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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 

 

  Dalam kehidupan sehari hari, kita sering berhadapan atau menjumpai 

berbagai hal atau keadaan, objek-objek, benda-benda, peristiwa-peristiwa dan 

sebagainya. Kita menyaksikan segala hal yang ada disekitar sehingga kita menjadi 

tahu dan mengetahui tentang seluk beluk hal tersebut. Segala hal ihwal yang ada 

disekitar kita menjadi informasi atau pengeetahuan dan bahkan menjadi bagian 

dari pengalaman hidup kita. Pengetahuan dapat bersumber dari pengalaman 

pribadi seseorang setelah seseorang secara empirik memiliki kapasitas untuk 

menjelaskan hal ihwal tentang pribadinya, apakah yang berkaitan dengan objek 

atau benda dan peristiwa-peristiwa yang ada disekitarnya (Setyosari, 2013). 

Pendidikan memiliki peran yang penting dalam menciptakan masyarakat 

yang cerdas, damai, terbuka, dan demokratis. Pendidikan dirasakan sangat penting 

bagi perkembangan hidup manusia ditinjau dari segi kehidupan. Pendidikan sudah 

merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap individu. Oleh karena itu 

pembaharuan pendidikan harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan. Pendidikan idealnya mampu membentuk watak pribadi dan sosial, 

pengembangan potensi peserta didik, sehingga ketika peserta didik selesai dari 

bangku pendidikanya di harapkan siswa mampu menjadi pribadi yang dewasa dan 

mandiri dalam kehidupan. 

Dalam mempelajari ilmu kimia, siswa harus mampu menghubungkan atau 

mempertautkan ketiga level representasi kimia (Hsin-kai, 2000). Pada umumnya 

pembelajaran kimia yang terjadi saat ini hanya membatasi pada dua level 
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representasi, yaitu makroskopik dan simbolik. Level berpikir submikroskopik 

dipelajari terpisah dari dua tingkat berpikir lainnya, sehingga siswa cenderung 

hanya menghafalkan representasi submikroskopik yang bersifat abstrak akibatnya 

tidak mampu untuk membayangkan bagaimana proses dan struktur dari suatu zat 

yang mengalami reaksi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan 

menggunakan media pembelajaran, sehingga konsep kimia yang abstrak dapat 

digambarkan kedalam bentuk kongkret agar siswa mudah memahaminya. 

  Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan sumber daya 

manusia yang handal dan berkompetensi. Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

handal dan berkompetensi akan mampu mengembangkan potensi-potensi yang 

dimiliki untuk suatu perkembangan dan kemajuan bangsa. Salah satu upaya yang 

dapat ditempuh untuk membangun SDM yang handal dan berkompetensi adalah 

dengan adanya penyelenggaraan pendidikan formal, baik di sekolah maupun 

masyarakat. Sekolah sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan 

pendidikan formal memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional yaitu melalui proses belajar mengajar. 

Belajar merupakan peristiwa sehari-hari di sekolah. Belajar merupakan 

dua hal yang kompleks. Peserta didik mengalami kegiatan belajar sebagai suatu 

proses. Peserta didik mengalami proses mental dalam menghadapi bahan belajar. 

Bahan belajar tersebut berupa keadaan alam, hewan, tumbuhan, manusia dan 

bahan yang terhimpun dalam buku pelajaran. Guru menjalani proses belajar 

tersebut tampak sebagai perilaku belajar tentang sesuatu hal (Dimyati & 

Mudjiono, 2013: 17). Belajar adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat 
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dari pengalaman dan proses berfikir peserta didik untuk membangun 

pemahamannya sendiri. 

Setiap orang dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi kapan 

saja dan dimana saja, sesuai kebutuhan masing masing. Dibidang pendidikann, 

para mahasiswa, siswa dan peserta pelatihan dengan mudah bisa memperoleh 

materi pembelajaran yang berkaitan dengan topik yang dipelajari disekolah atau 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru/pelatih. Dewasa ini, media 

pembelajaran dan sumber belajar tidak terbatas hanya pada buku buku di 

perpustakaan dan guru disekolah. (Asyhar, 2012) 

Pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia 

pendidikan keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan tuntutan pembelajaran 

abad-21. Dalam perspektif pendidikan global, TIK merupakan soko guru 

(penopang) efektifnya penyelenggaraan pendidikan. Bahkan, TIK dalam 

perkembangannya mmendorong semua elemen-elemen pendidikan modern, guru, 

siswa, orang tua dan sekolah dituntut untuk adaftif dalam menyikapinya.(Sutrisno, 

