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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pemertintah telah melakukan berbagai upaya demi meningkatkan mutu 

pendidikan sains di Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yakni 

peningkatan pengkajian kurikulum yang digunakan. Kurikulum yang berlaku saat 

ini yaitu kurikulum 2013 yang bertujuan untuk memperbaiki pola pembelajaran dari 

yang berpusat pada guru menjadi pola pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pola 

pembelajaran yang berpusat pada siswa tersebut meliputi pola belajar mandiri 

menjadi belajar kelompok (untuk melatih kemampuan argumentasi tim), sehingga 

akan memberikan suatu pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik. 

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern, yakni pendekatan 

saintifik 5M meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

menganalisis data, dan mengkomunikasikan. Salah satu pembelajaran yang sesuai 

dengan kaidah - kaidah pendekatan saintifik atau ilmiah adalah pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) (Amalia, dkk 2018).  

Cabang ilmu pengetahuan alam atau sains yang merupakan bagian dari 

kurikulum 2013 salah satunya adalah mata pelajaran kimia. Kimia merupakan ilmu 

pengetahuan yang mengkaji mengenai suatu perubahan dari suatu materi, yang 

berkaitan dengan komposisi, struktur dan sifat, perubahan, dinamika, dan energitika 

zat. Selain itu mata pelajaran kimia erat kaitannya dengan fenomena-fenomena 

yang terjadi di kehidupan, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan 

kemampuan berpikir peserta didik (Solfarina, 2012).
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Menurut Johnstone dalam Chittleborough (2010) ilmu kimia terbagi ke dalam 

tiga level representasi, yaitu level makroskopik, level submikroskopik, dan level 

simbolik. Dimana dalam mempelajari ilmu kimia peserta didik harus mampu 

menghubungkan ketiga level representasi tersebut, yang bertujuan agar peserta 

didik memiliki pemahaman konsep kimia secara optimal sehingga akan 

menghasilkan hasil belajar yang lebih baik. 

Salah satu materi kimia yang membutuhkan pemahaman konsep adalah 

hidrokarbon. Pada materi hidrokarbon peserta didik harus dapat menjelaskan 

mengenai struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman 

kekhasan atom karbon serta penggolongan senyawanya (Oktavianita, dkk 2019). 

Materi hidrokarbon ini tidak bisa dilakukan hanya dengan menghafalkannya saja, 

namun membutuhkan pemahaman konsep yang kuat. Hidrokarbon sangat erat 

kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-

hari. Selain itu hidrokarbon juga dapat dengan mudah kita temui dalam kehidupan 

sehingga hidrokarbon sangat penting untuk dipelajari dan dipahami, bukan hanya 

untuk sekedar dihafalkan saja.  

Materi hidrokarbon bersifat abstrak dan kompleks, sehingga apabila diajarkan 

dengan menggunakan metode konvensional yang hanya mengandalkan verbalistik 

maka proses pembelajaran yang berlangsung dapat dikatakan kurang efektif 

(Murtiningrum, dkk 2013). Oleh karenanya agar proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan efektif maka diperlukan pembelajaran yang dapat melatih peserta 

didik untuk berpikir kritis dan argumentatif dengan mencari fakta dan penjelasan 

yang akurat dan tepat. Dengan adanya kemampuan berargumentasi ini diharapkan 
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peserta didik memiliki pemahaman konsep serta mampu menganalisis sebab dan 

akibat yang mungkin muncul dari permasalahan tersebut. 

Menurut Keraf dalam Syaifudin (2011) bahwa argumentasi merupakan dasar 

yang paling fundamental dalam ilmu pengetahuan. Melalui argumentasi seseorang 

dapat menunjukkan pernyataan-pernyataan (teori-teori) yang dikemukakan benar 

atau tidak dengan mengacu pada fakta atau bukti-bukti yang ditunjukkan. 

