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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Abad ke-21 dikenal sebagai abad informasi yang ditandai dengan 

berkembangnya informasi secara cepat dan bersifat global (Sri, 2017: 1). 

Masyarakat yang memiliki pengetahuan tersebut dan mampu menerapkan 

pengetahuannya untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan nyata 

disebut dengan masyarakat berliterasi sains (Bond, 1989: 157). Oleh karena itu, 

tercapainya masyarakat yang berliterasi sains sudah menjadi tuntutan zaman. 

Literasi sains menjelaskan tentang kemampuan seseorang untuk memahami sains, 

mengkomunikasikan sains, serta menerapkannya untuk memecahkan suatu 

permasalahan (Toharudin dan Sri., 2011: 3). 

Mengingat pentingnya literasi sains maka mengarahkan masyarakat agar 

memiliki literasi sains merupakan tujuan utama dalam setiap reformasi pendidikan 

sains (DeBoer, 2000: 482-601). Banyak organisasi pendidikan dewasa ini 

menerima dan mengeluarkan standar dan pedoman (benchmark) terkait dengan 

isi, pedagogi dan asesmen terkait dengan literasi sains (Toharudin dan Sri, 2011: 

3). Selain itu, beberapa upaya telah dilakukan untuk mendefinisikan secara teoritis 

tentang literasi biologi (biological literacy) (BSCS, 1993: 1-25) dan literasi kimia 

(chemical literacy) (Atkins, 2005: 42). 

Sebelumnya, konsep literasi kimia telah dikembangkan oleh beberapa peneliti. 

Kemampuan literasi kimia pada mahasiswa pendidikan kimia masih sedang 

(Pandu, 2018: 10). Hal ini dikarenakan peneliti baru meneliti pada tahap pra 

penelitian (survey) yang terbatas. Sedangkan, penelitian lainnya menyebutkan 

bahwa kemampuan literasi sains peserta didik tergolong sedang (Nur dkk., 2017: 

107). Hasil penelitian beberapa ahli mengenai kempuan literasi kimia ini 

tergolong sedang. Hal ini disebabkan karena penyajian materinya berupa 

kontekstual saja tidak dan tidak menggunakan media pembelajaran abad ke-21 

yang memanfaatkan teknologi. 

1 



 
 

2 
 

Salah satu konsep pada literasi kimia yaitu sistem periodik unsur. Sistem 

periodik unsur adalah salah satu dari banyak konsep kimia yang mengharuskan 

siswa untuk menghafal (Chang, 2004: 37). Sebelumnya, media mengenai konsep 

sistem periodik unsur telah dikembangkan oleh beberapa peneliti yaitu game, 

modul dan multimedia scientific. Konsep sistem periodik unsur dengan 

menggunakan media game ludo menunjukan bahwa dengan menggunakan game 

ludo dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi 

daripada kelas kontrol (Farly dan Iswendi, 2018: 36). Akan tetapi, penelitian ini 

memiliki beberapa kekurangan yaitu hanya memiliki aspek proses dan aspek sikap 

saja. Berbeda halnya dengan penelitian lain menyebutkan bahwa sistem periodik 

unsur dengan menggunakan multimedia scientific menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan multimedia scientific hasil belajar siswa menjadi lebih baik (Sari 

dkk., 2017: 5). Akan tetapi, penelitian ini juga memiliki beberapa kekurangan 

yaitu memiliki kapasitas yang tinggi, sering loading dan hanya memiliki aspek 

konten dan aspek konteks saja. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas masih ditemukan beberapa kelemahan 

diantaranya; memiliki kapasitas yang cukup besar, tidak bisa digunakan oleh 

orang awam dan hanya mencakup pada aspek konten saja. Pada konsep ilmu 

kimia yang abstrak menuntut guru untuk pandai menyiasati proses pembelajaran 

dengan variasi metode dan media yang beragam (Cecep dan Bambang: 2011: 57). 

Salah satu  media pembelajaran yang dapat memotivasi peserta didik untuk 

baca adalah  majalah (Selviani dan Anggraini, 2018: 81). Majalah adalah media 

komunikasi masa dalam bentuk cetak yang tidak perlu diragukan lagi peranan dan 

pengaruhnya terhadap pembacanya  dan termasuk dalam media pembelajaran dua 

dimensi (Cecep dan Bambang: 2011: 29). Majalah memiliki beberapa kelebihan 

(Yulianto dan Eli, 2013: 2-3), yaitu perpaduan teks dan gambar dapat 

mempermudah siswa untuk memahami materi dan berisi informasi yang aplikatif, 

sehingga dapat dijadikan sebagai suplemen pembelajaran peserta didik. 