2012) 

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh Pakpahan (2016) 

tentang pengembangan majalah kimia pada materi hukum-hukum dasar kimia 

kelas X.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa media majalah yang dikembangkan 

mendapat respon baik dan siswa lebih paham pada materi hukum-hukum dasar 

kimia. Selanjutnya penelitian serupa dilakukan oleh Yulianto (2013) yaitu 

penelitian pengembangan media dalam bentuk majalah kimia dengan tujuan untuk 

meningkatkan motivasi belajar dan kreatifitas siswa kelas X. Majalah yang 

dikembangkan telah dinyatakan layak dan mampu untuk meningkatkan motivasi 
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belajar dan kreativitas siswa. Serta penelitian Najihah (2014) dengan judul 

penelitiannya tentang pengembangan media majalah elektronik yang mampu 

menunjukkan bahwa media majalah yang dikembangkan sangat layak digunakan 

karena telah mendapatkan respon yang baik dan juga kuat serta memotivasi siswa 

dalam belajar. 

Dikarenakan pada materi koloid yang banyak mempunyai karakteristik 

materi dan  juga pada materi koloid banyak mengandung  tentang konstektual 

maka dari itu penulis membuat media majalah dengan  materi koloid agar 

dijadikan sumber belajar mandiri siswa sehingga materi tersebut dapat diulang 

ulang oleh siswa dan dapat dengan mudah dipelajari disekolah, dirumah, dan 

lingkungan luar.  

Melihat permasalahan akan terbatasnya media ataupun bahan ajar, masih 

kurangnya penggunaan teknologi untuk siswa belajar dan masih banyaknya siswa 

yang belum terlalu memahami materi pembelajaran kimia khususnya materi 

koloid. Kemudian potensi yang terlihat bahwa 100 % siswa sangat membutuhkan  

media majalah dalam pembelajaran koloid. Dan dari hasil wawancara, guru juga 

lebih mengharapkan adanya media belajar yang berupa majalah elektronik pada 

materi koloid  karena untuk menarik siswa agar mau untuk belajar lagi. Oleh 

karena itu beliau memberikan respon yang baik bila ada pengembangkan media 

berbasis ICT sebagai bahan ajar atau media pembelajaran kimia khususnya pada 

materi koloid. 

Melihat pada kondisi dan potensi yang ada di SMAN 10 Kota Jambi, baik 

siswa yang menginginkan bahan ajar berbasis ICT yang menarik dan juga guru 

yang masih kesulitan dalam membangkitkan motivasi siswa dalam belajar, 
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sehingga peneliti menawarkan beberapa jenis bahan ajar multimedia seperti e-

Book, e-Modul, e-Handout, e-LKS, dan e-Majalah (electronic magazine). Setelah 

melihat perbedaan dari kelebihan dan kekurangan bahan ajar multimedia yang 

ditawarkan maka guru dan siswa lebih memilih untuk menggunakan bahan ajar 

multimedia berupa Majalah kimia elektronik. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin menerapkan penggunaan 

Majalah kimia elektronik pada materi koloid. Majalah kimia elektronik adalah  

majalah yang 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, laptop, handphone, android, iphone, ipad dan teknologi lainnya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian 

pengembangan yang berjudul “Pengembangan  Majalah Kimia Elektronik Pada 

Materi Koloid Untuk Siswa Kelas XI MIPA di SMAN 10 Kota Jambi” 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

diteliti dapat dikemukakan sebagai berikut : 

 
1. Bagaimana kelayakan dari media pembelajaran e-majalah pada materi 

koloid yang dikembangkan menurut ahli materi dan ahli media ? 

 
2. Bagaimana respon siswa dalam penggunaan Majalah Kimia Elektronik 

pada materi koloid untuk siswa SMA kelas XI MIPA SMAN 10 Kota 

Jambi? 
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3. Bagaimana Penilaian guru dalam penggunaan Majalah Kimia Elektronik 

pada materi koloid untuk siswa SMA kelas XI MIPA SMAN 10 Kota 

Jambi? 

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 Majalah kimia elektronik ini dikemas ke dalam bentuk 

rubrik seperti artikel, pengetahuan, dan uraian ringkas materi koloid yang 

disesuaikan dengan kurikulum di SMA Negeri 10 Kota Jambi Kelas XI 

MIPA yakni kurikulum 2013. 

1.4 Tujuan Pengembangan 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kelayakan dari media pembelajaran e-majalah pada 

materi koloid yang dikembangkan menurut ahli materi dan ahli media. 