Sedangkan menurut Toulmin (1958) dalam Erduran (2004) menyatakan bahwa 

argumentasi memuat 5 aspek yakni meliputi claim, evidence,warrants, backings, 

dan rebuttals. Dalam hal ini pola argumentasi dikenal dengan istilah TAP 

(Toulmin’s Argument Pattern). TAP mengilustrasikan struktur dari suatu argument, 

dalam hal ini klaim yang saling berhubungan; data mendukung klaim; backings 

menguatkan warrant; dan terakhir, rebuttals yang mengarah kepada keadaan 

terbawah yang mana klaim tidak akan berlaku. 

Lebih spesifik lagi, menurut Toulmin klaim adalah pernyataan yang diajukan 

secara terbuka dan bersifat umum. Groundsare merupakan fakta spesifik yang dapat 

mendukung klaim yang telah di ajukan. Sedangkan Rebuttals (sanggahan) adalah 

keadaan yang mampu merusak pondasi dari argument pendukung. Toulmin lebih 

lanjut menganggap bahwa peran dari kualifikasi sebagai frase yang menunjukkan 

tingkat kepercayaan seperti apa yang ditempatkan pada bagian kesimpulan, hal ini 

mengingat terdapat argument yang mampu mendukung hal tersebut (Erduran, 

2004).  

Khun (2010) dalam Setiawati (2017) mengatakan bahwa TAP sebagai 

kerangka kerja analisis tentang: (a) bagaimana seseorang mampu mengkoordinasi 

teori dan bukti (b) mengindentifikasi sifat paralel antara penalaran informal dan 



4 
 

 
 

ilmiah, sehingga dalam hal ini Toulmin’s Argument Pattern (TAP) dapat 

meningkatkan kemampuan berargumentasi pada peserta didik.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saputri, dkk  (2018) mengenai 

perbandingan kemampuan argumentasi siswa menggunakan model guided 

discovery learning dan direct instruction pada materi laju reaksi menunjukkan hasil 

bahwa kedua model tersebut dapat meningkatkan kemampuan berargumentasi pada 

peserta didik. Penelitian yang dilakukan oleh Farida (2014) mengenai penggunaan 

model inkuiri argumentatif terhadap kemampuan argumentasi juga menunjukkan 

hasil yang sama yakni dapat meningkatkan kemampuan argumentasi pada peserta 

didik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Effendi-hsb, dkk  (2019) 

mengenai keterampilan berargumentasi siswa sekolah menengah atas (SMA) Jambi 

Indonesia pada materi konsep laju reaksi kimia juga menunjukkan hasil bahwa 

jigsaw, TSTS dan DL effektif dalam meningkatkan kemampuan argumentasi siswa 

SMA, namun jigsaw dan TSTS lebih efektif daripada DL (Discovery Learning) 

dalam membantu siswa untuk menghasilkan argumen berkualitas tinggi. 

Disamping itu, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis dan berargumentasi peserta didik agar proses pembelajaran dapat 

berjalan efektif yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran dan perangkat 

pembelajaran yang untuk melatih kemampuan argumentasi. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kusdiningsih, dkk (2016) telah membuat LKPD 

untuk melatih kemampuan argumentasi kemampuan argumentasi-swh yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan argumentasi tertulis dan literasi sains 

siswa dengan hasil yang layak dan valid untuk digunakan serta dapat meningkatkan 

kemampuan argumentasi pada peserta didik.  
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Selain LKPD salah satu media pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk 

mendukung proses pembelajaran untuk melatih kemampuan argumentasi peserta 

didik adalah Chemistry e-Magazine. Menurut Nurjanah dalam Rizka, dkk (2017) 

mengatakan bahwa e-magazine merupakan majalah elektronik (electronic 

magazine), disingkat e-magazine adalah versi elektronik dari majalah karena untuk 

melatih kemampuan argumentasi digital. Majalah elektronik tidak lagi 

menggunakan bahan baku berupa kertas untuk menuliskan artikel-artikelnya seperti 

majalah pada umumnya, melainkan dalam bentuk file digital yang dapat diakses 

melalui media elektronik seperti komputer, handphone, dan teknologi lainnya. Hal 

ini juga disesuai dengan dengan perkembangan teknologi saat ini dimana peserta 

didik cendrung untuk menggunakaan handphone daripada buku sebagai media 

pembelajaran.  

