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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu bidang yang mendapatkan dampak cukup berarti dalam 

perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) adalah dalam bidang 

pendidikan, dimana pada dasarnya pendidikan merupakan suatu proses 

komunikasi dan informasi antara guru kepada  siswa yang berisi informasi-

informasi pendidikan, yang memiliki unsur-unsur pendidik sebagai sumber 

informasi, media sebagai sarana penyajian ide, gagasan dan materi pendidikan 

serta siswa itu sendiri. 

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 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 Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). 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. 

Berdasarkan studi pendahuluan diketahui bahwa di SMA Negeri 5 Batanghari 

telah dilengkapi fasilitas sarana dan prasarana Information Communication and 

Technology (ICT) seperti laboratorium komputer dan infocus. Namun penggunaan 
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dari infocus tidak tersedia di setiap kelas hanya beberapa saja. Sehingga 

menyulitkan proses pembelajaran jika akan menggunakannya. Selain itu tidak 

terdapatnya Wifi sekolah yang dapat mempermudah siswa dalam akses internet.  

Diketahui bahwa SMA Negeri 5 Batanghari telah menerapkan kurikulum 

2013 edisi revisi yang lebih terpusat kepada siswa. Proses pembelajaran kimia 

masih mempengaruhi tinggi-rendahnya minat belajar siswa, antara lain adalah 

kondisi ruangan kelas, model pembelajaran yang digunakan guru, dan jadwal 

pelajaran kimia. Hal ini dikarenakan sebagian besar guru masih menggunakan 

metode ceramah yang dilengkapi dengan sumber belajar seperti buku paket yang 

tersedia di sekolah serta sumber belajar dengan bentuk hardcopy lainnya seperti 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). Bahasa yang digunakan dalam buku paket 

terkesan kaku dan membuat siswa kurang tertarik untuk membacanya. Selain itu 

jadwal pelajaran kimia yang berada di siang hari akan memicu rendahnya minat 

belajar siswa.  

Materi peran kimia dalam kehidupan merupakan materi awal siswa dalam 

mempelajari ilmu kimia di Sekolah Menengah Atas (SMA). Karakteristik materi 

yang bersifat kontekstual  seperti mencakup peran kimia dalam kehidupan serta 

peran kimia dalam ilmu bidang lain diharapkan mampu menumbuhkan minat 

siswa dalam mempelajari ilmu kimia. Khusus pada materi peran kimia dalam 

kehidupan guru telah menggunakan model Discovery Learning yang dilengkapi 

dengan buku paket dan media Power Point. Namun penggunaan buku paket dan 

media tersebut kurang memberikan dampak yang signifikan dalam proses 

pembelajaran karena mereka hanya melihat gambar sederhana dan mendengarkan 

apa yang guru terangkan. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pembelajaran 
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kimia khususnya pada materi peran kimia dalam kehidupan adalah 70, sedangkan 

jumlah siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada materi 

tersebut sekitar 60%. Hal ini dikarenakan masih ada siswa yang kurang paham 

akan materi tersebut.  

Berdasarkan hasil angket observasi peneliti memperoleh hampir keseluruhan 

siswa dan pengajar sudah memiliki smartphone maupun laptop. Namun hanya 

sebanyak 8 % siswa menggunakan smartphone/laptop sebagai sarana belajar dan 

lainnya digunakan untuk hiburan (game) dan sosial media (Facebook, instagram, 

twitter, dan lain-lain). Kemudian sebanyak 77% siswa mengatakan belajar lebih 

menarik dan menyenangkan jika menggunakan media dan 69% lainnya 

menyatakan penggunaan media dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan 

konsep. Sedangkan di era pesatnya perkembangan teknologi saat ini, pendidikan 

juga harus mengikuti perkembangan teknologi khususnya untuk pembelajaran, 

sehingga butuh upaya agar siswa dapat belajar menggunakan teknologi. 

Penggunaan media dalam proses pembelajaran atau pendidikan dapat membantu 

menjelaskan ide yang abstrak (penjelasan verbal) dan dapat memudahkan 

pemahaman peserta didik terhadap pesan-pesan pembelajaran (Asyhar,2010). 

