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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kimia merupakan ilmu yang mempelajari gejala dan fenomena yang terjadi 

di alam berdasarkan susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang 

menyertai perubahan materi (Farida, 2012).  Oleh sebab itu, maka mata pelajaran 

kimia di SMA/MA mempelajari segala sesuatu tentang zat yang meliputi 

komposisi, struktur, sifat, perubahan, dinamika dan energi zat yang melibatkan 

keterampilan dan penalaran. 

Salah satu karakter esensial dari ilmu kimia adalah pengetahuan kimia 

mencakup tiga level representasi, yaitu level makroskopik, level submikroskopik, 

dan level simbolik. Representasi level makroskopik adalah representasi kimia 

yang diperoleh melalui pengamatan nyata terhadap suatu fenomena yang dapat 

dilihat dan dipersepsi oleh pancaindra (misalnya perubahan suhu, pembentukan 

gas, dan endapan). Representasi level submikroskopik yaitu representasi kimia 

yang menjelaskan mengenai struktur dan proses pada level partikel 

(atom/molekul). Sedangkan representasi level simbolik adalah representasi kimia 

secara kualitatif dan kuantitatif, seperti rumus kimia, diagram, gambar, dan 

persamaan reaksi (Mashami, 2016). 

Pada umumnya pembelajaran kimia saat ini hanya terbatas pada dua level 

representasi, yakni makroskopik dan simbolik, sedangkan level submikroskopik 

dipelajari terpisah dari level lainnya. Siswa diharapkan membangun sendiri 

pemahamannya pada level submikroskopik dengan cenderung hanya 

menghafalkan representasi submikroskopik yang bersifat abstrak akibatnya siswa
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tidak mampu untuk membayangkan bagaimana proses dan struktur dari suatu 

fenomena kimia. Untuk dapat mengintegrasikan pemahaman kimia pada ketiga 

level tersebut, ada banyak cara yang dapat ditempuh, salah satunya adalah dengan 

memanfaatkan alat-alat teknologi seperti komputer, karena dapat 

memvisualisasikan level submikroskopik dan menghubungkannya dengan level 

lainnya (Sulistyowati & Poedjiastoeti, 2013).  

Salah satu materi dalam pelajaran kimia di SMA adalah sifat koligatif 

larutan.  Sifat koligatif larutan memiliki karakteristik materi yang umumnya tidak 

dikuasai dan dirasa sulit oleh para siswa. Karakteristik materi sifat koligatif 

larutan adalah sebagai berikut: (1) materi sifat koligatif larutan memiliki tingkat 

keabstrakan yang tinggi karena menyangkut sifat, wujud, dan partikel zat terlarut 

maupun pelarut yang tak kasat mata (tidak dapat diamati secara langsung) serta 

menuntut daya khayal untuk memahaminya; (2) materi sifat koligatif larutan 

berisi tentang empat macam sifat larutan berdasarkan jumlah partikel zat 

terlarutnya bukan pada jenis zat terlarut; (3) masing-masing sifat larutan itu 

memiliki penjelasan perhitungan dengan rumus yang cukup rumit; (4) materi sifat 

koligatif larutan merupakan materi yang padat, sehingga membutuhkan waktu 

yang lebih panjang dalam penyampaian materi di dalam kelas. 

Berdasarkan karakteristik materi sifat koligatif larutan yang abstrak, maka 

dibutuhkan alat bantu berupa media yang mampu membantu guru menjelaskan 

materi yang sifatnya abstrak tersebut. Penggunaan media pembelajaran secara 

tepat dapat membantu siswa mempelajari materi yang bersifat abstrak atau realitas 

melalui visualisasi. Hal ini tentunya membantu peningkatan pemahaman siswa 

dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. 
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Media pembelajaran yang memiliki karakteristik dapat menvisualisasikan 

materi sifat koligatif larutan yang abstrak adalah multimedia pembelajaran 

interaktif.  Multimedia pembelajaran interaktif merupakan solusi yang tepat dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran kimia, peserta didik akan sangat tertolong 

dalam menghubungkan ketiga representasi kimia, karena multimedia interaktif 

mampu membuat materi pelajaran terasa nyata karena tersaji dengan kasat mata, 

dapat merangsang berbagai indera untuk berinteraksi, visualisasi dengan bentuk 

teks, gambar, audio, video dan animasi akan lebih diingat dan ditangkap oleh 

siswa (Munir, 2015). 

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi mempermudah setiap 

orang mengakses apapun yang ingin didapatkan. Perkembangan tersebut 

membawa perubahan dihampir setiap aspek kehidupan manusia. Hal ini juga 

berdampak pada cara belajar siswa di SMAN 9 Kota Jambi. Perkembangan 

teknologi yang semakin canggih membuat siswa cenderung lebih menyukai 

belajar menggunakan multimedia.  Dari hasil penyebaran angket, diperoleh 

sebesar 74% siswa mengatakan multimedia (audio, visual dan teks) adalah cara 

belajar yang disukai siswa kelas XII IPA SMAN 9 Kota Jambi.  