Selain itu pemilihan majalah sebagai media pengembangan untuk melatih 

kemampuan argumentasi adalah berdasarkan sifat dan karakteristik dari majalah itu 

sendiri yang bersifat ringan sehingga peserta didik dapat bermain sambil belajar 

serta dapat melatih kemampuan argumentasi peserta didik melalui Chemistry e-

Magazine. Dengan argumentasi maka dapat meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis peserta didik dan dapat membuat peserta didik aktif, mandiri serta lebih 

percaya diri dalam menyelesaikan suatu permasalahan.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Gani, dkk (2016) yang 

mengembangkan Majalah Kimia Pada Materi Hukum-hukum Dasar Kimia. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa majalah kimia layak untuk digunakan pada proses 

pembelajaran materi Hukum-hukum Dasar Kimia di SMA Negeri 1 Unggul 

Baitussalam. Selain dalam mata pelajaran kimia, majalah elektronik (e-magazine) 
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juga dikembangkan dalam mata pelajaran lain berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Nurjanah, dkk (2014) yang mengembangkan e-magazine pada 

materi pokok dinamika rotasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-magazine 

yang digunakan pada proses pembelajaran memiliki kriteria sangat baik.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kimia di SMA Xaverius 2 Kelas 

XI MIPA, beliau menuturkan bahwa telah mengetahui dan menerapkan 

keterampilan argumentasi dalam proses pembelajaran, namun belum menerapkan 

keterampilan argumentasi secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan oleh respon 

peserta didik yang belum mampu memberikan Claim, Evidence, dan Warrent 

seperti yang diharapkan ketika dilakukan pengajaran yang untuk melatih 

kemampuan argumentasi di kelas XI MIPA 1, selain itu beliau juga menurutkan 

bahwa tidak adanya media pembelajaran yang dapat mendukung keterampilan 

argumentasi dalam proses pembelajaran. Sehingga dapat dikatakan inilah salah satu 

faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan argumentasi pada peseta didik. 

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu media 

pembelajaran yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan argumentasi 

peserta didik.   

Penyebaran angket juga dilakukan untuk menelusuri lebih lanjut. Angket 

disebarkan kepada 20 peserta didik kelas XI MIPA 1 di SMA Xaverius 2 Kelas XI 

MIPA. Hasil analisis angket tersebut didapatkan 100% peserta didik menyetujui 

pernyataan bahwa telah mendengar dan mengetahui mengenai argumentasi, 85% 

peserta didik juga menyetujui pernyataan perlu adanya media pembelajaran dalam 

bentuk Chemistry e-Magazine  untuk melatih kemampuan argumentasi  pada materi 

hidrokarbon. Pada angket tersebut sarana dan prasarana yang dimiliki peserta didik 
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untuk mendukung pembelajaran menggunakan media Chemistry e-Magazine  untuk 

melatih kemampuan argumentasi  pada materi hidrokarbon telah dimiliki, dapat 

dilihat hasil analisis angket tersebut yakni 100% siswa setuju dengan pernyataan 

kepemilikian komputer/laptop/smartphone dan 80% peserta didik menyetujui 

pernyataan bahwa guru mengizinkan penggunaan komputer/laptop/smartphone 

untuk pembelajaran di kelas. Sehingga dari hasil tersebut, peneliti berusaha 

mengembangkan media pembelajaran yang dapat melatih kemampuan 

berargumentasi siswa baik melalui komputer/laptop maupun smartphone.  