Sehingga dibutuhkan inovasi bahan ajar untuk menunjang kegiatan pembelajaran 

di sekolah. Bahan ajar yang dikembangkan harus dapat menjelaskan hubungan 

antara teori kimia yang bersifat abstrak dengan kenyataan di kehidupan sehari-hari 

secara jelas dan logis. 

Menurut Prastowo (2013) kompetensi yang harus dimiliki seorang guru harus 

mampu mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif dan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk membuat media maupun bahan ajar 
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yang inovatif sesuai dengan kurikulum, perkembangan kebutuhan peserta didik, 

maupun perkembangan teknologi informasi. 

Melihat permasalahan akan terbatasnya media ataupun bahan ajar, kurangnya 

penggunaan teknologi sebagai sumber belajar siswa, model pembelajaran yang 

kurang menarik serta masih banyaknya siswa yang belum memahami materi 

pembelajaran kimia khususnya peran kimia dalam kehidupan. Kemudian potensi 

yang terlihat bahwa kriteria media yang diinginkan siswa adalah dapat diakses 

lewat smartphone atau laptop, penyajian materi jelas dan diselingi artikel, cerita 

yang mengandung nilai sastra dan iklan yang membangun, dan animasi 

bergambar serta media yang dapat dibaca berulang-ulang. Hal ini sejalan dengan 

guru yang juga memberikan respon baik bila ada pengembangan media berbasis 

Information Communication and Technology (ICT) sebagai sumber belajar 

maupun media pembelajaran kimia. Selain itu kriteria media yang diharapkan 

dapat mencakup tidak hanya materi kimia namun bisa ditambah seperti artikel-

artikel, berita-berita, cerita-cerita yang mengandung nilai sastra, fiksi dan non-

fiksi yang berhubungan dengan materi kimia tersebut dan  bacaan yang bersifat 

memotivasi siswa untuk belajar kimia serta hal yang terpenting memuat subtansi 

materi yang jelas. Kemudian sudah divalidasi oleh ahlinya serta sesuai dengan 

silabus pada kurikulum 2013 edisi revisi dan dapat memberikan impact pada hasil 

belajar siswa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengembangkan media 

pembelajaran majalah elektronik (e-Magazine). 

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengungkapkan keefektifan 

penggunaan media pembelajaran berupa e-Magazine dalam proses belajar 

mengajar. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Yuliyanto (2013) merupakan 
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pengembangan media dalam bentuk majalah kimia tetapi dengan tujuan untuk 

meningkatkan motivasi belajar dan kreatifitas siswa kelas X di SMAN 1 Mlati, 

Sleman, Yogyakarta ini dan telah dinyatakan layak dan mampu meningkatkan 

motivasi belajar dan kreatifitas siswa. Sejalan dengan itu penelitian Alhuda 

Pakpahan  (2015) tentang pengembangan majalah kimia pada materi hukum-

hukum dasar kimia kelas X. Hasil penelitian menunjukkan media majalah yang 

dikembangkan mendapat respon baik dan siswa lebih paham pada materi hukum-

hukum dasar kimia. 

Pada pengembangan majalah elektronik (e-magazine) pada materi peran kimia 

dalam kehidupan ini peneliti menggunakan software 3D PageFlip Professional 

yang sangat cocok untuk meningkatkan pemahaman, minat membaca, dan 

motivasi siswa terhadap materi peran kimia dalam kehidupan. Software 3D Page 

Flip Professional adalah salah satu program yang dapat dimanfaatkan untuk 

dikolaborasi dengan e-Magazine yang akan menjadikan e-Magazine lebih 

menarik. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran e-Magazine 

Pada Materi Peran Kimia Dalam Kehidupan Kelas X IPA di SMA Negeri 5 

Batanghari”. 

1.2 Rumusan Masalah  

       Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti 

dapat dikemukakan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana prosedur pengembangan media pembelajaran e-Magazine pada 

materi peran kimia dalam kehidupan kelas X IPA di SMA Negeri 5 

Batanghari? 