 
2. Untuk mengetahui respon siswa dalam penggunaan majalah kimia 

elektronik pada materi larutan koloid untuk siswa SMA kelas XI MIPA di 

SMAN 10 kota Jambi. 

3. Untuk mengetahui penilaian guru dalam penggunaan majalah kimia 

elektronik pada materi koloid untuk siswa SMA kelas XI MIPA SMAN 10 

Kota Jambi. 
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1.5 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

 

Spesifikasi produk yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Pengembangan majalah kimia elektronik koloid ini dilakukan dengan 

menggunakan model desain pengembangan Hannafin dan Page. 

2. Materi yang akan dirancang pada pengembangan multimedia ini adalah 

materi koloid Kelas XI MIPA di SMAN 10 kota Jambi. 

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

serta kurikulum yang digunakan di SMAN 10 Kota Jambi Kelas XI MIPA 

yakni Kurikulum 2013. 

4. Majalah elektronik kimia ini memuat materi dengan tampilan gambar, 

teks, audio dan Quiz (soal latihan) beserta hasil dan umpan baliknya. 

5. Majalah kimia elektronik yang dikembangkan secara universal termasuk 

kategori spesialized magazine dan lebih spesifiknya lagi termasuk majalah 

ilmiah (Scientific Magazine). 

6. Majalah kimia elektronik yang dikembangkan terdiri dari into (pembuka), 

pendahuluan, isi dan penutup sesuai dengan tema yang dipilih. 

7. Majalah kimia elektronik ini dapat digunakan pada Handphone Android 

dengan minimum require OS Jellybean dan RAM 512 MB. 

8. Program yang dipakai adalah 3D Pageflip Professional. Program ini lebih 

mudah dipelajari dan digunakan oleh pemula karena 3D Pageflip 

professional menambahkan fitur yang memungkinkan kita untuk 

mengkonversi adobe acrobat pdf, open office, Microsoft office kehalaman 

buku membalik dengan realistis efek 3D flash dan halaman menakjubkan. 

9. Produk yang dihasilkan dapat digunakan dalam pembelajaran di sekolah 

ataupun dimanfaatkan oleh siswa untuk belajar mandiri dirumah. 
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1.6 Manfaat Hasil Penelitian 

 

Diharapkan setelah penelitian dengan menggunakan majalah kimia 

elektronik pada materi koloid untuk siswa SMA kelas XI MIPA di SMAN 10 kota 

Jambi dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

 
1. Bagi siswa : 

 

a. Membuat suasana pembelajaran menjadi menyenangkan dikarenakan 

majalah kimia elektronik ini disajikan dengan beragam rubrik 

menyenangkan lalu disertai gambar dan video dengan desain yang 

menarik sehingga siswa termotivasi dalam proses belajar. 

 
b. Membuat siswa paham tentang materi koloid. 

 

c. Membuat siswa mampu menjawab soal-soal tentang materi koloid. 

d. Membuat siswa tahu mengenai aplikasi koloid di kehidupan sehari-

hari. 

 
2. Bagi guru : 

 

Dapat dijadikan sebagai contoh pembelajaran kimia yang 

berorientasi pada majalah kimia elektronik 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 majalah 

kimia elektronik dan dimanfaatkan untuk pembelajaran selanjutnya 

ketika telah menjadi guru sebenarnya. 
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4. Bagi sekolah : 

 

Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang baik pada 

SMAN 10 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. Diharapkan 

dengan pengembangan ini mampu membuat siswa maju dengan 

perkembangan suatu teknologi untuk dijadikan hal yang bermanfaat dalam 

pelajaran. 

2. Majalah Elektronik Kimia 

Majalah kimia elektronik 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 
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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. Sistem koloid  

          Sistem Koloid (selanjutnya disingkat "koloid" saja) merupakan suatu bentuk 

campuran (sistem dispersi) dua atau lebih zat yang bersifat homogen namun 

memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar (1 - 1000 nm), 

sehingga mengalami Efek Tyndall. Bersifat homogen berarti partikel 

terdispersi tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi atau gaya lain yang 

dikenakan kepadanya; sehingga tidak terjadi pengendapan. Misalnya, sifat 

homogen ini juga dimiliki oleh larutan, namun tidak dimiliki oleh campuran 

biasa (suspensi). Koloid dijumpai di mana-mana: susu, agar-agar, tinta, 

sampo, serta awan merupakan contoh-contoh koloid yang dapat dijumpai 

sehari-hari. Sitoplasma dalam sel juga merupakan sistem koloid. Kimia 

koloid menjadi kajian tersendiri dalam kimia industri karena 

kepentingannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