Dari beberapa penelitian pengembangan media pembelajaran berupa majalah 

kimia elektronik (Chemistry e-magazine) diatas dan hasil wawancara yang 

dilakukan dengan guru belum ada yang membuat media pembelajaran berupa 

majalah kimia elektronik atau dikenal dengan istilah Chemistry e-magazine untuk 

melatih kemampuan argumentasi. Maka dari itu peneliti akan mengembangkan 

Chemistry e-magazine yang dapat melatih dan meningkatkan kemampuan 

argumentasi peserta didik melalui Pengembangan Chemistry e-Magazine untuk 

Melatih Kemampuan Argumentasi Peserta Didik pada Materi Hidrokarbon 

di Kelas XI. 

1.2 Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur mengembangkan media pembelajaran kimia berupa 

Chemistry e-Magazine untuk melatih kemampuan argumentasi peserta didik 

pada materi hidrokarbon di SMA Xaverius 2 Kelas XI MIPA? 
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2. Bagaimana kelayakan Chemistry e-Magazine untuk melatih kemampuan 

argumentasi peserta didik pada materi hidrokarbon di SMA Xaverius 2 Kelas 

XI MIPA? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih terarah dan juga karena keterbatasan peneliti, maka 

dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang diteliti, yaitu: 

1. Pengembangan Chemistry e-magazine  untuk melatih kemampuan 

argumentasi peserta didik menggunakan perangkat lunak 3D pageflip 

Professional 

2. Pengembangan Chemistry e-magazine  untuk melatih kemampuan 

argumentasi peserta didik dilakukan dengan 3 komponen utama 

berargumentasi yaitu claim, data, dan warrant 

3. Pengembangan Chemistry e-magazine  untuk melatih kemampuan 

argumentasi hanya mencakup materi hidrokarbon yang disesuaikan dengan 

kurikulum 2013 

4. Pengembangan Chemistry e-magazine untuk melatih kemampuan 

argumentasi diujicobakan pada SMA Xaverius 2  Kelas XI MIPA 

5. Pada  fase pelaksanaan pengembangan, uji coba hanya sebatas uji coba satu 

kelas 

 

1.4 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut: 
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1. Untuk mengetahui prosedur mengembangkan media pembelajaran kimia 

berupa Chemistry e-Magazine untuk melatih kemampuan argumentasi 

peserta didik  pada materi hidrokarbon di SMA Xaverius 2  Kelas XI MIPA 

2. Untuk mengetahui kelayakan Chemistry e-Magazine untuk melatih 

kemampuan argumentasi peserta didik pada materi hidrokarbon di SMA 

Xaverius 2 Kelas XI MIPA? 

 

1.5 Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk merupakan penjelasan yang memuat elemen-elemen 

berupa tema, teks standar serta gambar, yang nantinya akan digunakan dalam 

pengembangan produk. Spesifikasi produk pada penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut:  

1. Pengembangan multimedia ini dilakukan dengan menggunakaan model 

desain pengembangan ADDIE 

2. Materi pada pengembangan multimedia ini disesuaikan dengan KI, KD dan 

indikator pada silabus serta kurikulum yang digunakan di SMA Xaverius 2 

Kelas XI MIPA yakni, kurikulum 2013 

3. Materi yang dirancang pada pengembangan multimedia ini berupa Chemistry 

e-magazine untuk melatih kemampuan argumentasi peserta didik adalah 

materi hidrokarbon yang memuat 3 kriteria utama berargumentasi yakni 

Claim, Evidence, dan Warrant 

4. Bahan ajar Chemistry e-magazine  untuk melatih kemampuan argumentasi 

peserta didik ini memuat materi dengan tampilan berupa teks, suara, gambar 

dan audio 
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5. Standar interaksi dan umpan balik berupa respon peserta didik terhadap 

pembelajaran yang diterapkan 

6. Produk yang dihasilkan dapat digunakan dalam pembelajaran di sekolah 

ataupun dimanfaatkan oleh peserta didik untuk belajar mandiri di rumah 

 

