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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan 

khususnya dalam proses pembelajaran. Dengan berkembangnya penggunaan TIK 

ada lima pergeseran dalam proses pembelajaran yaitu: (1) dari pelatihan ke 

penampilan, (2) dari ruang kelas ke dimana dan kapan saja, (3) dari kertas ke 

“online” atau saluran, (4) fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, (5) dari waktu 

siklus ke waktu nyata (real time). 

Ilmu pengetahuan yang mengalami perkembangan pesat ialah ilmu 

pengetahuan alam atau sains. Cabang sains yang terdiri dari fisika, biologi, dan 

kimia. Kimia merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit oleh 

siswa. Karakteristik ilmu kimia bersifat abstrak dan kompleks. Mata pelajaran 

kimia juga dipenuhi dengan rumus-rumus, simbol-simbol, reaksi-reaksi, dan 

konsep-konsep yang dianggap abstrak oleh siswa. Mata pelajaran kimia bersifat 

kompleks karena siswa harus menggali pengetahuan mengenai materi-materi 

sebelumnya yang saling berhubungan. Pada materi laju reaksi siswa harus 

memahami kembali materi konsep mol dan konsentrasi sebelum masuk pada 

materi laju reaksi. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk konsep kimia yang bersifat abstrak dan 

kompleks yakni dengan menggunakan media pembelajaran, sehingga konsep 

kimia yang abstrak dapat digambarkan ke dalam bentuk kongkret agar siswa 

mudah memahaminya dan konsep kimia yang bersifat kompleks akan dibuat 
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dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga siswa lebih mudah dalam memahami 

materi. Menurut Hamalik dalam Arsyad (2015), pemakaian media pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang 

baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. 

Menurut Trianto (2010) keberhasilan pembelajaran sangat bergantung pada 

penggunaan sumber belajar maupun media belajar yang dipilih. Media 

pembelajaran dapat membantu guru untuk memfasilitasi proses belajar peserta 

didik. Dimana pembelajaran menggunakan media memiliki beberapa manfaat 

yaitu, membangkitkan motivasi, minat, dan meningkatkan pemahaman, serta 

menyajikan data dengan menarik dan terpercaya serta memudahkan penafsiran 

data dan mendapatkan informasi. Menurut Riyana dalam Asyhar (2012) 

disebutkan bahwa melalui media suatu proses belajar atau pembelajaran bisa lebih 

menarik dan menyenangkan (joyfull learning). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran kimia SMAN 3 

kota Jambi. Beliau mengatakan bahwa minat belajar siswa terhadap mata 

pelajaran kimia secara umum baik, namun ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi tinggi rendahnya minat belajar siswa. Faktor-faktor adalah guru, 

sarana dan prasarana, model pembelajaran dan pembagian kelas. Pembagian kelas 

di SMAN 3 kota Jambi yang tidak berimbang dimana siswa yang berkemampuan 

bagus ditempatkan di kelas-kelas awal (XI IPA 1 – XI IPA 3) dan sisanya di 

tempatkan di kelas-kelas akhir (XI IPA 4 – XI IPA 7). sehingga siswa yang 

ditempatkan di kelas-kelas awal memiliki minat belajar yang tinggi, sedangkan 

sisanya ditempatkan di kelas-kelas akhir hanya sekelompok siswa yang berminat 
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mengikuti pembelajaran kimia dan terkadang siswa yang lain kelihatan sibuk 

dengan kegiatan masing-masing Beliau juga mengatakan bahwa untuk KKM 

kimia umumnya 75. Sedangkan  persentase siswa yang mencapai KKM untuk 

materi laju reaksi berkisar 60-70%. Hal ini dipengaruhi oleh cara seorang guru 

dalam menyampaikan materi pelajaran dan sumber belajar yang tidak memotivasi 

siswa. Terkadang beberapa guru hanya menggunakan metode konvensional yang 

dilengkapi dengan sumber belajar berupa buku pelajaran yang diterbitkan oleh 

satu penerbit saja dan sumber hardcopy lainnya. Buku pelajaran yang digunakan 

ini kurang menarik dan sulit dipahami oleh siswa. Sehingga membuat siswa 

menjadi tidak termotivasi untuk mempelajari pelajaran kimia.  

