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ABSTRAK  

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dalam dunia 

pendidikan dapat mempermudah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

dan peserta didik. Kegiatan pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu 

tertentu, melainkan dapat berlangsung kapan saja dan di mana saja karena didukung 

oleh perkembangan yang luar biasa di bidang ICT yaitu: komputer, media dan 

telekomunikasi. Untuk mencapai tujuan ini digunakanlah model ADDIE pada 

media pembelajaran yang dikembangkan. Penelitian ini menggunakan e-modul 

yang dilakukan untuk analisis kebutuhan dengan menggunakan angket analisis 

kebutuhan siswa, karakteristik siswa, materi dan teknologi pendidikan. Hasil 

penelitian ini Desain (Design), Pengembangan (development) pada tahap ini media 

telah layak untuk dimintai penilaian  oleh guru, kemudian diuji coba kepada 15 

siswa. Penerapan (implementation) pada tahap ini dilakukan uji coba kelompok 

kecil dan Evaluasi (Evaluation). Data kualitatif yang diperoleh dianalisis dengan 

teknik menghitung persentase dan data kuantitatif dihitung menggunakan rumus 

persentase. Hasil penelitian diperoleh penilaian ahli materi, ahli media dan 

penilaian guru terhadap produk media pembelajaran berturut-turut adalah 93,3%  

“sangat baik”, 96% “sangat baik” dan 81,3 “sangat baik” dan hasil respon siswa 

didapat persentase sebesar 84,80% “sangat baik” dan menyatakan bahwa siswa 

memberikan respon sangat baik terhadap produk media pembelajaran yang 

dikembangkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ahli materi, 

ahli media, dan penilaian guru menilai media pembelajaran sifat koligatif larutan 

menggunakan lectora inspire sangat baik digunakan dan siswa memberikan respon 

sangat baik terhadap produk media pembelajaran yang dikembangkan. 

 

Kata Kunci : lectora Inspire, Sifat-Sifat Koligatif Larutan 

 

PENDAHULUAN  

Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

membawa perubahan dihampir 

setiap aspek kehidupan manusia. 

Dimana kita berada pada era 

persaingan global yang semakin 

ketat. Untuk itu kita harus bisa lebih 

meningkatkan serta mengembang 

kan kualitas sumber daya manusia.  

Salah satu cara kita meningkatkan 

sumber daya manusia tersebut yaitu 

melalui pendidikan. Pada dasarnya 

pendidikan itu kita jumpai dalam 

bentuk proses belajar mengajar, 
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dimana dalam prosesnya melibatkan 

antara dua pihak yaitu guru dan 

siswa. Guru merupakan fasilitator 

dalam proses belajar mengajar yang 

bertujuan untuk memudahkan 

siswanya dalam meningkatkan 

pengetahuannya. Sekarang ini 

belajar bisa dilakukan dimana saja 

bukan hanya sekedar disekolah. 

Dunia pendidikan di Indonesia 

selalu memperbaiki mutu 

pendidikannya, salah satu upaya 

untuk memperbaiki mutu pendidikan 

adalah dengan memperbaharui 

kurikulum. Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi (2008) 

Menyatakan bahwa kurikulum 

adalah sebuah program yang disusun 

dan dilaksanakan untuk mencapai 

suatu tujuan pendidikan. Ada pun 

tujuan pendidikan nasional telah 

tercantum dalam Undang–Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 yaitu berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis  serta 

bertanggung jawab. Oleh karena itu, 

pemerintah mengembangkan 

kurikulum yang baru yaitu 

kurikulum 2013 untuk 

mengoptimalkan tujuan dari 

pendidikan nasional. 

Kompetensi guru dibidang TIK 

merupakan salah satu yang 

dipersyaratkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2009 

Bab II bagian Kesatu Pasal 3, yakni 

bahwa guru harus menggunakan 

teknologi komunikasi dan informasi 

secara fungsional. Seiring dengan 

perkembangan teknologi dan 

kebutuhan akan media pembelajaran 

ini, guru dituntut untuk mampu 

memanfaatkan teknologi komputer 

untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran, terutama dalam hal 

merancang atau menggunakan suatu 

media pembelajaran berbasis 

komputer.  

