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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

  Ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang pesat. Dengan semakin 

berkembangnya teknologi memungkinkan semua orang dapat berkomunikasi dan 

bertukar informasi dengan mudah, hal ini dapat dimanfaatkan dalam pendidikan 

sebagai sarana belajar yang dapat mendukung proses pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran guru dituntut agar mampu menggunakan teknologi tersebut sesuai 

dengan perkembangan dan tuntutan zaman (Arsyad, 2015). Proses pembelajaran 

menitikberatkan pada aktivitas siswa di dalam kelas, salah satu faktor yang 

mempengaruhi aktivitas siswa di dalam kelas adalah kemampuan satuan 

pendidikan dalam mengelola proses pembelajaran yang telah dimuat dalam 

sebuah kurikulum. 

   Kurikulum 2013 menuntut siswa untuk belajar lebih mandiri sehingga 

diperlukan pengembangan perangkat-perangkat yang dapat membantu siswa 

untuk belajar mandiri. Guru diharapkan mampu untuk mengembangkan sumber 

belajar maupun media pembelajaran yang dapat menyajikan informasi-informasi 

terkini, misalnya koran, majalah dan sumber informasi elektronik maupun sumber 

informasi lainnya (Sanjaya, 2012).  

         Menurut Schramm dalam (Asyhar, 2012), menyatakan bahwa media 

pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan (informasi) yang dapat 

dimanfaatkan dalam pembelajaran. Media pembelajaran tersebut dapat membantu 

guru untuk memfasilitasi proses pembelajaran di dalam kelas. Adapun 

pembelajaran menggunakan media pembelajaran memiliki beberapa manfaat 
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yaitu, dapat membangkitkan motivasi, minat, dan meningkatkan pemahaman, 

menyajikan data dengan menarik dan terpercaya serta memudahkan siswa dalam 

mendapatkan informasi. Menurut Riyana dalam Asyhar (2012), disebutkan bahwa 

melalui media pembelajaran suatu proses belajar atau pembelajaran bisa lebih 

menarik dan menyenangkan (joyfull learning).  

        Dalam proses pembelajaran guru bertindak sebagai fasilitator. Guru sebagai 

fasilitator harus mengetahui berbagai jenis sumber belajar ataupun media 

pembelajaran yang dapat membantu proses pembelajaran. 

   MA Laboratorium Kota Jambi telah menerapkan kurikulum 2013 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 seperti Lembar Kerja Siswa (LKS). 

Bahasa yang digunakan dalam buku LKS terkesan kaku, tulisan dan gambar yang 

terdapat didalamnya hanya berwarna hitam putih yang dalam hal ini membuat 

siswa kurang tertarik untuk membacanya. Selain itu jadwal pelajaran kimia yang 

berada di siang hari akan memicu rendahnya minat belajar siswa.  

         Materi pelajaran kimia merupakan mata pelajaran yang kurang diminati oleh 

siswa, berbagai alasan mengemukakan, kimia merupakan pelajaran yang sulit 

dipahami, abstrak, mengandung matematika yang sulit, dan monoton. Salah satu 

pokok bahasan pada mata pelajaran kimia di MA Laboratoium kelas X MIPA 

adalah larutan elektrolit dan non elektrolit. Banyak hal yang bisa didiskusikan  
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oleh siswa pada materi ini, diantaranya mengenai pengertian larutan, larutan 

elektrolit dan non elektrolit, serta larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit 

lemah, yang menjadi permasalahan disini, guru hanya mempunyai sedikit waktu 

untuk mengajarkan materi ini dan juga ketika dalam pelaksanaan pembelajaran, 

guru masih sedikit sekali dalam memanfaatkan media untuk mendukung 

pembelajaran tersebut, padahal dalam materi ini, bahasan larutan elektrolit dan 

non elektrolit membutuhkan analisa siswa, dan mengharuskan siswa agar lebih 

banyak berdiskusi untuk mengukuhkan pemahaman mereka. 

         Pokok bahasan larutan elektrolit dan non elektrolit ini adalah salah satu 

pokok bahasan yang dianggap sulit oleh siswa kelas X MIPA. Hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil observasi yang dilakukan pada siswa kelas X MIPA MA 

Labolatorium Kota Jambi dimana didapatkan data yaitu dari 27 jumlah siswa 

terdapat 66,6% yang mengatakan bahwa materi larutan elektolit dan non elektrolit 

merupakan materi yang sulit untuk dipahami, serta 70,3% siswa berpendapat 

bahwa penjelasan guru saja belum cukup bagi mereka untuk memahami materi 

larutan elektrolit dan non elektrolit. 

