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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

3.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan, tak dapat dipisahkan dengan pesatnya 

kemajuan teknologi. Teknologi telah menunjukkan suatu kemajuan  yang  luar  

biasa. Dampak dari pesatnya perkembangan teknologi adalah tingginya angka 

pengguna internet khususnya di Indonesia. Berdasarkan SIARAN PERS NO. 

53/HM/KOMINFO/02/2018 menyebutkan bahwa Jumlah pengguna internet tahun 

2017 telah mencapai 143,26 juta jiwa atau setara dengan 54,68 persen dari total 

jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tersebut menunjukan kenaikan sebesar 10,56 

juta jiwa dari hasil survei pada tahun 2016. 

Dilihat dari nilai tersebut, pengguna internet pada umumnya memanfaatkan 

internet untuk mencari informasi ataupun untuk berinteraksi di media sosial. 

Berdasarkan data hasil survei dari APJII (2017) 87,13% menggunakan internet 

untuk mengakses media sosial. Survei tersebut membuktikan bahwa media sosial 

telah menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat. Berbagai media sosial 

memungkinkan terjadinya interaksi sosial melalui dunia maya. Salah satu media 

sosial yang populer dan sering digunakan yaitu Instagram. 

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan 

pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital dan membagikanya ke 

berbagai layanan jejaring sosial termasuk instagram sendiri. Sistem sosial didalam 

Instagram adalah dengan mengikuti akun pengguna lainnya, atau memiliki 

pengikut Instagram. Dengan demikian komunikasi antara sesama pengguna 
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Instagram dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga mengomentari 

(Irwandani dan Juariah, 2016). 

Berdasarkan hasil angket yang disebar pada 31 siswa di kelas XII MIPA 4 

SMAN 11 Kota Jambi, 30 responden dengan persentase 96,7% memiliki media 

sosial. Berdasarkan angket yang disebarkan kepada 31 siswa, hasil analisis 

menunjukkan seluruh responden menggunakan internet untuk mengerjakan tugas 

sekolah. Dari hasil analisis angket kebutuhan yang disebarkan, 20 responden 

dengan persentase 64,5% sering menggunakan media sosial Instagram. Hal ini 

membuktikan bahwa Instagram menjadi salah satu media sosial yang sering 

digunakan oleh para siswa.  

Selain berdampak pada tingginya akses internet dan maraknya penggunaan 

media sosial, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan juga telah 

memberikan dampak yang cukup besar terhadap dunia pendidikan. Peran ilmu 

pengetahuan serta teknologi memberikan harapan bagi perkembangan lembaga 

pendidikan, terutama dalam aktivitas pembelajaran guna meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses pendorong yang 

sangat diperlukan dalam meningkatkan sumber daya manusia. Menyadari 

pentingnya pendidikan, pemerintah bersama dengan masyarakat telah dan terus 

berupaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan melalui perbaikan 

kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, 

pengembangan media pembelajaran dan penyesuaian materi pelajaran serta 

memberikan beasiswa pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan serta siswa. 
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Mata pelajaran kimia merupakan salah satu mata pelajaran yang ikut ambil 

bagian dalam memajukan sumber daya manusia melalui pendidikan. Mata 

pelajaran kimia adalah bagian cabang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Materi 

pembelajaran sifat koligatif larutan menjadi salah satu materi kimia yang 

dipelajari di kelas XII semester ganjil pada kurikulum 2013. Sifat koligatif larutan 

merupakan salah satu materi yang harus dipahami oleh siswa dengan karakteristik 

materi yaitu lebih di khususkan pada pemahaman konsep dan perhitungan serta 

keterkaitannya terhadap kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan data analisis angket kebutuhan yang telah disebarkan kepada 

31 siswa kelas XII MIPA 4 di SMAN 11 Kota Jambi, terlihat bahwa 23 siswa 

dengan persentase 74,2% mengalami kesulitan belajar pada materi Sifat Koligatif 

Larutan. Kesulitan tersebut meliputi materi pembelajaran di buku yang kurang 

lengkap, kurangnya contoh dan latihan soal, pembelajaran kimia yang kurang 

menarik, serta sulitnya membayangkan logika atau proses terjadinya sesuatu. 