Berdasarkan urairan di atas peneliti berinisiatif untuk membuat media 

pembelajaran berupa majalah kimiayang dapat dibawa kemanapun oleh siswa 
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dengan mudah dan efisien dengan judul “Majalah Berbasis Literasi Kimia Pada 

Materi Sistem Periodik Unsur”. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tampilan produk majalah berbasis literasi kimia pada konsep 

sistem periodik unsur? 

2. Bagaimana hasil validasi dan uji kelayakan majalah berbasis literasi kimia 

pada konsep sistem periodik unsur? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian yang 

dilakukan ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan tampilan produk majalah berbasis literasi kimia pada 

konsep sistem periodik unsur. 

2. Menganalisis hasil validasi dan uji kelayakan majalah berbasis literasi kimia 

pada konsep sistem periodik unsur. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian 

yang dilakukan ini bermanfaat untuk: 

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

wawasan dalam mengembangkan majalah berbasis literasi kimia pada konsep 

sistem periodik unsur. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam memperluas 

pengetahuan mengenai majalah berbasis literasi kimia pada konsep sistem 

periodik unsur. 

3. Dengan adanya media pembelajaran berupa majalah ini peserta didik akan 

lebih mudah memahami materi sistem periodik unsur dengan cara yang lebih 
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menyenangkan serta merangsang keaktifan peserta didik untuk 

mengembangkan kemampuan dan minatnya. 

4. Media pembelajaran majalah ini dapat digunakan sebagai bahan informasi 

serta bahan pemikiran untuk perkembangan dan penelitian selanjutnya. 

E. Kerangka Pemikiran 

Majalah  yang dikembangkan dalam penelitian ini memuat beberapa isi utama 

yang setiap isi materi terdiri dari beberapa artikel tentang materi sistem periodik 

unsur. Dalam majalah tercermin aspek literasi kimia secara implisit baik dalam 

konten artikel maupun gambar-gambar yang bersifat kontekstual, sesuai dengan 

kehidupan sehari-hari. Majalah kimia kemudian dikembangkan sesuai dengan 

materi sistem periodik unsur yang dihubungkan dengan indikator dari aspek-aspek 

literasi kimia, diantaranya sebagai berikut:  

1. Aspek konten 

Aspek ini merujuk pada konsep-konsep kunci dari sistem unsur periodik yang 

diperlukan untuk memahami fenomena alam dan perubahan yang dilakukan 

terhadap alam melalui aktivitas manusia. Rubrik yang memuat aspek konten 

dalam majalah yaitu info kimia, profil ilmuwan, sifat fisik unsur, dan khazanah 

kimia. 

2. Aspek proses 

Aspek ini dapat memberikan kemampuan peserta didik untuk menggunakan 

pengetahuan dan pemahaman ilmiah dalam menjawab suatu pertanyaan atau 

memecahkan masalah, mengidentifikasi dan menginterpretasikan bukti serta 

menerangkan kesimpulan. Rubrik yang memuat aspek proses dalam majalah yaitu 

permainan kimia. 

3. Aspek konteks 

Aspek ini dapat mendorong pemahaman dan kemampuan yang harus dimiliki 

peserta didik, dan melibatkan isu-isu penting dalam kehidupan sehari-hari secara 

umum. Rubrik yang memuat aspek konteks dalam majalah yaitu aplikasi kimia. 
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4. Aspek sikap 

Aspek ini dapat mendorong kemampuan sains seseorang yang didalamnya 

memuat sikap-sikap tertentu, seperti kepercayaan, motivasi, pemahaman diri, dan 

nilai-nilai. Rubrik yang memuat aspek konten dalam majalah yaitu khazanah 

kimia, dan permainan kimia. Secara sistematis, kerangka pemikiran dapat dilihat 

pada Gambar 1.1. 

       Adapun spesifikasi majalah kimia mengacu pada standar isi majalah ilmiah 

menurut Purnomowati dan Yuliastuti (2000). Majalah kimia yang dikembangkan 

memiliki judul majalah “Magazine Chemistry Element”. Majalah kimia memuat 

beberapa pokok bahasan tertentu yang mengacu pada silabus dan tujuan 

pembelajaran terkait materi kimia unsur pada konsep sifat-sifat unsur. 

Pengembangkan majalah sains perlu memperhatikan sistematika penampilan 

meliputi 6 bagian (Purnomowati, 2004: 43), yakni;  

a. Halaman sampul depan (cover). 

