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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Belajar adalah proses kompleks yang terjadi pada setiap orang sepanjang 

hidupnya. Keberhasilan proses belajar ditentukan oleh banyak faktor, dua diantaranya 

adalah metode mengajar dan media pembelajaran. Menurut Arsyad (2015:19), dua 

unsur tersebut amat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Proses belajar yang 

semakin dinamis dan kemajuan dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

mendorong semakin bervariasinya penggunaan media dalam proses pembelajaran. 

E-book (buku elektronik) merupakan salah satu hasil dari kemajuan TIK. E-

book berisi informasi berupa teks, gambar, video atau animasi dalam bentuk digital. 

Menurut Widyanita dkk (2012), e-book yang disajikan secara interaktif berisi video-

video dan animasi yang menarik, bisa menjadikan proses pembelajaran berbeda 

dengan proses pembelajaran konvensional. Media e-book dengan penyajian informasi 

yang menggabungkan teks, gambar, video serta animasi yang menarik, dapat 

meningkatkan ketertarikan siswa dalam belajar. 

Biologi memiliki karakteristik materi spesifik yang berbeda dari mata pelajaran 

lain. Materi biologi tidak hanya berhubungan tentang fakta-fakta ilmiah tentang 

fenomena dan alam yang konkret, tetapi juga berkaitan dengan hal-hal atau obyek 

yang abstrak yang membutuhkan pemahaman konsep seperti: proses-proses 

metabolisme kimiawi dalam tubuh, sistem hormonal, sistem koordinasi dll 

(Sudarisman, 2015:32). Selain itu, dalam materi biologi banyak digunakan istilah-
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istilah yang  umumnya merupakan istilah dalam bahasa latin atau kata yang 

dilatinkan. Sebenarnya istilah tersebut bukan sekedar istilah namun konsep yang 

sudah disepakati diantara para biologiwan, dan istilah-istilah tersebut dapat 

dikembangkan atau dikombinasikan membentuk pengertian yang lebih kompleks atau 

lebih spesifik (Rustaman, 2011:27).   

Salah satu materi dalam pembelajaran biologi yang membutuhkan pemahaman 

konsep adalah materi metabolisme yang mempelajari tentang enzim, anabolisme dan 

katabolisme. Konsep materi yang banyak menggunakan istilah dalam bahasa latin 

mengakibatkan siswa sulit untuk mengingat materi tersebut. Pemahaman siswa yang 

kurang akibat pemahaman daya ingat yang menjadi kendala dalam proses kegiatan 

belajar mengajar. Menurut Majid (2013) dalam Setyorini dkk (2017), kesulitan 

belajar karena daya ingat terbatas merupakan hambatan  siswa dalam mencapai tujuan 

belajar, sehingga diperlukan penggunaan metode atau strategi pembelajaran yang 

tepat untuk mengatasi hal tersebut.  

Berdasarkan observasi (tanggal 08 sampai 25 Agustus 2018) dan wawancara 

dengan salah satu guru biologi (Reni Julianti) di SMA Negeri 11 Kota Jambi, 

diketahui bahwa siswa mendapatkan pengetahuan dari penjelasan guru dan sumber 

belajar yang digunakan berupa buku paket yang disediakan oleh sekolah. Selain buku 

paket, media yang digunakan dalam proses pembelajaran biologi  masih kurang yaitu 

berupa media powerpoint belum ada inovasi lainnya.  

Sementara itu berdasarkan observasi yang dilakukan kepada siswa kelas XII 

MIPA SMA Negeri 11 Kota Jambi (n=30), menunjukkan bahwa biologi merupakan 

salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit dipahami (53,3%) sangat sulit dipahami 
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(10%), yang lain menganggap mudah (16,7%) dan sangat mudah (20%). Jika dilihat 

berdasarkan materi biologi kelas XII, materi yang 

dianggap paling sulit adalah materi metabolisme (43,3%) diikuti genetika (33,3%) 

pembelahan sel (13,3%), pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan (6,67%) 

dan materi lainnya (6,67%). Semua responden (siswa) mengharapkan media 

pembelajaran yang menarik disertai video-video untuk pembelajaran biologi yang 

bersifat abstrak dan sulit dipahami. 

Melihat hasil pengamatan tersebut, maka guru perlu melakukan upaya untuk 

mengatasi permasalahan dan membantu siswa dalam memahami materi biologi. Ada 

banyak cara yang bisa dilakukan guru misalnya, penggunaan media dan strategi 

pembelajaran yang sesuai untuk memperdalam pemahaman siswa terhadap istilah 

khususnya pada materi metabolisme.  

Salah satu media yang dapat digunakan adalah media e-book (buku elektronik) 

berbasis mnemonik menggunakan Kvisoft Flipbook Maker. Mnemonik merupakan 

strategi yang cocok untuk pelajaran biologi. Menurut Esti (2006 : 146) mnemonik 

merupakan suatu strategi mengingat yang menekankan  pada pembentukan strruktur 

bagi hal-hal atau benda yang perlu diingat sehingga mempermudah mengingatnya 

kembali. Pemanfaatan strategi menmonik didalam e-book ini untuk membantu siswa 

mengatasi masalah yang timbul akibat karakteristik materi metabolisme. Penelitian 

Halim (2012) menyatakan bahwa strategi mnemonik efektif dalam meningkatkan 

memori jangka panjang siswa, artinya siswa mampu mengingat pelajaran biologi 

dengan baik.  
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E-book berbasis mnemonik yang akan dikembangkan dibuat menggunakan 

Kvisoft Flipbook Maker. Penggunaan perangkat ini menjadikan sumber belajar lebih 

variatif dengan penyajian informasi yang menggabungkan teks, gambar, audio, video 

serta animasi. Variasi yang tersedia dapat dimanfaatkan sebagai meningkatkan 

ketertarikan  minat belajar siswa.  