          Hasil lain yang diperoleh dari penyebaran angket yaitu 70,3% siswa kelas X 

MIPA mengatakan perlu penggunaan media pembelajaran untuk materi larutan 

elektrolit dan non elektrolit, siswa mengharapkan proses pembelajaran pada 

materi tersebut lebih menarik serta dapat mempermudahkan siswa dalam 

memahami materi elektrolit dan non elektrolit. Hal ini cukup memungkinkan 

untuk dilaksanakan karena dari hasil angket mengatakan bahwa 100% siswa telah 

menguasai penggunaan komputer serta telah tersedia sarana dan prasarana ICT 

(Information and Communication Of Technology) seperti laboratorium komputer, 
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infocus, LCD proyektor, dan jaringan WIFI diruangan khusus telah memadai di 

MA Laboratorium  Kota Jambi. Dengan demikian, solusi yang paling 

memungkinkan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa pada materi larutan 

elektrolit dan non elektrolit menurut peneliti adalah dengan menggunaan media 

pembelajaran berupa majalah elektronik (e-Magazine). 

         Beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengembangan e-Magazine 

sebagai media pembelajaran kimia diantaranya, penelitian oleh Yulianto dan 

Rohaeti (2013) merupakan pengembangan media dalam bentuk majalah kimia 

menggunakan model Borg and Gall, hasil ini menunjukkan bahwa majalah yang 

dikembangkan layak dan mampu meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas 

siswa kemudian, hasil penelitian oleh Gani dkk, (2015) menunjukkan bahwa 

majalah kimia pada materi Hukum-hukum dasar kimia dinyatakan layak 

digunakan dalam proses pembelajaran kimia dan mendapatkan tanggapan positif 

dari siswa, serta dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam proses 

pembelajaran. 

  Electronic Magazine disingkat (e-Magazine) merupakan versi elektronik 

dari majalah. Majalah elektronik tidak lagi menggunakan bahan baku berupa 

kertas untuk menulis artikel-artikel seperti majalah pada umumnya, melainkan 

dalam bentuk file digital yang dapat diakses melalui media elektronik seperti 

komputer, laptop, android, iphone, ipad dan teknologi lainnya. Majalah 

Elektronik (e-Magazine) yang akan dikembangkan oleh peneliti yaitu 

menggunakan software 3D Pagefilp Professional. 

   Software 3D Pageflip Professional merupakan software yang dapat 

digunakan untuk membuat e-book digital dengan efek 3D. Software ini dapat 
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membuat file dalam bentuk PDF, Open Office, Microsoft Office, serta gambar 

menjadi e-book 3D flash yang menakjubkan dengan berbagai format. Selain itu 

program ini juga merupakan program unggulan yang dapat digunakan untuk 

menampilkan pengaturan seperti magazine, dokumen dan sebagainya. Software 

3D pageflip professional merupakan software yang digunakan dalam penelitian 

ini, karena software ini simple dan mudah dioperasikan terutama bagi pemula, 

serta menawarkan berbagai fungsi dimana tidak hanya menampilkan teks, tetapi 

juga tayangan gambar, audio, animasi, video maupun movie, serta link yang bisa 

diintegrasikan di dalamnya sehingga informasi yang disajikan akan lebih menarik. 

        Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud melakukan 

penelitian pengembangan yang berjudul “Pengembangan e-Magazine 

Menggunakan 3D Pageflip Professional pada Materi Larutan Elektrolit dan 

Non Elektrolit untuk Siswa Kelas X di MA Laboratorium Kota Jambi”. 

1.2  Rumusan Masalah  

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

dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur pengembangan e-Magazine pada materi larutan elektrolit 

dan non elektrolit  di MA Laboratorium Kota Jambi? 

2. Bagaimana penilaian guru dan respons siswa terhadap e-Magazine pada materi 

larutan elektrolit dan non elektrolit di MA Laboratorium Kota Jambi? 

1.3 Batasan Pengembangan 

  Batasan dari pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan e-Magazine pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit 

yang dikemas ke dalam bentuk rubrik seperti, cerita singkat, komik strip, fakta 
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kimia, uraian materi larutan elektrolit dan non elektrolit serta latihan soal yang 

disesuaikan dengan kurikulum 2013. 