Siswa juga menyebutkan bahwa metode yang diterapkan guru dalam mengajar 

adalah metode diskusi-presentasi, serta sumber belajar utama hanya buku paket 

kimia serta sumber internet. 

Pembelajaran kimia di SMA, pada kenyataannya cenderung belum 

menekankan pada pemberian pengalaman belajar melalui penggunaan dan 

pengembangan keterampilan siswa. Hal ini berdampak pada siswa yang  kesulitan 

untuk mengaitkan antara materi pembelajaran kimia dengan objek atau fenomena  

yang ada pada lingkungan sekitarnya. Padahal, arti sebenarnya dari pembelajaran 

kimia adalah mengetahui gejala atau fenomena alam dan menghubungkannya 

dengan kehidupan agar menjadi lebih bermanfaat. 
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Siswa sejatinya harus disiapkan untuk semua kondisi dimasa depan, baik 

ataupun buruk dengan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi adalah 

bertambahnya pengangguran dari kalangan pendidikan sekolah menengah. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, dilihat dari tingkat pendidikan pada 

Februari 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari kalangan SMA,  

menempati urutan tertinggi ketiga setelah SMK dan Diploma dengan persentase 

sebesar 6,78%. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

pengangguran lulusan SMA adalah membekali peserta didik dengan keterampilan 

hidup (life skill) yang dapat memberikan kemampuan dan keberanian dalam 

menghadapi problematika kehidupan, kemudian secara kreatif menemukan solusi 

serta mampu beradaptasi untuk memenuhi tuntutan dan tantangan dalam 

kehidupan sehari-hari (Hamida, 2018). Alasan rasional lainnya tentang penerapan 

pembelajaran yang berorientasi life skill adalah karena pendidikan harus dikelola 

secara demand-driven. Artinya, materi atau konten yang diajarkan kepada peserta 

didik merupakan refleksi nilai-nilai kehidupan nyata yang dihadapinya.  

Metode life skill dalam pembelajaran merupakan sebuah pembelajaran yang 

menghadirkan tema-tema dan masalah kemanusiaan, menumbuhkembangkan 

potensi manusia secara nyata agar siap hidup dengan proses yang betul-betul 

hidup (Lelono, 2015). Salah satu bentuk keterampilan hidup yang akan 

membekali siswa dalam meningkatkan kualitas hidupnya adalah pendidikan 

kewirausahaan (Hamida, 2018). 

Banyak cara untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan, salah satunya  

dengan menyisipkan kewirausahaan tersebut dalam pembelajaran kimia melalui 

penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat bantu 
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pembelajaran yang dapat bertindak sebagai penyalur informasi secara langsung 

atau pun tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Dalam merancang media 

pembelajaran yang tepat untuk sebuah proses pembelajaran, seorang pendidik 

harus melakukan pengembangan terhadap media pembelajaran. Hal ini 

dikarenakan kebutuhan peserta didik jelas akan berbeda seiring perkembangan 

zaman. 

Modul merupakan salah satu contoh dari media pembelajaran yang sering 

digunakan untuk membantu siswa dalam mengkonstruksi pemahamannya. Modul 

adalah salah satu bahan ajar berbasis cetakan yang dirancang untuk belajar 

mandiri oleh peserta pembelajaran karena itu modul dilengkapi dengan petunjuk 

untuk belajar sendiri. Dalam hal ini, peserta didik dapat melakukan kegiatan 

belajar sendiri tanpa kehadiran pengajar secara langsung (Asyhar, 2010). Modul 

adalah bahan ajar cetak yang dapat digunakan sebagai fasilitator menyampaikan 

materi dalam proses pembelajaran. Penggunaan modul sebagai bahan ajar 

mempermudah siswa untuk memahami materi kimia yang abstrak menjadi konkrit 

(Wikhdah, 2015). 