Berdasarkan uraian masalah tersebut, maka peneliti melakukan pengembangan 

media pembelajaran biologi berupa “Pengembangan Media E-book Berbasis 

Mnemonik Menggunakan Kvisoft Flipbook Maker Pada Materi Metabolisme 

Untuk Siswa Kelas XII SMA” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah mengembangkan media e-book berbasis mnemonik menggunakan 

Kvisoft Flipbook Maker pada materi metabolisme untuk siswa kelas XII SMA? 

2. Bagaimana kelayakan media e-book berbasis mnemonik menggunakan Kvisoft 

Flipbook Maker pada materi metabolisme untuk siswa kelas XII SMA? 

3. Bagaimana respon guru terhadap media e-book berbasis mnemonik menggunakan 

Kvisoft Flipbook Maker pada materi metabolisme untuk siswa kelas XII SMA? 

4. Bagaimana respon siswa kelas XII SMA menggunakan media e-book berbasis 

mnemonik pada materi metabolisme? 
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1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui langkah pengembangan media e-book berbasis mnemonik 

menggunakan Kvisoft Flipbook Maker pada materi metaolisme untuk siswa kelas 

XII di SMA. 

2. Mengetahui kelayakan media e-book berbasis mnemonik menggunakan Kvisoft 

Flipbook Maker pada materi metabolisme untuk siswa kelas XII di SMA. 

3. Mengetahui respon guru terhadap media e-book berbasis mnemonik 

menggunakan Kvisoft Flipbook Maker pada materi metabolisme untuk siswa 

kelas XII di SMA. 

4. Mengetahui respon siswa kelas XII SMA menggunakan media e-book berbasis 

mnemonik pada materi metabolisme. 

 

1.4 Spesifikasi Pengembangan 

Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian pengembangan ini 

ialah sebagai berikut: 

1. Media e-book yang dikembangkan memuat materi metabolisme dengan tampilan 

gambar, teks, audio, video, dan animasi.  

2. Produk media pembelajaran dikembangkan dengan menggunakan software 

Kvisoft Flipbook Maker Pro 3.6.10 

3. Sajian e-book berbasis mnemonik meliputi cover, kata pengantar, daftar isi, 

kompetensi dasar, indikator, materi, evaluasi serta profil penulis dan 

pembimbing.  
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4. E-book berbasis mnemonik ini terdiri dari 64 halaman. 

5. Format file media e-book berbasis mnemonik yakni: .exe 

6. Background e-book berlatar biru, putih, ungu. 

7. Dijalankan secara offline dalam bentuk Compact Disk (CD) atau dapat disimpan 

di dalam Flash Disk (FD). 

8. E-book ini dilengkapi dengan strategi mnemonik yaitu suatu strategi untuk 

mempermudah mengingat terhadap istilah di dalam materi metabolisme. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

Adapun pentingnya pengembangan media e-book berbasis menmonik ini adalah  

1. Memberikan suasana belajar yang menarik bagi siswa kelas XII MIPA di SMA. 

2. E-book yang dikembangkan mempermudah siswa mengingat istilah dalam materi 

metabolisme karena disertai dengan strategi mnemonik. 

3. E-book yang dikembangkan memberikan inovasi baru sebagai sumber belajar 

bagi siswa. 

 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Asumsi dalam penelitian dan pengembangan media e-book berbasis mnemonik 

ini adalah : 

1.6.1 Asumsi Pengembangan 

1. Media e-book berbasis mnemonik pada materi metabolisme ini mampu membuat 

peserta didik untuk aktif di dalam proses pembelajaran. 
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2. Media e-book berbasis mnemonik ini memungkinkan peserta didik dapat belajar 

secara mandiri. 

1.6.2 Keterbatasan Pengembangan 

1. E-book berbasis mnemonik ini hanya dapat dijalankan pada laptop atau komputer. 

2. Laptop atau komputer yang digunakan memiliki aplikasi pembaca PDF. 

 

1.7 Definisi Istilah 

1. Pengembangan media e-book berbasis mnemonik pada materi metabolisme 

adalah pengembangan bahan ajar berupa buku elektronik yang digabungkan 

dengan strategi mnemonik yang dibuat dengan menggunakan sofware Kvisoft 

Flipbook Maker  

2. Kvisoft Flipbook Maker merupakan salah satu sofware yang mudah digunakan 

untuk membuat tampilan buku digital 3D yang bisa bolak-balik serta mampu 

mengintegrasikan tayangan suara, gambar, animasi dan video. 

3. Mnemonik merupakan salah satu strategi untuk memudahkan siswa dalam 

mengingat istilah biologi dalam bahasa latin pada materi metabolisme. 

4. Metabolisme merupakan seluruh rangkaian proses reaksi kimia yang berlangsung 

di dalam sel mahluk hidup, terdiri dari dua proses yaitu katabolisme dan 

anabolisme. 

   

 

 