Meskipun penggunaan media oleh guru cukup variatif yaitu menggunakan 

media seperti power point dan video pembelajaran, tapi persentase ketuntaan hasil 

belajar siswa masih sangat rendah yaitu sekitar 50% untuk setiap angkatan. Di 

dalam multimedia pembelajaran peningkatan hasil belajar siswa diperoleh dengan 

memberikan respon melalui cara menekan tombol lalu difasilitasi dengan umpan 

balik. Selain itu, tampilan media dibuat menarik sehingga dapat menimbulkan 

motivasi siswa dalam belajar.  Dengan demikian siswa cenderung mengulang jika 
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skor yang diinginkan belum tercapai. Hal ini sesuai dengan teori belajar 

behaviorisme menurut Thorndike dalam Karwono (2010) bahwa yang menjadi 

dasar terjadinya belajar adalah adanya asosiasi atau menghubungkan antara kesan 

indera (stimulus) dengan dorongan yang muncul untuk bertindak (respon) yang 

disebut connecting. Hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui 

interaksi dalam lingkungannya, yang kemudian akan menimbulkan perubahan 

tingkah laku.  Jadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran menjadi salah 

satu kebutuhan siswa untuk belajar. 

Untuk membantu proses pembuatan multimedia pembelajaran ini, peneliti 

menggunakan software Adobe Flash CS6. Pemilihan software ini didasarkan pada 

keunggulan dari software Adobe Flash CS6 yang dapat digunakan untuk 

pembuatan animasi materi yang bersifat abstrak seperti pada pembuatan animasi 

partikel-partikel zat terlarut dan pelarut saat kenaikan titik didih. Sehingga materi 

yang sifatnya abstrak akan menjadi lebih konkret. Selain itu, keunggulan media 

yang dibuat menggunakan software Adobe Flash CS6 ini dapat dipublish ke 

dalam tipe .exe sehingga dapat dibuka pada setiap komputer windows tanpa perlu 

menginstalnya. 

Beberapa penelitian pengembangan multimedia pembelajaran, diantaranya: 

Penelitian yang dilakukan oleh Nazalin & Muhtadi (2016) yang mengembangkan 

multimedia interaktif pembelajaran kimia pada materi hidrokarbon. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa produk multimedia yang dihasilkan layak 

digunakan dalam pembelajaran dan efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

pada materi hidrokarbon. Selanjutnya, Viandhika Ditama (2015) mengembangkan 

multimedia interaktif menggunakan software Adobe Flash pada materi hidrolisis 
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garam. Hasil penelitian menunjukkan multimedia yang dikembangkan secara 

umum memiliki kualitas yang sangat baik berdasarkan penilaian validator (tim 

ahli dan guru) dan juga siswa. 

Dari hasil wawancara guru kimia di SMAN 9 Kota Jambi yaitu Bapak M. 

Alwi, S.Pd, diketahui bahwa siswa masih cenderung lambat memahami materi 

sifat koligatif larutan karena masih banyak yang kurang literasinya. Sehingga pada 

saat proses pembelajaran, apa yang disampaikan guru akan sulit untuk dipahami 

oleh siswa. Hal ini didukung oleh pernyataan siswa kelas XII IPA SMAN 9 Kota 

Jambi, sebanyak 74,3% siswa yang masih mengalami kesulitan belajar kimia 

terutama saat diluar jam pelajaran kimia di sekolah. Selain itu, 52% siswa merasa 

bahwa penjelasan guru tidak cukup untuk memahami materi sifat koligatif larutan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa membutuhkan media pembelajaran 

sebagai penunjang untuk memahami materi sifat koligatif larutan.  

Dari hasil wawancara guru juga diketahui bahwa kurikulum yang digunakan 

adalah kurikulum 2013. Dimana dalam kurikulum 2013 mengedepankan esensi 

pendekatan saintifik (scientific approach) dalam pembelajaran. Namun pada 

penggunaan media pembelajaran guru belum pernah menintegrasikan pendekatan 

saintifik ke dalamnya. Selain itu, berdasarkan karakteristik materi sifat koligatif 

yang sangat dekat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, akan sangat tepat 

apabila dalam penggunaan media pembelajaran mengintegrasikan pendekatan 

saintifik.  

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis bermaksud untuk mengembangkan 

multimedia pembelajaran berbasis pendekatan saintifik pada materi sifat koligatif 

larutan. Jenis multimedia interaktif dipilih karena jenis media ini memiliki 
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berbagai keunggulan yang bersesuaian dengan karakteristik materi sifat koligatif 

larutan, diantaranya dapat memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak 

dimata, dapat menyajikan peristiwa kompleks, rumit, dan berlangsung cepat/ 

lambat. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Sifat Koligatif Larutan 

dengan Software Adobe Flash CS6 Professional di SMAN 9 Kota Jambi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

diteliti dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pengembangan media pembelajaran menggunakan 

software Adobe Flash CS6 Professional  pada materi sifat koligatif larutan 

untuk kelas XII IPA SMAN 9 Kota Jambi? 