Pokok bahasan media 

pembelajaran  ini adalah sifat 

koligatif larutan. Pada pembahasan 

ini akan dipelajari dua satuan 

konsentrasi, yaitu kemolalan dan 

fraksi mol. Materi - materi 

membutuhkan pemahaman 

mendalam dan menuntut siswa 

untuk lebih fokus dalam mengikuti 

proses pembelajaran, sehingga 

konsep yang dijelaskan dapat 

dipahami oleh siswa. Oleh karena 

itu, agar konsep dapat lebih mudah 

dipahami maka dibutuhkan suatu 

visualisasi sehingga dapat seolah-

olah bisa kelihatan seperti nyata. 

Hal demikian sesuai dengan 

pendapat (Arsyad, 2014) yang 

mengemukakan bahwa kerumitan 

bahan yang akan disampaikan 

kepada peserta didik dapat 

disederhanakan dengan bantuan 

media. Media dapat mewakili apa 

yang kurang mampu guru ucapkan 

melalui kata atau kalimat tertentu. 

Bahkan keabstrakan bahan dapat 

dikonkritkan dengan kehadiran 

media. 

Pembelajaran disekolah pun 

telah disesuaikan dengan 

perkembangan teknologi informasi, 

sehingga terjadi perubahan 

paradigma pendidikan yang juga 

berdampak pada media 

pembelajaran(Sanaky, 2011). 

Berdasarkan data yang 

didapat dari angket kebutuhan siswa 

di kelas XII MIA SMA Adhyaksa 1 

kota  Jambi, didapatlah presentasi 

sebesar 75% siswa telah memiliki 

laptop dan 100% siswa bisa 

menggunakan komputer serta 100% 

siswa mengatakan bahwa di sekolah 
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tersebut telah dilengkapi fasilitas 

meliputi sarana dan prasarana 

pendukung Information 

Communication and Technology 

(ICT) yang memadai seperti 

komputer, Liquid Crystal Display 

Projector (LCD projector) dan 

jaringan internet. Bila dilihat dari 

rata-rata kebutuhan akan media dalam 

materi sifat koligatif laurutan, 80,9% 

mengatakan bahwa materi sifat 

koligatif larutan adalah materi yang 

sulit di pahami ditambah lagi 59% 

siswa mengatakan bahwa penjelasan 

guru tidak cukup untuk siswa dapat 

menyelesaikan soal-soal test yang 

diberikan guru ataupun soal dari buku 

paket, terutama pada materi tekanan 

osmosis . Sebesar 81,2% siswa 

mengatakan perlu menggunakan 

media dalam mempelajari sifat 

koligatif laurutan karena menurut 

94% siswa mengatakan bahwa 

penggunaan media dalam 

pembelajaran akan membuat siswa 

memahami konsep materi dengan 

baik. Oleh karena itu sebanyak 97% 

setuju diadakan pembelajaran 

berbasis ICT dalam mempelajari 

materi kesetimbangan kimia. 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan salah satu guru mata pelajaran 

kimia di SMA Adhyaksa I kota Jambi 

mengatakan bahwa sudah banyak 

program media dalam pembelajaran 

kimia namun terkadang kurang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. Bukan hanya tidak sesuai 

tetapi banyak guru yang tidak bisa 

mengembangkan media 

pembelajaran. Kebanyakan guru 

hanya menggunakan media power 

point ketika aplikasi persentase 

pembelajaran semakin berkembang 

seperti Lectora Inspire yang bisa 

memberikan lebih banyak hal 

menarik untuk mempresentasekan 

materi dan membuat siswa lebih 

tertarik untuk belajar. Tetapi ada juga 

program atau aplikasi yang digunakan 

yang juga terkadang banyak tidak 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Hal ini selaras dengan kajian Morgan 

dan Shade dalam Munir (2013) 

bahwa dari sekian banyak program 

yang ada di pasaran hanya 20% - 25% 

yang dikategorikan memenuhi syarat 

untuk keperluan pendidikan, 

sementara 75% - 80% program dapat 

mengelirukan dan masih susah untuk 

digunakan dalam pembelajaran. 