2. Pada fase pelaksanaan pengembangan, uji coba yang dilakukan hanya  sebatas 

uji coba kelompok kecil yakni 15 orang siswa. 

1.4 Tujuan Pengembangan 

  Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui prosedur pengembangan e-Magazine pada materi larutan 

elektrolit dan non elektrolit  di MA Laboratorium Kota Jambi. 

2. Mengetahui penialian guru dan respons siswa terhadap e-Magazine pada 

materi larutan elektrolit dan non elektrolit di MA Laboratorium Kota Jambi. 

1.5 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

        Spesifikasi produk yang diharapkan dari penelitian pengembangan ini 

adalah: 

1. Produk yang dihasilkan berupa e-Magazine (majalah elektronik) berisikan 

cover/sampul,  profil, KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran, dan rubrik 

mengenai materi larutan elektrolit dan non elektrolit  terdiri dari teks, gambar, 

video, audio,  dan soal latihan yang disesuaikan dengan kurikulum 2013 di 

MA Laboratorium kota Jambi. 

2. Pengembangan e-Magazine ini menggunakan Software 3D Pageflip yang 

dapat memungkinkan kita untuk mengkonversi adobe acrobat pdf, open 

office, Microsoft office ke halaman buku dengan realistis efek 3D. Software 

3D Pagefilp ini memberikan pilihan desain yang komprehensif bagi pengguna 
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serta siapapun dapat dengan mudah membuat konten multimedia di halaman 

seperti slideshow, 3D gambar galeri sphere, produk 3D dan 3D video.   

3. Jenis huruf yang dipilih adalah Times New Roman, Arial, Bell MT, Agency FB, 

dan Baskerville Old Face. 

4. Latihan dan tugas pada e-Magazine disajikan untuk individu, dimana bentuk 

latihannya berupa soal pilihan ganda dan teka-teki silang . 

5. Produk yang dihasilkan dapat digunakan dalam pembelajaran di sekolah pada 

materi larutan elektrolit dan non elektrolit ataupun dapat dimanfaatkan oleh 

siswa untuk belajar mandiri di rumah. 

6. Produk yang dihasilkan dalam bentruk ekstensi exe dan penggunaanya untuk 

laptop atau notebook dengan RAM minimal 1 gigabyte, serta komputer 

dengan RAM CPU minimal 2 gigabyte. 

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 pembelajaran. 

2. Bagi siswa 

a. Meningkatkan penguasaan materi yang diberikan guru 

b. Menumbuhkan semangat belajar yang terkadang kurang karena proses 

pembelajaran yang monoton. 

c. Memfasilitasi dan mendorong siswa untuk belajar mandiri. 
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3. Bagi peneliti 

a. Untuk melatih diri dalam mencari solusi dalam mengelola pembelajaran di 

kelas. 

b. Dapat menambah pengetahuan dan keterampilan dalam penguasaan untuk 

penyampaian materi dengan menggunakan e-Magazine dan dimanfaatkan 

untuk pembelajaran selanjutnya ketika telah menjadi guru sebenarnya. 

4. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini akan memberikan konstribusi yang baik pada MA   

Laboratorium Kota Jambi 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. Majalah elektronik (e-Magazine) 

Majalah elektronik (elektronik magazine) disingkat e-Magazine adalah versi 

elektronik dari majalah karena berbasis media elektronik. Majalah elektronik 

tidak lagi menggunakan bahan baku berupa kertas untuk menulis artikel-

artikel seperti majalah pada umumnya, melainkan dalam bentuk file digital 

yang dapat diakses melalui media elektonik seperti komputer dan laptop. 
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3. Software 3D Pageflip 

       Software 3D Pageflip Professional merupakan program yang digunakan 

untuk menampilkan data dalam bentuk e-book atau majalah tiga dimensi dan 

persentasi yang telah mampu mengedit, mengolah teks maupun objek dengan 

efek tiga dimensi, yang dapat menggabungkan video, gambar serta audio. 

4. Larutan elektolit dan non elektolit 

       Suatu materi yang menerangkan mengenai larutan yang dapat menghantarkan   

arus listrik (larutan elektrolit) dan larutan yang tidak dapat menghantarkan 

arus listrik (larutan non elektrolit).  

 