Beliau telah menggunakan media dalam proses pembelajaran, biasanya 

menggunakan media powerpoint dan video dalam pembelajaran. Khusus pada 

materi laju reaksi, beliau menerapkan model direct intruksional dan metoda tanya 

jawab serta dilengkapi dengan buku pelajaran dan LDS (Lembar Diskusi Siswa) 

kadang-kadang ada praktikum. Akan tetapi beliau belum pernah menggunakan 

media lainnya seperti majalah elektronik. Dengan model dan metoda yang 

dilakukan tersebut beliau masih mengalami kesulitan dalam mengajar materi laju 

reaksi dalam hal ini ialah masih sulitnya meminta siswa belajar dirumah untuk 

membaca buku pelajaran agar pembelajaran di sekolah bisa berlangsung dengan 

lancar. Namun siswa kurang tertarik dengan buku pelajaran dalam bentuk cetak 

yang diterbitkan oleh satu penerbit saja, dikarenakan kurang menarik dan sulit 

untuk dipahami. maka perlu dikembangkan sumber belajar yang dapat menunjang 

proses pembelajaran salah satunya yaitu sumber belajar berbasis elektronik. 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari angket kebutuhan yang diberikan 

kepada 38 orang siswa yang telah belajar materi laju reaksi di SMAN 3 kota 

Jambi diperoleh siswa telah menguasai penggunaan ICT berupa laptop/komputer. 

Dari 38 jumlah siswa didapatlah hasil persentase sebanyak 100% siswa yang 

memiliki dan bisa menggunakan komputer/laptop. Namun yang menggunakannya 

untuk keperluan belajar hanya sekitar 18,5% siswa, lalu siswa yang lain 

menggunakannya sebagai browsing dan hiburan. Sedangkan, untuk sarana dan 

prasarana di SMAN 3 Kota Jambi sendiri sudah lengkap untuk mendukung 

pembelajaran meliputi laboratorium komputer, infocus, speaker bahkan juga telah 

terpasang WIFI yang dapat mempermudah akses internet. Hal ini dapat 

dimanfaatkan oleh siswa untuk kegiatan belajar secara mandiri. Berdasarkan 

kondisi tersebut, maka dapat dijadikan sebagai sarana pendukung dalam 

penggunaan sumber belajar yang akan dikembangkan yaitu sumber belajar 

berbasis elektronik. Bila dilihat dari kebutuhan akan media dalam materi laju 

reaksi, 81,6% siswa mengaku mengalami kesulitan dalam mempelajari materi laju 

reaksi, dan 68,4% siswa mengatakan penjelasan dari guru dirasa belum cukup 

untuk memahami materi laju reaksi. 

 Maka dari itu peneliti menawarkan jenis media atau bahan ajar sebagai 

penuntun belajar berupa majalah elektronik (e-Magazine) menggunakan software 

3D Page Flip. Karena di SMAN 3 Kota Jambi sendiri majalah elektronik belum 

pernah dikembangkan. Software ini menawarkan berbagai fungsi dimana tidak 

hanya teks, tetapi tayangan suara, gambar, animasi, video maupun movie bisa 

diintegrasikan didalamnya sehingga informasi yang disajikan lebih kaya 

dibandingkan buku konvensional. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianto dan Rohaeti 

(2013) tentang pengembangan majalah kimia untuk meningkatkan motivasi 

belajar dan kreatifitas peserta didik kelas X. Peneliti tersebut menjelaskan bahwa 

peserta didik lebih termotivasi belajar dan memiliki sikap kreatif pada 

pembelajaran kimia yang menggunakan majalah kimia daripada pembelajaran 

kimia yang menggunakan buku pelajaran kimia biasa. Hal ini membuktikan 

adanya potensi pengembagan majalah kimia sebagai sumber belajar kimia dalam 

memahami materi pelajaran.  

Electronic Magazine disingkat e-Magazine adalah versi elektronik dari 

majalah karena berbasis listrik. e-Magazine 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, handphone, android, iphone, dan ipad. Ini merupakan 

hal yang sangat mendukung dalam penelitian ini, karena berdasarkan angket 

kebutuhan dan karakteristik siswa, diperoleh sekitar 100% siswa memiliki  

smartphone, tablet dan gadget. Lalu sekitar 100% siswa menggunakannya lebih 

dari 2 jam sehari. Sehingga dengan menggunakan e-Magazine ini siswa dapat 

belajar dimanapun dan kapanpun.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian 

pengembangan yang berjudul “Pengembangan e-Magazine Pada Materi Laju 

Reaksi Untuk  Siswa Kelas XI di SMAN 3 Kota Jambi” 

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 kelayakan e-Magazine pada materi laju reaksi? 

2. Bagaimana respon siswa terhadap e-Magazine materi laju reaksi?  

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terpusat dan terarah, maka peneliti membatasi masalah 

yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :  

1 Pada fase pelaksanaan pengembangan, uji coba yang dilakukan hanya 

sebatas uji coba kelompok kecil.  