Karena itu program media untuk 

keperluan pembelajaran memerlukan 

disain yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan yang tercantum dalam 

kurikulum sehingga diperlukan 

adanya pengembangan media yang 

melalui tahap uji kevalidan produk. 

Media pembelajaran merupakan 

salah satu alat bantu agar proses 

belajar mengajar menjadi lebih efektif 

dan efisien. Dengan adanya media 

pembelajaran ini siswa bisa dengan 

mudah untuk mengulang kembali 

pelajaran yang belum dipahami tanpa 

harus menunggu untuk bertanya 

kepada guru disekolah. Salah satu 

contoh dari media pembelajaran yaitu 

Lectora Inspire. 

Lectora Inspire adalah 

perangkat lunak  Authoring Tool 

untuk pengembangan konten e-

learning yang dikembangkan oleh 

Trivantis Corporation. Lectora 

Inspire merupakan salah satu 

software yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan media pembelajaran 

interaktif. Lectora Inspire dapat 

digunakan untuk kebutuhan 

pembelajaran baik secara online 

maupun offline yang dapat dibuat 

dengan cepat dan mudah. Lectora 

Inspire dapat digunakan untuk 

menggabungkan flash, merekam 

video, menggabungkan gambar, dan 

screen capture (Mas’ud, 2012). 
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Berdasarkan permasalahan 

yang dijelaskan sebelumnya maka 

diperoleh kesimpulan bahwa 

pentingnya dikembangkan suatu 

media pembelajaran. Salah satu 

pengembangan media yaitu dengan 

menggunakan Lectora Inspire. 

Sekolah yang menjadi objek 

penelitian ini yaitu SMA Adhyaksa I 

kota Jambi yang memiliki sarana dan 

prasarana penunjang TIK seperti 

infokus, komputer dan laptop. 

Koneksi arus listrik juga lancar 

sehingga bisa menghubungkan sarana 

TIK ketika memanfaatkan media 

dalam proses pembelajaran. Hal 

inilah yang mendukung penulis untuk 

melaksanakan penelitian 

pengembangan media pembelajaran 

disekolah ini dengan menggunakan 

Lectora Inspire. 

Dengan mengembangkan media 

pembelajaran Lectora Inspire ini, 

diharapkan mampu membuat 

perubahan dalam proses 

pembelajaran, kelas bisa kondusif dan 

siswa tertarik terhadap materi sifat 

koligatif larutan. Oleh karena itu 

penulis tertarik untuk 

mengembangkan media pembelajaran 

yang dituangkan dalam penelitian 

yang berbentuk skripsi  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di 

SMA Adhyaksa 1 Kota Jambi. 

Penelitian pengembangan yang 

dihasilkan produk berupa media 

pembelajaran menggunakan program 

Lectora Inspire. Pengembangan ini 

didasarkan pada model 

pengembangan ADDIE terdiri dari 

lima tahapan, yaitu Analysis 

(analisis), Design (perencanaan), 

Develompment (pengembangan), 

Implementation (pelaksanaan) dan 

Evaluatition (evaluasi).  

Beberapa tahapan analisis 

yang dilakukan, yaitu: analisis 

karakteristik siswa, analisis teknologi 

pendidikan, analisis tujuan, dan 

analisis materi.  

Desain produk membuat 

flowchart atau diagram alur  dari 

media pembelajaran yang akan 

digunakan sebagai dasar utuk 

membuat media tersebut. Pembuatan 

flowchart dengan mengacu kepada 

kompetensi dasar dan indikator dari 

materi sifat koligatif larutan pada 

kurikulum 2013. Setelah flowchart 

dibuat selanjutnya pembuatan story 

board yang akhirnya bisa menjadi 

dasar untuk membuat media 

pembelajaran. Di story board akan 

terlihat rancangan tampilan media 

pemebalajaran yang dilengkapi 

keterangan mengenai halaman media 

tersebut. 

