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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ilmu kimia lebih dikenal sebagai ilmu yang dapat menjelaskan jawaban 

mengenai gejala-gejala alam. Gejala alam dipelajari oleh para ahli kimia melalui 

proses misalnya pengamatan dan eksperimen yang terjadi, dan sikap ilmiah 

misalnya objektif dan jujur pada saat mengumpulkan dan menganalisis data 

produk dari proses dan sikap ilmiah yang diterapkan ahli kimia berupa fakta, teori, 

hukum dan prinsip/konsep. Karakteristik pada ilmu kimia sebagai sikap, proses, 

dan produk harus diperhatikan agar diperoleh pembelajaran kimia dan hasil 

belajar kimia yang maksimal. 

Dalam mempelajari ilmu kimia, siswa harus mampu menghubungkan atau 

mempertautkan ketiga level representasi kimia. Pada umumnya pembelajaran 

kimia yang terjadi saat ini hanya membatasi pada dua level representasi, yaitu 

makroskopik dan simbolik. Level berpikir submikroskopik dipelajari terpisah dari 

dua tingkat berpikir lainnya, sehingga siswa cenderung hanya menghafalkan 

representasi submikroskopik yang bersifat abstrak akibatnya tidak mampu untuk 

membayangkan bagaimana proses dan struktur dari suatu zat yang mengalami 

reaksi. 

Berdasarkan fakta dari hasil penelitian sebelumnya, ilmu kimia dipandang 

ilmu yang cukup sulit dimengerti, dan tidak menarik untuk dipelajari 

(Novratilova, Kadaritna, & Tania, 2015). Didukung dengan penelitian lain yang 

menyebutkan bahwa penyebab siswa mengalami kesulitan dalam belajar kimia 

adalah kurangnya minat dan perhatian siswa pada saat proses pembelajaran dalam 

kimia (Marsita, Priatmoko, & Kusuma, 2010). Proses pembelajaran di sekolah 
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terlihat kurang menarik, sehingga siswa merasa jenuh dan kurang memiliki minat 

pada pembelajaran kimia (Ristiyani & Bahriah, 2016).  

 Menurut Ashadi (2009) kesulitan belajar kimia diantaranya disebabkan 

karena: (1) siswa tidak tahu bagaimana caranya belajar, (2) siswa kurang 

menguasai matematika dasar, (3) siswa kurang mempunyai kemampuan problem 

solving. Kemampuan problem solving sangat diperlukan untuk mempelajari 

kimia. Kesulitan dalam belajar juga terjadi akibat susahnya peserta didik untuk 

memahami konsep-konsep yang ada dalam kimia karena ketidakmampuan dalam 

menghubungkan dunia makroskopis dan mikroskopis (Ashadi, 2009). 

Pembelajaran kimia di sekolah dapat dikaitkan dengan lingkungan sekitar 

agar siswa terbiasa menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Beberapa 

materi dalam ilmu kimia banyak yang berupa konsep. Siswa tidak bisa  

mempelajari secara langsung dengan kasat mata sehingga, dibutuhkan peran 

media agar siswa lebih mudah dalam mempelajari materi tersebut. Materi Hukum-

hukum Dasar Kimia banyak yang berupa konsep. Materi ini membutuhkan 

pemahaman yang kuat sehingga, dibutuhkan media pembelajaran yang 

representatif dan bisa diulang-ulang kapanpun dan dimanapun siswa 

membutuhkannya. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan menggunakan media 

pembelajaran, sehingga konsep kimia yang abstrak dapat digambarkan kedalam 

bentuk kongkret agar siswa mudah memahaminya. Pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan 

minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan 

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. 
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Dari hasil wawancara dengan guru kimia kelas X MIA di MAN 1 

Batanghari yakni ibu Dra. Elfa Yeni yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 

2019, beliau mengatakan bahwa hanya ada sekelompok siswa yang berminat 

mengikuti pembelajaran kimia dan terkadang siswa yang lain kelihatan sibuk 

dengan urusan masing-masing. Hal seperti ini dipengaruhi oleh media 

pembelajaran yang kurang menarik minat siswa. 

