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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kimia merupakan bidang ilmu yang menyelidiki sifat dan perilaku dari 

semua zat di alam semesta. Ilmu kimia digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia serta membangun lingkungan yang damai dan sejahtera (Nuray et al., 

2010). Kimia sebagai proses dan produk seharusnya mampu memberikan 

kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan kecerdasan siswa, karena 

dengan belajar kimia siswa dapat mengetahui gejala atau fenomena alam. Proses 

belajar kimia dapat dikaitkan langsung dengan berbagai objek yang bermanfaat di 

sekitar kehidupan manusia (Nuryanto & Binadja, 2010). 

Salah satu materi kimia yang dianggap penting untuk dipahami oleh siswa 

adalah materi hukum-hukum dasar kimia dan stoikiometri. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Winarni et al (2013) bahwa salah satu konsep yang diperlukan dalam 

mempelajari kimia adalah konsep stoikiometri termasuk di dalamnya konsep 

persamaan reaksi, konsep ini merupakan jembatan untuk mempelajari seluruh 

konsep kimia. Untuk memahami materi hukum-hukum dasar kimia dan 

stoikiometri diperlukan kemampuan yang baik, karena materi ini lumayan berat 

untuk siswa yang baru belajar kimia. Sehingga diperlukan suatu alat bantu berupa 

media pembelajaran yang dapat membantu siswa mempelajari materi tersebut.  

 Menurut Trianto (2010) keberhasilan pembelajaran sangat bergantung 

pada penggunaan sumber belajar maupun media belajar yang dipilih. Sumber 

belajar yang digunakan selama ini adalah buku. Sumber belajar ini perlu 

dimanfaatkan secara lebih maksimal baik oleh guru maupun siswa.
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 Selain sumber belajar di atas, perlunya memanfaatkan perkembangan 

teknologi sekarang sehingga jika awalnya sumber belajar berbasis media cetak maka 

perlu ditingkatkan kualitas sumber belajar seperti pembelajaran berbasis komputer. 

Hal ini menjadikan peneliti tanggap dengan kondisi seperti ini, yaitu dengan cara 

menyediakan sumber belajar pendukung yang menarik. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Peri Oktiarmi, S.Pd., M.Pd 

selaku guru mata pelajaran kimia di SMA N 3 Kota Jambi, bahwa dalam proses 

pembelajaran pada materi hukum-hukum dasar kimia telah menggunakan media 

pembelajaran seperti Macromedia flash dalam bentuk virtual Lab sedangkan pada 

materi stoikiometri belum menggunakan media pembelajaran. Beliau mengatakan 

bahwa pada saat proses pembelajaran siswa cenderung jenuh karena pada materi 

hukum-hukum dasar kimia dan stoikiometri terdapat banyak teori-teori sehingga 

dibutuhkan media pembelajaran yang menunjukkan contoh konkret dari teori-teori 

tersebut.  

 Berdasarkan hasil penyebaran angket kebutuhan dan karakteristik kepada 

siswa kelas X MIPA 2  SMAN 3 kota Jambi diperoleh hasil bahwa siswa telah 

menguasai penggunaan teknologi berupa laptop/komputer dan 97,2% siswa yang 

memiliki komputer/laptop. Namun hanya 13,9% siswa yang menggunakannya untuk 

keperluan belajar, lalu siswa yang lain menggunakannya sebagai browsing dan 

hiburan. Sebanyak 94,4% siswa hanya menggunakan buku paket pelajaran sebagai 

sumber belajar. Sebanyak 86,1 % siswa mengatakan bahwa materi hukum-hukum 

dasar kimia dan stoikiometri merupakan materi yang sulit dan 69,4 % siswa belum 
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memahami penjelasan guru tentang materi tersebut. Kemudian untuk kemampuan 

metakognisi yang meliputi keterampilan pemecahan masalah  30,6%,  keterampilan 

pengambilan keputusan 22,2%, keterampilan berpikir kritis 13,9%, dan  keterampilan 

berpikir kreatif 8,3%.  

 Seiring dengan berkembangnya sistem pendidikan nasional, akan lebih baik 

jika di dalam media pembelajaran berisi konten-konten yang dapat membantu siswa 

dalam mengatur dan mengontrol proses berpikirnya atau biasa dikenal dengan 

metakognisi. Yamin (2013) mengemukakan bahwa metakognisi dapat menyadarkan 

siswa dalam memahami konsep materi yang dipelajari, atau dengan kata lain siswa 

mengembangkan kontrol eksekutif (executif control) dalam pembelajaran sehingga 

siswa tidak secara pasif merespons pembelajaran. Metakognisi merupakan 

pemaknaan berpikir yang dapat diaplikasikan sebagai suatu strategi pembelajaran 

untuk mengkondisikan siswa dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan 

(menarik kesimpulan), berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Dalam metakognisi, 

berpikir kreatif merupakan tingkatan berpikir yang paling tinggi. 

 Salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan di atas dengan membuat 

suatu media pembelajaran yang dapat dijadikan sumber belajar pendukung terhadap 

materi hukum-hukum dasar kimia dan stoikiometri yang juga dapat mengarahkan 

siswa untuk berpikir metakognisi yaitu berupa majalah elektronik berbasis 

metakognisi. Hal ini ditegaskan dalam penelitian Yulianto (2013), yaitu 

pengembangan majalah  yang menunjukkan bahwa majalah kimia memiliki hasil 

respons siswa yang menyatakan majalah kimia sangat baik dari aspek kelayakan 
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materi, kelayakan penyajian, dan kelayakkan bahasa serta gambar yang baik sehingga 

majalah kimia layak digunakan sebagai sumber belajar mandiri oleh siswa. Menurut 

penelitian Pakpahan, dkk (2016) menunjukkan bahwa majalah kimia yang 

dikembangkan layak digunakan, dibuktikan dengan hasil persentase tanggapan guru 

dan siswa sebesar 83,33% dan 86,71% yang menunjukkan kategori sangat setuju. 

 Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis 

bermaksud mengembangkan majalah kimia elektronik berbasis metakognisi  dengan 

judul “Pengembangan Majalah Kimia Elektronik Berbasis Metakognisi Pada 

Materi Hukum-Hukum Dasar Kimia dan Stoikiometri Untuk Siswa Kelas X 

MIPA SMAN 3 Kota Jambi”. 

1.2    Rumusan Masalah 

         Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalan penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana produk akhir dari  pengembangan majalah kimia elektronik berbasis 

metakognisi materi hukum-hukum dasar kimia dan stoikiometri untuk siswa 

kelas X MIPA di SMAN 3 Kota Jambi? 

2. Bagaimana respons siswa kelas X MIPA SMAN 3 kota Jambi terhadap majalah 

kimia elektronik berbasis metakognisi pada materi hukum-hukum dasar kimia 

dan stoikiometri yang dikembangkan? 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian adalah sebagai berikut : 
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1. Mendapatkan produk akhir dari  pengembangan majalah kimia elektronik 

berbasis metakognisi materi hukum-hukum dasar kimia dan stoikiometri untuk 

kelas X MIPA  di SMAN 3 kota jambi  

2. Mengetahui respons siswa kelas X MIPA di SMAN 3 kota Jambi terhadap 

majalah kimia elektronik berbasis metakognisi pada materi hukum-hukum dasar 

kimia dan stoikiometri yang dikembangkan. 

1.4  Batasan Masalah 

       Agar penelitian ini terpusat dan terarah, maka peneliti membatasi masalah yang 

akan dibahas yaitu sebagai berikut : 

1. Uji coba yang dilakukan hanya sebatas uji coba kelompok kecil. 

2. Pengembangan mencakup keseluruhan keterampilan metakognisi yang meliputi 

pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan berpikir kritis dan berpikir 

kreatif. 

1.5 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Spesifikasi produk yang dihasilkan adalah : 

1. Produk yang terbentuk diberi nama Chemistry Magz hukum-hukum dasar kima 

dan stoikiometri dengan ekstensi exe yang berisi materi hukum-hukum dasar 

kima dan stoikiometri (CM_HDKS) untuk siswa kelas X yang mengacu pada 

kurikulum 2013 revisi 2017. 

2. CM_HDKS dapat dijalankan mengunakan laptop, PC dan untuk android 

didukung oleh 3D Pageflip Professional Reader. 
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3. Produk yang dihasilkan dapat digunakan sebagai media belajar mandiri siswa 

baik di sekolah maupun di rumah. 

1.6 Manfaat Pengembangan 

    Manfaat dari penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi siswa, dapat mempermudah memahami konsep materi hukum- hukum dasar 

kimia dan stoikiometri dan dijadikan sebagai sumber belajar pendukung. 

2. Bagi guru, dapat mengetahui inovasi dalam media pembelajaran. 

3. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kreativitas dalam 

pembelajaran menggunakan majalah elektronik kimia berbasis metakognisi. 

1.7 Definisi Istilah 

  Adapun beberapa definisi operasional yaitu : 

1. Majalah elektronik (electronic magazine) merupakan versi elektronik dari 

majalah karena berbasis listrik. 

2. Metakognisi merupakan suatu pengetahuan seseorang tentang proses kognitifnya 

sendiri atau kesadaran tentang apapun yang berhubungan dengan diri mereka 

sendiri.  

3. Hukum-hukum dasar kimia dan stoikiometri adalah materi kimia yang berkaitan 

dengan analisis perhitungan-perhitungan dasar dalam ilmu kimia, meliputi 

hukum-hukum dasar kimia, massa atom/molekul relatif, konsep mol, kadar zat, 

rumus empiris dan rumus molekul, persamaan reaksi kimia, perhitungan kimia 

dalam reaksi, pereaksi pembatas dan senyawa hidrat.  

 