Media pembelajaran dapat 

dikembangkan dengan program 

Lectora Inspire. Divalidasi oleh ahli 

materi dan ahli media dengan tujuan 

untuk menilai kelayakan produk 

sebelum diuji cobakan kepada siswa. 

Saran dari validator digunkan sebagai 

bahan revisi untuk menghasilkan 

media pembelajaran sifat koligatif 

larutan yang layak digunakan sebagai 

media pembelajaran. 

Media pembelajaran larutan sifat 

koligatif larutan yang telah direvisi 

dinilai oleh guru dan diuji cobakan 

kepada siswa. Penilaian oleh guru 

bertujuan untuk mengetahui pendapat 

guru apakah media pembelajaran sifat 

koligatif larutan tersebut dapat 

digunakan sebagai media 

pemebalajaran atau tidak. Uji coba 

yang dilakukan adalah uji coba 

kelompok kecil, yaitu kelas  XII MIA 

SMA Adhyaksa 1 Kota Jambi. Data 

yang diperoleh dianalisis data 

deskriptif dengan teknik menghitung 

persentase digunakan untuk 
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mengelola data yang diperoleh dari 

tim ahli materi dan media dan uji coba 

kelompok kecil dihitung 

menggunakan rumus persentase. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengembangan media pembelajaran 

sifat koligatif larutan pada penelitian 

ini menggunakan model ADDIE yang 

terdiri dari 5 tahap, yaitu: Analisis, 

Desain, Development (pengembang 

an), Implementasi, dan Evaluasi 

(Pribadi, 2009). 

a. Analisis karakteristik siswa 

Berdasarkan hasil penyebaran 

angket kepada 15 orang siswa 

diperoleh hasil bahwa 100 % siswa 

sudah memiliki komputer,  

menggunakan laptop dirumah 75%,, 

keperluan menggunakan komputer 

untuk membuat tugas 93,3 % 

Sehingga dengan melihat persentase 

ini dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar siswa sudah memilki laptop dan 

mampu mengopersaikannya, siswa 

juga terbiasa menggunakan laptop 

atau komputer dalam kesehariannya 

untuk mencari, dan membuat tugas 

serta keperluan lainnya. 

Pada saat pelaksanaan penelitian, 

yang menjadi subjek penelitian 

adalah siswa kelas XII MIA 1  yang 

umurnya berkisar 16-17 tahun. Sesuai 

dengan pendapat Piaget yang 

menyatakan bahwa pemecahan 

masalah telah  

dapat dilakukan oleh siswa 

berusia 15-17 tahun. Sehingga siswa 

mampu mengasah kemampuan 

berpikir mereka dalam menggunakan 

dan memahami media pembelajaran 

yang telah dibuat dan siswa juga 

mampu mengevaluasi setiap elemen 

media yang digunakan apakah 

menarik atau tidak bagi siswa tersebut 

(Sanjaya, 2006).  

Didapat pula data bahwa 59% 

dari 15 orang siswa tersebut  

menyatakan bahwa materi sifat 

koligatif larutan merupakan salah satu 

pelajaran yang cukup sulit dipahami 

terutama pada soal hitungan dan 

materi osmosis. Oleh karena itu, 

pengembangan media  pembelajaran 

sifat koligatif larutan dapat membantu 

siswa sehingga dapat dengan mudah 

memahami materi sifat koligatif 

larutan  dan tujuan pembelajaran 

dapat tercapai.  

b. Analisis teknologi pendidikan  
Berdasarkan data angket yang 

diberikan kepada 15 orang siswa 

kelas XII MIA Adhyaksa 1 Kota 

Jambi, diperoleh informasi bahwa 

sekolah ini telah memiliki fasilitas 

meliputi sarana dan prasarana 

pendukung Information Communica 

tion and Tecnolofy ( ICT) yang 

memadai seperti infokus dan 

komputer disekolah. Selain itu, juga 

terdapat proyector, dan speaker. 