Selain itu, berdasarkan hasil penyebaran angket kepada 18 orang siswa kelas 

X MIA diketahui bahwa siswa telah menguasai penggunaan teknologi berupa 

komputer. Dari 18 jumlah siswa didapatlah hasil persentase sebanyak 94,4% 

siswa yang bisa menggunakan komputer, tetapi hanya 66,7% siswa yang memiliki 

komputer. Namun yang menggunakannya untuk keperluan belajar hanya sekitar 

44,4% siswa, lalu siswa yang lain menggunakannya sebagai hiburan, browsing, 

dan social media. Untuk sarana dan prasarana di MAN 1 Batanghari sendiri sudah 

lengkap untuk mendukung pembelajaran meliputi laboratorium komputer, infocus, 

speaker, bahkan juga telah terpasang WIFI yang dapat mempermudah akses 

internet. Bila dilihat dari kebutuhan akan media dalam materi hukum dasar kimia, 

sekitar 61,1% siswa mengatakan bahwa materi hukum dasar kimia merupakan 

pelajaran yang cukup sulit dan 61,1% siswa mengatakan penjelasan dari guru 

dirasa belum cukup untuk memahami materi hukum dasar kimia. 

Sanjaya (2006) menyatakan bahwa peserta didik yang kurang berprestasi 

bukan disebabkan oleh kemampuannya yang kurang, namun dikarenakan tidak 

adanya motivasi untuk belajar, sehingga peserta didik tidak berusaha 

mengoptimalkan seluruh kemampuannya. Untuk itu diperlukan kreativitas 
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pendidik dalam proses pembelajaran, mulai dari penentuan tujuan, desain 

pembelajaran, pemanfaatan media pembelajaran sampai dengan sistem penilaian. 

Melihat pada kondisi dan potensi yang ada di MAN 1 Batanghari, baik 

siswa yang menginginkan bahan ajar berbasis ICT yang menarik dan juga guru 

yang masih kesulitan dalam membangkitkan motivasi siswa dalam belajar, 

sehingga peneliti menawarkan bahan ajar multimedia berupa e-Module (electronic 

module). E-Module atau modul elektronik merupakan bahan belajar mandiri yang 

disusun secara sistematis ke dalam unit pembelajaran terkecil untuk mencapai 

tujuan pembelajaran tertentu yang disajikan ke dalam format elektronik yang di 

dalamnya terdapat animasi, audio, navigasi yang membuat pengguna lebih 

interaktif dengan program. Sehingga proses pembelajaran dengan modul 

elektronik membuat siswa tidak lagi bergantung pada guru sebagai satu-satunya 

sumber informasi, sehingga terciptanya pembelajaran interaktif dan berpusat pada 

siswa seperti yang diharapkan dalam Kurikulum 2013. 

Modul elektronik ini dapat dibuat menggunakan aplikasi 3D PageFlip 

Professional. 3D PageFlip Professional dapat dimanfaatkan untuk membuat 

bahan ajar berbentuk digital e-book dengan efek 3D. Software ini mampu 

mengubah bahan ajar berbentuk word, power point dan pdf menjadi ebook 3D 

flash dengan berbagai format seperti Exe, Zip, Html, 3DP dan lain-lain. 

Melihat permasalahan akan terbatasnya media ataupun bahan ajar, masih 

kurangnya penggunaan teknologi untuk siswa belajar dan masih banyaknya siswa 

yang belum terlalu memahami materi pembelajaran kimia khususnya hukum-

hukum dasar kimia tersebut, maka penulis bermaksud melakukan penelitian 

pembembangan yang berjudul “Pengembangan Multimedia e-Module pada 
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Materi Hukum-Hukum Dasar Kimia untuk Siswa Kelas X MIA MAN 1 

Batanghari” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

diteliti dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Bagaimana prosedur pengembangan e-Module pada materi Hukum-hukum 

Dasar Kimia di MAN 1 Batanghari? 