Selain penyebaran angket, dilakukan pula wawancara dengan guru bidang 

studi kimia dikelas XII MIPA di SMAN 11 Kota Jambi. Beliau mengatakan 

bahwa dalam proses pembelajaran secara umum minat siswa berada pada kategori 

sedang, ada yang aktif dan juga ada yang kurang aktif, kemudian untuk 

pembelajaran umumnya menggunakan buku paket, internet, video, dan juga 

menggunakan LKPD cetak, serta masih jarang menggunakan modul. Beliau juga 

menyebutkan bahwa, pendekatan Chemo-Entrepreneurship belum pernah 

dilakukan dalam pembelajaran kimia di SMA tersebut. 
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Peningkatan lifeskill siswa khususnya terhadap jiwa entrepreneurship pada 

materi kimia, dapat diwujudkan dengan pembuatan e-Modul yang berorientasi 

pada chemo-entrepreneurship. Dengan penggunaan e-Modul tersebut diharapkan, 

jiwa entrepreneurship siswa muncul dan siap untuk menghadapi tantangan dimasa 

depan. Agar dapat meningkatkan kemampuan chemo-entrepreneurship siswa, 

pembelajaran harus didesain dan dilaksanakan berangkat dari obyek atau 

fenomena yang ada disekitar kehidupan peserta didik yang kemudian 

dikembangkan ke dalam konsep kimia. Menurut Lelono (2015), pembelajaran 

kimia yang seperti ini akan lebih menyenangkan dan memberi kesempatan pada 

peserta didik untuk mengoptimalkan potensinya agar menghasilkan produk. Bila 

peserta didik sudah terbiasa dengan kondisi belajar  yang  demikian, tidak 

menutup kemungkinan akan memotivasi mereka untuk berwirausaha.  

Dari hasil analisis angket dan wawancara dengan guru, diperoleh respon 

positif untuk mengembangkan e-Modul yang berorientasi pada chemo-

entrepreneurship dan berbasis pada media sosial Instagram. Media sosial 

instagram dipilih sebagai basis pembelajaran dikarenakan begitu banyaknya siswa 

yang menggunakan instagram dan juga melihat respon positif mereka akan hal 

tersebut, sehingga perlu diterapkan dalam pembelajaran. 

Hamidah (2018) mengatakan bahwa Chemo-Entrepreneurship (CEP) adalah 

suatu pendekatan pembelajaran kimia yang kontekstual yaitu dikaitkan dengan 

objek nyata sehingga siswa dapat mempelajari proses pengolahan suatu bahan 

menjadi produk yang bermanfaat, bernilai ekonomi, dan menumbuhkan semangat 

berwirausaha. Penggunaan pendekatan CEP pada mata pelajaran kimia akan lebih 
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menyenangkan dan memberi kesempatan siswa untuk mengoptimalkan potensinya 

agar menghasilkan suatu produk. 

Menurut Nurjanah (2017) Inti dari pendekatan chemo-entrepreneurship 

bukan membentuk siswa menjadi seorang pedagang, tetapi dengan pembelajaran 

yang berorientasi chemo-entrepreneurship diharapkan dapat mengembangkan 

kemampuan entrepreneur siswa yang diwujudkan dalam beberapa sikap seperti 

kreatif, inovatif, berwawasan luas, mandiri, dan pantang menyerah. 

Dari uraian diatas peneliti bermaksud melakukan pengembangan dengan 

mengangkat judul “Pengembangan Bahan Ajar e-Modul Berbasis Instagram 

dengan Orientasi Chemo-Entrepreneurship Pada Materi Sifat Koligatif 

Larutan Kelas XII MIPA SMA”. 

3.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

diteliti dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Bagaimana prosedur mengembangkan bahan ajar e-Modul berbasis 

Instagram dengan orientasi Chemo-Entrepreneurship pada materi sifat 

koligatif larutan? 

2. Bagaimana penilaian guru dan respon siswa terhadap kelayakan bahan ajar 

e-Modul berbasis Instagram dengan orientasi Chemo-Entrepreneurship 

pada materi sifat koligatif larutan yang dikembangkan? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terpusat dan terarah, maka peneliti membatasi masalah 

yang akan dibahas yaitu sebagai berikut : 

1. Pengembangan bahan ajar ini dilakukan di SMAN 11 Kota Jambi. 



8 
 

 

 

2. Pengembangan bahan ajar e-Modul dilakukan dengan menggunakan model 

pengembangan lee & Owens. 

