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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Di era global saat ini, informasi antar negara dalam segala bidang sangat 

cepat seakan-akan batas ruang dan waktu tidak ada lagi. Apa yang terjadi saat  ini  

di negara lain dapat kita ikuti pada saat yang sama. Hal ini disebabkan oleh arus 

informasi yang sangat cepat, berkat kemajuan teknologi informasi. Kemajuan di 

bidang ini juga berpengaruh positif terhadap bidang pendidikan (Sukardjo, 2007). 

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah melalui 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan 

kebijakan baru berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 68, 69, 

70 Tahun 2013 tentang pemberlakuan Kurikulum 2013 sebagai penyempurnaan 

kurikulum sebelumnya. 

 Implementasi kurikulum 2013 mengharuskan  guru dan peserta didik aktif 

terlibat dalam proses belajar dengan memanfaatkan teknologi informasi. 

Pemanfaatan teknologi dalam   pembelajaran   khususnya   kimia   akan   mampu   

mendorong keikutsertaan peserta didik dalam pembelajaran. Pelajaran kimia terdiri 

atas konsep-konsep yang bersifat abstrak, prinsipal, simbolik dan lain sebagainya 

yang membutuhkan media agar dapat dipahami. Banyak media pembelajaran kimia 

yang bisa diakses di internet. Namun tentu tidak semuanya sesuai dengan 

kurikulum, strategi pembelajaran yang dipilih guru dan karakteristik peserta didik. 

Untuk itu guru harus mampu membuat sendiri bahan ajar dan media 

pembelajarannya sehingga dapat memenuhi tuntutan kurikulum dan sesuai dengan 

strategi pembelajaran pilihan dan karakteristik peserta didik. 
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Hasil wawancara dengan Bapak Hoddiman Simalango guru mata pelajaran 

kimia di SMAN 3 kota Jambi mengatakan bahwa selama ini media yang telah 

digunakan dalam proses pembelajaran adalah video, powerpoint, dan virtual lab. 

Pada materi larutan penyangga, beliau belum menggunakan media melainkan 

melakukan praktikum dalam proses pembelajaran. Selain itu hasil dari angket 

kebutuhan yang diberikan kepada 36 orang peserta didik di SMAN 3 kota Jambi, 

didapatlah data persentase sebanyak 100% peserta didik yang bisa menggunakan 

komputer/laptop dan 97,2%  peserta didik yang memiliki komputer/laptop. Namun 

hanya 13,9% peserta didik yang menggunakannya untuk keperluan belajar, lalu 

peserta didik yang lain menggunakannya sebagai browsing dan hiburan. Sebanyak 

94,4% peserta didik hanya menggunakan buku paket pelajaran sebagai sumber 

belajar. Sebanyak 86,1 % peserta didik mengatakan bahwa materi larutan 

penyangga merupakan materi yang sulit dan 69,4 % peserta didik belum memahami 

penjelasan guru tentang materi tersebut. Sebanyak 30,6 % peserta didik sudah 

memiliki kemampuan metakognisi yang meliputi keterampilan memecahkan 

masalah, keterampilan pengambilan keputusan, keterampilan berpikir kritis, dan  

keterampilan berpikir kreatif. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka perlu dibuat suatu media pembelajaran 

khususnya materi larutan penyangga. Media pembelajaran adalah seluruh alat dan 

bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan (Sanjaya, 2012). Salah satu 

media pembelajaran yang dapat dijadikan sumber belajar maupun bahan ajar adalah 

media berbasis elektronik berupa e-Modul (Modul  elektronik). Sugianto dkk 

(2013) e-Modul adalah sebuah bentuk penyajian bahan belajar mandiri yang 

disusun secara sistematis ke dalam unit pembelajaran terkecil untuk mencapai 
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tujuan pembelajaran tertentu yang disajikan ke dalam format elektronik. Karena 

merupakan penggabungan dari media cetak dan komputer maka e-Modul dapat 

menyajikan informasi secara terstruktur, menarik, memiliki tingkat interaktifitas 

yang tinggi, serta meningkatkan motivasi. Hal ini ditegaskan dalam penelitian 

Ismulyati, dkk (2015), yaitu pengembangan modul dapat meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar peserta didik. 