1.6 Manfaat Hasil Pengembangan 

Diharapkan setelah melakukan penelitian terhadap multimedia 

pengembangan yakni berupa Chemistry e-Magazine untuk melatih kemampuan 

argumentasi peserta didik pada materi hidrokarbon di SMA Xaverius 2 Kelas XI 

MIPA, dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Peserta Didik 

a) Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan menggunakan 

Chemistry e-magazine untuk melatih kemampuan argumentasi peserta 

didik karena dikemas dengan bentuk yang menarik disertai dengan 

gambar dan video yang dapat meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik 

b) Membuat peserta didik untuk lebih mudah memahami materi 

hidrokarbon  

c) Membuat peserta didik menjadi lebih mengetahui dan memahami 

mengenai struktur dan sifat senyawa hidrokarbon secara tepat dan akurat 

yang termuat dalam Chemistry e-Magazine  untuk melatih kemampuan 

argumentasi peserta didik  

d) Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan berargumentasi peserta 

didik tehadap materi hidrokarbon dengan menggunakan Chemistry e-

magazine  untuk melatih kemampuan argumentasi peserta didik, yang 
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mencakup 3 komponen utama berargumentasi, yaitu claim, data, dan 

warrant 

2. Bagi Guru 

Dapat dijadikan sebagai contoh pembelajaran kimia yang berorientasi pada 

multimedia pembelajaran berupa Chemistry e-Magazine untuk melatih 

kemampuan argumentasi peserta didik sehingga dapat membantu peserta didik 

termotivasi dalam belajar yang dapat meningkatkan pememahaman konsep-

konsep kimia yang sulit untuk diterapkan serta kemampuan berargumentasi 

peserta didik. 

3. Bagi Peneliti 

a) Dapat menambah pengetahuan dan keterampilan dalam penguasaan 

kelas untuk penyampaian materi dengan menggunakan Chemistry e-

Magazine  untuk melatih kemampuan argumentasi peserta didik serta 

dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran selanjutnya ketika telah menjadi 

guru sebenarnya 

b) Meningkatkan kreativitas peneliti dalam mengembangkan media 

pengembangan untuk melatih kemampuan argumentasi elektronik 

c) Untuk dapat melatih diri dalam mencari solusi dalam mengatasi dan 

mengelola pembelajaran di kelas 

4. Bagi Sekolah  

a) Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang baik pada SMA 

Xaverius 2 Kelas XI MIPA sesuai dengan tuntutan perbaikan sistem 

pembelajaran terbaru 
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b) Dapat dijadikan acuan sebagai media pembelajaran untuk pelajaran yang 

lain. 

1.7 Definisi Istilah  

Agar tidak terjadi kesalahpahaman istilah, maka perlu diberikan definisi 

istilah-istilah yaitu sebagai berikut: 

1. Pengembangan 

Konsep pengembangan merupakan rancangan mengembangkan sesuatu yang 

sudah ada dalam rangka meningkatkan kualitas yang lebih maju. 

2. Chemistry e-Magazine  

Majalah elektronik atau disingkat dengan e-magazine merupakan majalah 

dengan versi elektronik untuk melatih kemampuan argumentasi digital yang 

termuat dalam bentuk file digital yang dapat diakses melalui media elektronik 

seperti computer, handphone, dan teknologi lainnya. 

3. 3D pageflip Professional  

3D pageflip Professional merupakan program yang digunakan untuk 

menampilkan data dalam bentuk e-book dan majalah 3 Dimensi dan 

presentasi yang telah mampu mengedit, mengolah teks maupun objek dengan 

efek 3 Dimensi, menggabungkan video, gambar dan audio menjadi satu 

dalam suatu multimedia elektronik. 

4. Argumentasi  

Argumentasi menurut Toulmin (2004) adalah sebagai suatu pernyataan yang 

disertai dengan alasan yang terdiri 3 komponen utama meliputi claim, 

evidence dan warrant/reason.  