2. Bagaimana penilaian guru dan respon siswa terhadap pengembangan media 

pembelajaran e-Magazine pada peran kimia dalam kehidupan kelas X IPA di 

SMA Negeri 5 Batanghari? 

1.3 Batasan Pengembangan 

Batasan dari pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran e- magazine berisi materi peran kimia dalam kehidupan 

dan dikemas dalam bentuk Flash 3D menggunakan software 3D PageFlip 

Professional. 

2. Pada fase implementasi dalam  kerangka pengembangan Hanafin and Peck, uji 

coba yang dilakukan hanya sebatas uji coba kelompok kecil. 

3. Pada materi peran kimia dalam ilmu bidang lain hanya mencakup bidang 

kesehatan dan kedokteran, bidang energi dan lingkungan, bidang bioteknologi, 

dan bidang bahan pangan dan pertanian. 

1.4 Tujuan Pengembangan 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui prosedur pengembangan media pembelajaran e-magazine 

pada materi peran kimia dalam kehidupan kelas X IPA di SMA Negeri 5 

Batanghari. 

2. Untuk mengetahui penilaian guru dan respon siswa terhadap pengembangan 

media pembelajaran e- magazine pada materi peran kimia dalam kehidupan 

kelas X IPA di SMA Negeri 5 Batanghari. 
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1.5 Spesifikasi Produk 

       Spesifikasi produk yang diharapkan dari penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Media pembelajaran e-Magazine dengan program yang dipakai adalah 

software 3D PageFlip Professional. Program ini lebih mudah dipelajari dan 

digunakan oleh pemula karena tool-tool yang tersedia lebih user friendly. 

2. e-Magazine ini praktis karena bisa diakses dimana saja. Karena dikemas 

dalam bentuk file digital yang dapat diakses melalui media elektronik seperti 

komputer,  laptop dan handphone.   

3. Produk yang dihasilkan dapat digunakan dalam pembelajaran di sekolah 

ataupun dimanfaatkan oleh siswa untuk belajar mandiri di rumah. 

1.6 Manfaat Pengembangan 

     Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang bermanfaat bagi banyak 

pihak, antara lain: 

1. Bagi guru 

a. Meningkatkan proses pembelajaran yang dilakukannya. 

b. Menambah pengetahuan tentang media pembelajaran yang efektif untuk 

digunakan pada proses belajar pmengajar. 

c. Membantu guru dalam menyampaikan konsep-konsep pada materi peran 

kimia dalam kehidupan. 

2. Bagi siswa 

a. Meningkatkan hasil belajar. 

b. Menumbuhkan semangat belajar yang terkadang kurang karena proses 

pembelajaran yang monoton. 

c. Meningkatkan penguasaan materi yang diberikan guru. 
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d. Memfasilitasi dan mendorong siswa untuk belajar mandiri. 

3. Bagi peneliti 

a. Meningkatkan kreativitasnya dalam proses pengembangan media 

pembelajaran. 

1.7 Definisi Istilah 

      Adapun beberapa definisi operasional yaitu: 

1. Pengembangan adalah suatu proses mengembangkan produk. Pengembangan 

penelitian merupakan suatu jenis penelitian yang berorientasi pada 

penghasilan atau pengembangan dan validasi suatu produk. 

2. Media pembelajaran adalah alat bantu mengajar untuk menyampaikan materi 

agar pesan lebih mudah diterima dan menjadikan siswa lebih termotivasi dan 

aktif. 

3. e-Magazine adalah versi  elektronik  dari majalah  karena  berbasis  listrik.  

Majalah elektronik  tidak lagi menggunakan  bahan  baku  kertas untuk  

menulis  artikel-artikel   seperti   majalah   pada   umumnya, melainkan  dalam  

bentuk  file  digital  yang dapat   diakses   melalui   media   elektronik seperi 

komputer, laptop dan handphone. 

4. Peran kimia dalam kehidupan adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat, 

struktur, komposisi dan perubahan materi serta energi yang menyertai 

perubahan materi tersebut dalam membantu pengembangan ilmu lainnya. 

 

 

 