Selain itu juga, akan lebih baik jika di dalam e-Modul tersebut berisi konten-

konten yang dapat mengarahkan peserta didik dalam mengatur dan mengontrol 

proses berpikirnya atau biasa dikenal dengan metakognisi. Metakognisi merupakan 

kesadaran berpikir seseorang tentang proses berpikirnya sendiri (Gredler, 2013). 

Dengan adanya e-Modul berbasis metakognisi diharapkan peserta didik dapat 

mengungkapkan pengetahuan awal secara optimal untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan mereka terhadap suatu materi, sehingga mereka dapat menentukan 

cara yang tepat dalam memahami materi tersebut dan dapat memantau 

perkembangan pemahaman mereka sendiri. 

Menurut penelitian Herawati dan Muhtadi (2018) menunjukkan bahwa 

modul  elektronik yang dikembangkan layak digunakan, dibuktikan dengan hasil 

validasi ahli media, hasil validasi ahli materi, hasil uji kelompok kecil, dan hasil uji 

kelompok besar dengan diperoleh rerata skor yaitu 3,2; 3,3; 3,7; dan 3,9 yang 

menunjukkan kategori sangat layak (X ≥ 3,1). Kemudian menurut penelitian Triani, 

dkk (2017) menunjukkan bahwa pengembangan modul untuk membangun 

keterampilan metakognisi dikategorikan layak dari uji coba kelompok kecil dan 

pesertaa didik mampu mengikuti setiap tahapan yang terdapat pada modul dengan 

baik. 
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Dari uraian di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengembangan e-Modul Berbasis Metakognisi pada Materi Larutan 

Penyangga Untuk Peserta Didik di SMAN 3 Kota Jambi”. 

1.2 Rumusan Masalah  

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

dapat dikemukakan sebagai berikut :  

1. Bagaimana prosedur mengembangkan e-Modul berbasis metakognisi pada 

materi larutan penyangga untuk peserta didik di SMAN 3 kota Jambi? 

2. Bagaimana respon peserta didik dalam penggunaan e-Modul berbasis 

metakognisi pada materi larutan penyangga untuk peserta didik di SMAN 3 

Kota Jambi? 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pengembangan adalah 

sebagai berikut ; 

1. Untuk mengetahui prosedur mengembangkan e-Modul berbasis metakognisi 

yang tepat pada materi larutan penyangga untuk peserta didik SMA di SMAN 

3 kota Jambi.  

2. Untuk mengetahui respon peserta didik dalam penggunaan e-Modul berbasis 

metakognisi pada materi larutan penyangga untuk peserta didik di SMAN 3 

kota Jambi 

1.4 Batasan Pengembangan 

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.  
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2. Materi yang dikembangkan adalah larutan penyangga 

1.5 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan  

Spesifikasi produk yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Produk yang dihasilkan yaitu e-Modul berbasis metakognisi yang didalamnya 

berisikan teks, gambar, dan video.  

2. Program yang dipakai adalah 3D Pageflip Professional.  

3. Produk yang dihasilkan dapat digunakan dalam pembelajaran di sekolah 

ataupun dimanfaatkan oleh peserta didik untuk belajar mandiri di rumah. 

1.6 Manfaat Pengembangan  

Manfaat dari penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut :  

1. Bagi guru, membantu guru dalam proses pembelajaran pada materi larutan 

penyangga. 

2. Bagi peserta didik, mempermudah memahami konsep materi larutan 

penyangga dan dijadikan sebagai sumber belajar mandiri. 

3. Bagi peneliti, mengetahui kelayakan media pembelajaran yang telah 

dikembangkan dan mengetahui respon peserta didik terhadap Modul   kimia 

elektronik dengan software 3D Pageflip Professional dan memberikan 

kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya.  

1.7 Definisi Istilah  

Adapun beberapa definisi operasional yaitu :  

1. Modul  elektronik adalah sebuah bentuk penyajian bahan belajar mandiri 

yang disusun secara sistematis ke dalam unit pembelajaran terkecil untuk 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang disajikan ke dalam format 
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elektronik yang didalamnya terdapat animasi, audio, navigasi yang membuat 

pengguna lebih interaktif dengan program. 

2. Metakognisi merupakan kemampuan untuk memikirkan tentang dan 

mengontrol proses-proes berpikir kita sendiri dan cara-cara untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kita. 

3. Larutan penyangga adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan 

nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH yang berarti oleh karena 

penambahan asam atau basa maupun pengenceran. 

 