Siswa-siswi juga sering 

menggunakan laptop dirumah untuk 

mencari dan membuat tugas yang 

diberikan oleh guru dan sebagian 

siswa memanfaatkan internet untuk 

keperluan yang lain. 

Analisis materi 

Materi sifat koligatif larutan 

yang di tuangkan dalam media 

disesuaikan dengan kompetensi inti, 

kompetensi dasar, idikator dan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai 

sesuai dengan kurikulum 2013, 

materi  sifat koligatif larutan ini 

diajarkan dikelas XII MIA pada 

semester I. Beberapa materi yang 

akan dituangkan dalam media 

pembelajaran ini, diantaranya adalah 

penurunan tekanan uap, kenaikan titik 

didih, penurunan titik beku dan 

tekanan osmosis.  
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b. Analisis tujuan 

Analisis tujuan dilakukan dengan 

berpedoman kepada silabus 

kurikulum yang digunakan sekolah 

yaitu kurikulum 2013 yang akan 

digunakan sebagai acuan untuk 

merumuskan indikator dan tujuan 

pembelajaran. Berikut ini kompetensi 

dasar, indikator dan tujuan 

pembelajaran yang digunkan: 

 

Kompetensi Dasar 

KD 3.1 Menganalisis penyebab 

adanya fenomena sifat koligatif 

larutan pada penurunan tekanan 

uap, kenaikan titik didih, 

penurunan titik beku dan 

tekanan osmosis. 

 

KD 3.2 Membedakan sifat koligatif 

larutan elektrolit dan larutan 

nonelektrolit. 

 

KD 4.1 Menyajikan hasil analisis 

berdasarkan data percobaan 

terkait penurunan tekanan uap, 

kenaikan titik didih, penurunan 

titik beku, dan tekanan   

osmosis larutan. 

KD  4.2  Mengolah dan menganalis 

data percobaan untuk 

membandingkan  koligatif 

larutan elektrolit dengan sifat 

koligatif larutan nonelektrolit 

yang konsentrasinya sama. 

 

Indikator  

1.  Menampilkan vidio percobaan 

tentang penurunan tekanan uap, 

kenaikan titik didih, penurunan 

titik beku, dan tekanan osmosis 

larutan. (P3) 

2.  Membuktikan dari vidio hasil 

percobaan terkait penurunan 

tekanan uap, kenaikan titik 

didih, penurunan titik beku, dan 

tekanan osmosis larutan dengan 

teori sifat koligatif larutan. 

3.  Menjelaskan hubungan faktor 

Van’t Hoff dengan jumlah ion 

(n) 

4.  Menjelaskan hubungan faktor 

Van’t Hoff dengan derajat 

disosiasi (α) 

5.  Menentukan harga i (faktor 

van’t hoff) 

6.  Mengidentifikasi perbedaan 

kenaikan titik didih (ΔTb) dan 

penurunan titik beku (ΔTf) 

larutan. 

 

Tujuan pembelajaran 

1. Menjelaskan kesetimbangan 

dinamis, kesetimbangan homogen, 

dan kesetimbangan heterogen. 

 

2.Menghitung harga Kc berdasarkan 

konsentrasi. 

 

3. Menghitung Harga Kp berdasarkan 

tekanan parsial gas pereaksi dan hasil 

reaksi pada keadaan setimbang. 

Menyimpulkan pengaruh konsentrasi, 

suhu, tekanan dan volume pada 

pergeseran kesetimbangan. 

 

Desain dalam mendesain 

menggunakan program Lectora 

Inspire pada materi sifat koligatif 

larutan hal pertama yang dilakukan 

adalah membuat  flowchart yang akan 

digunakan pada proses produksi. 