2. Bagaimana respons siswa dalam penggunaan e-Module pada materi Hukum-

hukum Dasar Kimia untuk siswa kelas X MIA MAN 1 Batanghari? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terpusat dan terarah, maka peneliti membatasi masalah 

yang akan dibahas yaitu sebagai berikut : 

1. Pada fase pelaksanaan pengembangan, uji coba yang dilakukan hanya 

sebatas uji coba kelompok kecil. 

2. Pengembangan e-Module ini hanya mencakup materi hukum-hukum dasar 

kimia yang didesain secara khusus berisikan aplikasi hukum-hukum dasar 

kimia berupa teks, gambar, audio dan video. 

1.4 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui prosedur mengembangkan e-Module yang tepat pada 

materi hukum-hukum dasar kimia untuk siswa kelas X MIA di MAN 1 

Batanghari. 
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2. Untuk mengetahui respons siswa dalam penggunaan e-Module pada materi 

Hukum-hukum Dasar Kimia untuk siswa kelas X MIA MAN 1 Batanghari. 

1.5 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Produk yang dihasilkan dalam penelitian pengembangan ini adalah modul 

elektronik dengan materi hukum-hukum dasar kimia menggunakan aplikasi 3D 

Pageflip Professional untuk mata pelajaran kimia kelas X MIA. Hasil akhir 

produk yang dikembangkan menggunakan format .EXE. Modul elektronik ini 

dilengkapi dengan warna, gambar, audio, dan video yang dapat membantu dalam 

penggunaannya. Adapun isi dari modul ini terdiri dari Peta Konsep, Kompetensi, 

Materi, Video percobaan dalam bentuk QR Code, dan Soal latihan berupa soal 

pilihan ganda dan uraian. 

1.6 Manfaat Hasil Penelitian 

Diharapkan setelah penelitian dengan menggunakan e-Module pada materi 

hukum-hukum dasar kimia untuk siswa SMA kelas X MIA di MAN 1 Batanghari 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi siswa : 

a. Menumbuhkan semangat belajar yang terkadang kurang karena proses 

pembelajaran yang monoton. 

b. Meningkatkan penguasaan materi yang diberikan guru. 

2. Bagi guru : 

Dapat dijadikan sebagai contoh pembelajaran kimia yang berorientasi pada 

e-Module untuk membantu siswa termotivasi dalam belajar sehingga 

meningkatkan pemahaman konsep-konsep kimia. 
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3. Bagi peneliti : 

a. Untuk melatih diri mencari solusi dalam mengelola pembelajaran di 

kelas. 

b. Dapat menambah pengetahuan dan keterampilan dalam penguasaan 

kelas untuk penyampaian materi dengan menggunakan e-Module dan 

dimanfaatkan untuk pembelajaran selanjutnya ketika telah menjadi guru 

sebenarnya. 

4. Bagi sekolah : 

Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang baik pada MAN 1 

Batanghari sesuai dengan tuntutan perbaikan sistem pembelajaran terbaru. 

1.7 Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman istilah, maka perlu diberikan definisi 

istilah-istilah sebagai berikut : 

1. Pengembangan 

Konsep pengembangan adalah rancangan mengembangkan sesuatu yang 

sudah ada dalam rangka meningkatkan kualitas lebih maju. 

2. e-Module 

Modul elektronik (e-Module) merupakan bentuk modul secara digitalize dan 

dikemas dengan lebih interaktif dan juga merupakan media untuk belajar 

mandiri karena di dalamnya telah dilengkapi petunjuk untuk belajar sendiri 

yang dapat diisi materi dalam bentuk pdf, video serta animasi yang mampu 

membuat user belajar secara aktif. 
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3. Hukum-Hukum Dasar Kimia 

Materi hukum-hukum dasar kimia berisi tentang hukum-hukum dasar dalam 

ilmu kimia yang menjadi landasan dalam berbagai perhitungan kimia. 

Adapun hukum-hukum dasar tersebut adalah Hukum Kekekalan Massa 

(Hukum Lavoisier), Hukum Perbandingan Tetap (Hukum Proust), Hukum 

Perbandingan Berganda (Hukum Dalton), Hukum Perbandingan Volume 

(Hukum Gay Lussac), dan Hipotesis Avogadro. 