2. Bagaimana penilaian validator terhadap kelayakan media pembelajaran pada 

materi sifat koligatif larutan? 

3. Bagaimana penilaian guru dan respon siswa terhadap media pembelajaran 

pada materi sifat koligatif larutan di kelas XII IPA SMAN 9 Kota Jambi? 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan proses pengembangan media pembelajaran 

menggunakan software Adobe Flash CS6 professional pada materi sifat 

koligatif larutan. 
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2. Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran pada materi sifat koligatif 

larutan berdasarkan penilaian validator. 

3. Untuk mengetahui penilaian guru dan respon siswa terhadap media 

pembelajaran pada materi sifat koligatif larutan di kelas XII MIA SMAN 9 

Kota Jambi. 

1.4 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terpusat dan terarah, maka peneliti membatasi masalah 

yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:  

1. Media pembelajaran yang dikembangkan berupa multimedia pembelajaran 

interaktif berbasis pendekatan ilmiah (scientific approach). 

2. Prosedur pengembangan  media pembelajaran berdasarkan pada kerangka 

pengembangan ADDIE 

3. Pada fase implementasi dalam kerangka pengembangan ADDIE, uji coba 

yang dilakukan kepada siswa sebatas uji coba kelompok kecil. Pada tahap 

ini, yang diukur yaitu respon siswa terhadap penggunaan media 

pembelajaran. 

1.5 Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Materi yang dirancang pada media pembelajaran yaitu materi sifat koligatif 

larutan sesuai dengan kurikulum 2013 yang digunakan di SMAN 9 Kota 

Jambi. 

2. Media pembelajaran yang dikembangkan memuat teks, gambar, simulasi, 

animasi, audio, dan video serta dilengkapi konten navigasi bagi pengguna. 
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3. Program yang digunakan adalah Adobe Flash CS6 professional. Program ini 

dapat dijalankan pada semua komputer, laptop, notebook dengan kategori 

sistem yang memiliki: Processor Intel® Pentium® 4 atau AMD Athlon® 

64, OS Miccrosoft® Windows® XP Home Edition SP2/Profesional, 

Windows XP Media Center Edition, 2GB RAM, 3.5GB HD. 

4. Materi yang dibahas terdiri dari 5 bagian, yaitu: 

a. Penurunan tekanan uap 

b. Kenaikan titik didih 

c. Penurunan titik beku 

d. Tekanan osmosis 

e. Sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit 

5. Media pembelajaran ini dipublikasikan kedalam format single file 

executable (.exe) sehingga dapat dibuka pada setiap komputer windows 

tanpa perlu menginstal aplikasi. 

1.6 Manfaat Pengembangan 

Penelitian pengembangan media ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

banyak pihak, antara lain: 

1. Bagi sekolah, dapat digunakan dalam peningkatan prestasi siswa serta dapat 

dijadikan acuan bagi pembelajaran lainnya. 

2. Bagi guru, sebagai bahan pertimbangan dalam memilih media pembelajaran 

yang relevan, efektif dan efesien dalam kegiatan pembelajaran. 

3. Bagi siswa, dapat memberikan suasana belajar yang menarik sehingga dapat 

meningkatkan minat belajar siswa, serta menumbuhkan kemandirian belajar 

siswa dengan multimedia pembelajaran interaktif. 
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4. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dalam pengembangan multimedia 

pembelajaran menggunakan software Adobe Flash CS6. 

1.7 Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran maka beberapa istilah perlu 

didefinisikan. 

1. Multimedia pembelajaran interaktif merupakan kombinasi dari beberapa 

media, misalnya teks, gambar, animasi, audio, dan video yang disertai 

dengan kontrol pengguna (user control) sehingga pengguna dapat 

mengontrol apa dan kapan elemen-elemen dalam multimedia akan 

dikirimkan atau ditampilkan (Munir, 2015). 

2. Sifat koligatif larutan terdiri dari konsep-konsep, fakta-fakta dan rumus-

rumus yang menggunakan data konsentrasi dari suatu larutan. Berdasarkan 

hal tersebut siswa akan mempelajari konsep-konsep dari sifat koligatif 

seperti penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku 

dan tekanan osmosis. 

3. Adobe Flash CS6 merupakan program yang digunakan untuk membuat 

animasi, gambar, vektor dan presentasi yang telah mampu mengolah teks 

maupun objek dengan efek tiga dimensi, menggabungkan video, gambar, 

suara, dan membuat kuis. 