Unsur  majalah  yang  harus  tercantum  dalam  halaman  sampul  yakni; (1)  

judul  majalah;  (2)  volume  majalah;  (3)  nomor  majalah;  (4)  waktu  terbit; (5) 

ISSN; (6) lajur data bibliografi; dan (7) nama penerbit (dapat disertakan ataupun 

tidak). 

b. Halaman judul 

Unsur majalah yang harus tercantum dalam halaman judul yakni; (1) judul 

majalah; (2) volume majalah; (3) nomor majalah; (4) ISSN; (5)  penanggung 

jawab majalah; dan (6) suplemen (jika ada). 

c. Daftar isi 

Unsur-unsur majalah yang harus tercantum di bagian atas daftar isi yakni; (1) 

judul majalah; (2) volume majalah; (3) nomor majalah; (4) waktu terbit; dan (5) 

ISSN. Sedangkan unsur-unsur majalah yang harus tercantum dalam daftar ini 

yakni: (1) nama pengarang; (2) judul artikel; dan (3) nomor halaman artikel. 

d. Halaman teks 

Halaman teks adalah halaman dalam majalah yang termuat teks atau artikel. 

Penomoran halaman menggunakkan angka arab. Unsur majalah yang harus 

tercantum        
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tercantum dalam halaman teks adalah judul sirahan. Halaman ini memuat 

beberapa rubrik majalah diantaranya sebagai berikut: 

1) Info Kimia 

Rubrik ini memuat konsep dasar tentang sistem periodik unsur meliputi 

bilangan kuantum, konfigurasi elektron, logam, semilogam, nonlogam, garam 

dapur dan pembersih dapur HCl. 

2) Profil Ilmuwan 

Rubrik ini memuat profil organisasi internasional yang bergerak dalam upaya 

penemuan sistem periodik unsur yang bersifat sebagai informasi tambahan untuk 

siswa. 

3) Sifat Fisik Unsur 

Rubrik ini memuat konsep dasar tentang sifat fisik unsur  meliputi muatan inti 

efektif, jari-jari atom, jari-jari ion, energi ionisasi, afinitas elektron, dan 

keelektronegatifan. 

4) Permainan Kimia 

Rubrik ini memuat teka-teki silang, labirin profesor, temukan aku! Dan who 

ma I? sebagai bentuk latihan bagi siswa. 

5) Aplikasi Kimia 

Rubrik ini memuat dampak dari pencemaran logam berat. Beberapa dampak 

yang dibahas dalam rubrik ini terdapat dalam jurnal, tetapi dalam majalah sains 

terdapat beberapa contoh dampak pemanasan global yang ada dalam kehidupan 

sehari-hari namun belum dibahas dalam buku guru dan siswa, seperti pencemaran 

logam berat di sungai Citarum. 

6) Khazanah Kimia 

Rubrik ini memuat tentang air, air panas dan nama-nama benda yang terdapat 

dalam ayat suci Al-Qur’an. Ayat-ayat ini dapat memberikan makna pada siswa.  

e. Lembar abstrak 

Lembar abstrak adalah halaman yang memuat semua abstrak artikel dari suatu 

majalah. Pada majalah sains yang dikembangkan ini lembar abstrak tidak 

disertakan mengingat artikel yang ada di dalam majalah bukan hasil penelitian 

melainkan studi literatur. 
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f. Halaman indeks 

Halaman indeks adalah halaman yang memuat indeks kumulatif maupun 

tahunan yang dimuat pada akhir volume untuk satu tahun periode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 
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F. Hasil Penelitian Terdahulu 

Konsep sistem periodik unsur dengan menggunakan media game ludo 

menunjukkan bahwa dengan menggunakan game ludo dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol (Farly dan 

Iswendi, 2018: 36). Akan tetapi, penelitian ini memiliki beberapa kekurangan 

yaitu hanya memiliki aspek proses dan aspek sikap saja. Berbeda halnya dengan 

menggunakan multimedia scientific menurut Sari dkk. (2017: 5) menunjukan 

bahwa dengan menggunakan multimedia scientific hasil belajar siswa menjadi 

lebih baik. Akan tetapi, penelitian ini juga memiliki beberapa kekurangan yaitu 

memiliki kapasitas yang tinggi, sering loading dan hanya memiliki aspek konten 

dan aspek konteks saja. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran berupa majalah dinyatakan sangat layak (Fuzy, 2019: 

76). Berdasarkan hasil penelitian di atas memiliki beberapa kelemahan 

diantaranya; memiliki kapasitas yang cukup besar, tidak bisa digunakan oleh 

orang awam dan hanya mencakup pada aspek konten saja. Sehingga peneliti 

berinisiatif untuk mengembangkan media majalahpada konsep sistem periodik 

unsur berbasis literasi kimia.  

 