Selanjutnya berdasarkan flowchart 

tersebut kemudian dilakukan 

pengumpulan materi yang terdiri dari 

gambar, membuat teks yang akan di 

convert ke program, membuat 

animasi, memcari video di internet, 

dan buku untuk mendukung materi 

yang dibutuhkan 

Setelah selesai dibuat, 

kemudian  divalidasi oleh ahli materi 

dan ahli media. Validasi oleh ahli 

materi yaitu Dr. Harizon, M.Si 
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validasi pertama materi diperoleh 

skor 51 dengan kategori “baik” dan 

hasil revisi berupa penyusunan materi 

harus disesuaikan dengan silabus, 

sehingga materi yang terdapat pada 

media sistematis dan terarah, dan 

tujuan pembelajaran harus sesuai 

dengan indikator, perlu diperhatikan 

pada gambar dan video dalam media 

pembelajaran yang harus jelas. Hasil 

validasi kedua desain materi  

diperoleh skor 70 dengan kategori 

“sangat baik” dan sudah layak untuk 

di ujicobakan. 

Validasi ahli media yaitu 

Aulia Sanova, ST., M.Pd validasi 

pertama di media diperoleh skor 49 

dengan kategori “baik” dan diperoleh 

revisi yaitu ukuran huruf, 

Penggunaan warna, background 

dalam slide serta animasi, gambar dan 

video harus jelas. Hasil validasi kedua 

media diperoleh skor 96 dengan 

kategori “baik”, dan  

Sesuai pendapat Arsyad 

(2013) penggunaan media 

pemebalajaran dalam proses 

mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan 

bahkan membawa pengaruh-

pengaruh psikologi terhadap siswa.  

 Setelah divalidasi oleh tim 

ahli, selanjutnya dinilai oleh guru 

sebagai pengguna, sebelum nantinya 

diuji cobakan kepada siswa. Respon 

guru ini nantinya digunakan sebagai 

tambahan perbaikan terhadap media 

yang dikembangkan. Guru yang 

memberikan respon pada penelitian 

ini adalah Ibu Sri Mulyani S.Pd 

diperoleh skor 61 dikategorikan 

“sangat baik” sehingga layak 

digunakan sebagai salah satu sumber 

belajar yang menunjang 

pembelajaran kimia.  

 Pada angket respon siswa uji 

coba kelompok kecil tersebut didapat 

data jumlah  skor 15 orang siswa 

adalah 636, dengan perolehan 

skor.84,80% Teknik analisis 

menggunakan rumus persentase 

jawaban, dimana: 

 
Jumlah skor siswa

jumlah skor maksimal x jumlah soal x jumlah siswa
 x 100 % 

Berpedoman pada hal tersebut, skor 

maksimal adalah 750 sedangkan 

jumlah skor yang diperoleh 636 

 

%100
75

636
x  

= 86% 

Evaluasi dapat dilakukan 

disetiap tahap pengembangan. 

Evaluasi terakhir ini untuk 

mengetahui respon siswa terhadap 

peggunaan media pembelajaran yang 

telah diyatakan layak oleh tim ahli. 

Evaluasi ini merupakan evaluasi 

formatif, karena tujuannya untuk 

kebutuhan revisi. Setelah tahap 

implementasi dilakukukan uji coba 

produk, pengembang memperoleh 

data angket. 

Dari data angket tanggapan 

responden sebagian siswa menyukai  

multimedia pembelajaran berupa e-

modul sifat koligatif larutan 

menggunakan lectora Inpire di SMA 

Adhyaksa 1 Kota Jambi dengan 

memberikan respon yang sangat baik. 

Kesesuaian media dalam 

pembelajaran serta materi yang 

disajikan mampu membuat siswa 

tertarik dalam mempelajari materi 

pembelajaran yang dimediakan dan 

dapat membantu siswa menjadi lebih 

mudah dalam memahami materi sifat 

koligatif larutan. 

Perolehan data menunjukkan 

bahwa media pembelajaran 

dikategorikan “sangat baik” dengan 
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skor 84,80% yang diperoleh dari total 

jumlah skor dibagi dengan banyaknya 

responden, dalam penelitian ini 

responden adalah 10 orang siswa 

kelas XII MIA SMA Adhyaksa 1 

Kota Jambi. Tanggapan siswa 

terhadap media yang ditampilkan 

sangat baik dan dapat membatu siswa 

dalam memahami materi sifat 

koligatif larutan. 
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