2 Pengembangan e-Magazine ini hanya mencakup materi laju reaksi yang 

dikemas ke dalam bentuk rubrik seperti komik strip, cerita singkat, fakta 

kimia, dan uraian materi laju reaksi serta labirin soal yang disesuaikan 

dengan kurikulum 2013. 

1.4 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk: 

1. Mengetahui kelayakan e-Magazine pada materi laju reaksi untuk siswa 

SMA kelas XI MIPA di SMAN 3 kota Jambi. 

2. Mengetahui respon siswa dalam penggunaan e-Magazine pada materi laju 

reaksi untuk siswa SMA kelas XI MIPA di SMAN 3 kota Jambi. 

1.5 Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan e-Magazine laju reaksi  ini dilakukan dengan 

menggunakan model desain pengembangan ADDIE.  

2. Materi yang akan dirancang pada pengembangan e-Magazine ini adalah 

materi laju reaksi yang disesuaikan dengan KI, KD dan indikator pada 



7 
 

 
 

silabus serta kurikulum yang digunakan di kelas XI MIPA SMAN 3 kota 

Jambi yakni Kurikulum 2013. 

3. Sumber belajar berupa e-Magazine dengan program yang dipakai adalah 

3D Pageflip. Program ini lebih mudah dipelajari dan digunakan oleh 

pemula karena tool-tool yang tersedia lebih user friendly. 

4. Program 3D Pageflip menambahkan fitur yang memungkinkan kita untuk 

mengkonversi adobe acrobat pdf , open office , Microsoft office ke 

halaman buku membalik dengan realistis efek 3D. 3D pageflip ini 

memberikan pilihan desain yang komprehensif bagi pengguna. Siapapun 

dapat dengan mudah membuat konten multimedia di halaman seperti 

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

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

latihannya berupa labirin soal. 

6. e-Magazine ini praktis karena bisa diakses dimana saja. jadi tidak hanya 

dibuka melalui PC, tetapi juga bisa dibuka melalui smartphone, TAB dan 

IPAD dengan terlebih dahulu mendowload software 3D Pageflip Reader. 

1.6 Pentingnya Pengembangan 

Diharapkan setelah penelitian dengan menggunakan e-Magazine pada 

materi laju reaksi untuk siswa SMA kelas XI MIPA di SMAN 3 kota Jambi dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi siswa : 

a. Membuat suasana pembelajaran menjadi menyenangkan dikarenakan 

e-Magazine disajikan dengan beragam rubrik inovatif lalu disertai 

gambar dan video dengan desain yang menarik sehingga siswa 

termotivasi dalam proses belajar. 
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b. Membuat siswa paham tentang materi laju reaksi sehingga mereka 

mampu menjawab soal-soal yang diberikan. 

c. Membuat siswa tahu mengenai penerapan laju reaksi di kehidupan 

sehari-hari. 

2.    Bagi guru : 

Dapat dijadikan sebagai contoh pembelajaran kimia yang berorientasi pada 

e-Magazine untuk membantu siswa termotivasi dalam belajar sehingga 

meningkatkan pememahaman konsep-konsep kimia. 

3.    Bagi peneliti : 

a. Untuk melatih diri mencari solusi dalam mengelola pembelajaran di 

kelas. 

b. Dapat menambah pengetahuan dan keterampilan dalam penguasaan 

kelas 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 kontribusi yang baik pada 

SMAN 3 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: 
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1. Pengembangan 

Konsep pengembangan adalah rancangan mengembangkan sesuatu 

yang sudah ada dalam rangka meningkatkan kualitas lebih maju. 

2. e-Magazine 

Majalah elektronik (electronic magazine) disingkat e-Magazine adalah 

versi elektronik dari majalah karena berbasis listrik. 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 dan laptop. 

3. Rubrik Majalah 

Rubrik menurut kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI adalah kepala 

karangan (ruang tetap) dalam media cetak baik surat kabar maupun 

majalah. Ciri-ciri rubrik dalam media surat kabar biasanya berupa tajuk 

rencana, surat pembaca, atau kumpulan cerpen (cerita pendek). Rubrik 

selain dimuat disurat kabar, biasanya juga dimuat dalam majalah. Seperti 

contoh rubrik ilmu pengetahuan, wacana yang bersifat informatif saja, atau 

seperti kolom sapaan apa kabar kawan dan lain sebagainya. 

4. Laju reaksi 

Suatu materi yang menjelaskan tentang berkurangnya jumlah pereaksi 

untuk setiap satuan waktu atau bertambahnya jumlah hasil reaksi untuk 

setiap satuan waktu.  


