setiap tahap pengembangan. Evaluasi
terakhir ini untuk mengetahui respon siswa
terhadap penggunaan media pembelajaran
yang telah dinyatakan layak oleh tim ahli.
Evaluasi ini merupakan evaluasi formatif,
karena tujuannya untuk kebutuhan
revisi.Setelah tahap implementasi di

lakukan uji coba produk, penulis
memperoleh data berupa angket.

Dari data angket tanggapan
responden sebagian besar siswa kelas X
MIPA SMA Negeri 1 Muaro Jambi
memberikan respon yang sangat baik
terhadap bahan ajar e-Book berbasis
metakognisi ini. Kesesuaian media dalam
pembelajaran serta kemenarikan materi
yang disajikan mampu membuat siswa
tertarik dalam mempelajari materi
pembelajaran yang dimediakan dan dapat
membantu siswa menjadi lebih mudah
dalam memahami materi reaksi redoks
serta dapat melatih kemampuan berfikir
secara metakognisi.

Analisis Data
Data yang dianalisis dalam penelitian

ini adalah data yang diperoleh dari
pengisisan angket kebutuhan, validasi ahli
media, ahli materi, verifikasi oleh guru,
dan respon siswa. Data angket yang diisi
kemudian dianalisis. Skor yang diperoleh
kemudian diklasifikasikan menggunakan
rerata untuk melihat kesesuaian media
dalam pembelajaran serta kemenarikan
materi yang disajikan sehingga mampu
membuat siswa tertarik dalam mempelajari
materi pembelajaran yang dimediakan.
Selain itu diharapkan juga dapat
membantu siswa menjadi lebih mudah
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dalam memahami materi pembelajaran
serta dapat melatih kemampuan berfikir
secara metakognisi.

Angket Kebutuhan
Angket kebutuhan digunakan untuk

mengumpulkan data analisis kebutuhan,
karakteristik siswa, analisis tujuan, analisis
materi dan teknologi. Analisis data untuk
angket kebutuhan dilakukan dengan
menggunakan rating scale menggunakan
rumus sebagai berikut:

P=
Skor Pengumpulan Data

Skor Total
x 100%

Keterangan : P = Angka Persentase

Angket Validasi Media
Penentuan klasifikasi validasi oleh

ahli media didasarkan pada rerata skor
jawaban. Rerata skor diperoleh dengan
cara jumlah skor dibagi jumlah butir.
Berikut ini hasil data validasi oleh ahli
media:

Tabel 3 Analisis Validasi Ahli Media

Validasi Jumlah Rerata Kategori

Media 82 4,8 Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas
menunjukkan bahwa bahan ajar e-Book
berbasis metakognisi ini dikategorikan
“sangat baik” dengan skor 82. Dari jumlah
skor dapat juga dicari rerata validasi
media. Rerata validasi mediaadalah jumlah
skor dibagi dengan jumlah soal, maka
rerata skornya 4,8 dengan kategori “sangat
baik” karena berada pada interval lebih
dari 4,2-5,0.

Angket Validasi Materi
Penentuan klasifikasi validasi oleh

ahli materi didasarkan pada rerata skor
jawaban. Rerata skor diperoleh dengan
cara jumlah skor dibagi jumlah butir.
Berikut ini hasil data validasi oleh ahli
materi:

Tabel 4 Analisis Validasi Ahli Materi

Validasi Jumlah Rerata Kategori

Materi 84 4,6 Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas
menunjukkan bahwa bahan ajar e-Book
berbasis metakognisi ini untuk validasi
materi dikategorikan “sangat baik”
dengan skor 84. Dari jumlah skor dapat
juga dicari rerata validasi media. Rerata
validasi mediaadalah jumlah skor dibagi
dengan jumlah soal, maka rerata skornya
4,6 dengan kategori “sangat baik” karena
berada pada interval lebih dari 4,2-5,0.

Angket Penilaian Guru
Dari hasil penilaian guru

menunjukkan bahwa majalah kimia
elektronik pada materi struktur atom ini
dikategorikan “sangat baik” dengan skor
61. Dari jumlah skor dapat juga dicari
rerata penilaian guru. Rerata penilaian
guru adalah jumlah skor dibagi dengan
jumlah soal, maka rerata skornya 4,6
dengan kategori “sangat baik” karena
berada pada interval lebih dari 4,2-5,0 .

Angket Respon Siswa
Dari hasil angket respon siswa

diperoleh jumlah skor jawaban seluruh
responden (10 orang) untuk seluruh butir
(15 butir) adalah 683.
Persentase respon siswa:

K =
809

5 × 18 × 10
× 100% = 89,80%

Apabila nilai 89,8%
diinterpretasikan, maka termasuk kriteria
“Sangat Baik” karena termasuk dalam
kelas 81%-100%. Tanggapan siswa
terhadap bahan ajar e-Book berbasis
metakognisi yang ditampilkan juga sangat
baik dan dapat melatih kemampuan
berfikri secara metakognisi terutama pada
materi reaksi redoks.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:



Efry Mindayula 9

(1) Pengembangan bahan ajar e-Book
berbasis metakognisi pada materi
reaksi redoks menerapkan model
ADDIE.Model ini memiliki 5 tahap
yaitu: Analisis, Desain,
Pengembangan, Implementasi dan
Evaluasi. Dalam proses
pengembangannya, produk divalidasi
oleh tim ahli media dan materi dengan
menggunakan angket validasi. Dari
hasil validasi media dan materi,
diperoleh rerata masing-masing 4,8
dan 4,6. Produk dikategorikan sangat
baik, karena termasuk ke dalam
klasifikasi rerata lebih dari 4,2-5,0.
Sebelum produk diujicobakan terlebih
dahulu dinilai oleh guru, kemudian
diujicobakan pada kelompok kecil dan
ditanggapi oleh siswa.

(2) Dari hasilangket respon siswa,
diperoleh persentase skor sebesar
89,8% (sangat baik),dari hasil data
tersebut siswa memberikan respon
sangat baik terhadap produk yang
dikembangkan.
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