3. Pengembangan bahan ajar lebih difokuskan pada materi sifat koligatif 

larutan yaitu penurunan titik beku, kenaikan titik didih, penurunan tekanan 

uap, dan tekanan osmosis. 

4. Pada fase pelaksanaan pengembangan, uji coba yang dilakukan hanya 

sebatas uji coba kelompok kecil. 

1.4 Tujuan Pengembangan 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui cara yang tepat dalam mengembangkan bahan ajar e-

Modul berbasis Instagram dengan orientasi Chemo-Entrepreneurship pada 

materi sifat koligatif larutan. 

2. Untuk mengetahui penilaian guru dan respon siswa terhadap bahan ajar e-

Modul berbasis Instagram dengan orientasi Chemo-Entrepreneurship pada 

materi sifat koligatif larutan. 

1.5 Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Produk yang dikembangkan akan diujicobakan di SMA Negeri 11 Kota 

Jambi. 

2. Materi yang akan dirancang pada pengembangan media ini adalah materi 

sifat koligatif larutan 

3. Materi yang dibuat disesuaikan dengan KI, KD dan indikator pada silabus 

serta kurikulum 2013. 



9 
 

 

 

4. Konten yang digunakan pada pada pengembangan media pembelajaran 

kimia berbasis Instagram berupa konten gambar dan video. 

5. Produk yang dihasilkan e-Modul berisikan cover, KI, KD, indikator, tujuan 

pembelajaran, Materi sifat koligatif larutan, video, Kegiatan pembuatan 

produk Chemo-Entrepreneurship, Info kimia, Project mandiri siswa, latihan 

dan contoh soal, serta soal evaluasi. 

6. Bahan ajar e-Modul ini dikembangkan dengan berorientasi pada pendekatan 

Chemo-Entrepreneurship yang didalamnya dilengkapi dengan materi dan 

langkah proses pengolahan suatu bahan menjadi produk yang bermanfaat, 

bernilai ekonomi, dan menumbuhkan semangat Entrepreneurship. 

1.6 Manfaat Pengembangan 

Manfaat dari penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi sekolah, memberikan kontribusi yang baik khususnya dapat dijadikan 

acuan untuk pengembangan media pembelajaran lainnya. 

2. Bagi guru, membantu dalam proses belajar mengajar pada materi sifat 

koligatif larutan. 

3. Bagi siswa, mempermudah memahami konsep materi sifat koligatif larutan, 

memanfaatkan Instagram sebagai sarana belajar mandiri, dan 

menumbuhkan semangat Entrepreneurship. 

4. Bagi peneliti, mengetahui kelayakan bahan ajar e-Modul yang telah 

dikembangkan dan mengetahui respon siswa dan guru terhadap bahan ajar 

e-Modul serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

kedepannya. 
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1.7 Definisi Istilah 

Adapun beberapa definisi operasional yaitu : 

1. Bahan Ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. 

2. Media pembelajaran adalah alat bantu pembelajaran yang dapat bertindak 

sebagai penyalur informasi secara langsung atau pun tidak langsung dalam 

proses belajar mengajar. 

3. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagai foto yang memungkinkan 

pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital dan membagikanya ke 

berbagai layanan jejaring sosial. 

4. Modul adalah bahan ajar berbasis cetakan yang dirancang untuk belajar 

secara mandiri oleh peserta pembelajaran sehingga dilengkapi dengan 

petunjuk untuk belajar mandiri. 

5. Chemo-Entrepreneurship merupakan suatu pendekatan pembelajaran kimia 

yang kontekstual yaitu dikaitkan dengan objek nyata sehingga siswa dapat 

mempelajari proses pengolahan suatu bahan menjadi produk yang 

bermanfaat, bernilai ekonomi, dan menumbuhkan semangat berwirausaha. 

6. Sifat Koligatif Larutan merupakan sifat larutan yang tidak bergantung pada 

jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada banyaknya partikel zat 

terlarut dalam larutan. Sifat koligatif larutan meliputi Penurunan Tekanan 

Uap (∆P), Kenaikan Titik Didih Larutan (∆Tb), Penurunan Titik Beku (∆Tf), 

Tekanan Osmotik (   ) 


