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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam memajukan suatu 

negara karena dengan pendidikan yang baik maka akan menghasilkan sumber daya 

manusia yang mampu bersaing untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Mutu 

pendidikan di Indonesia masih terbilang cukup rendah untuk itu perlu adanya usaha 

dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.  

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahun merupakan dua hal yang 

tidak dapat dipisahkan. Kemajuan teknologi yang cukup pesat juga berdampak pada 

dunia pendidikan. Sehingga teknologi dan ilmu pengetahuan memiliki peran yang 

sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pemanfaatan teknologi 

dalam proses pembelajaran merupakan suatu cara yang efektif untuk meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap suatu ilmu pengetahuan. 

Pembelajaran dapat dikatakan baik apabila terdapat interaksi secara aktif 

antara siswa dan guru yang melibatkan berbagai kegiatan untuk mencapai suatu 

tujuan pembelajaran. Dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif namun 

tetap menyenangkan guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola 

proses pembelajaran baik dari segi pemilihan model, pendekatan dalam 

pembelajaran, materi yang diajarkan maupun media yang digunakan.  

Penerapan media pembelajaran yang sesuai merupakan salah satu usaha 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Seiring dengan kemajuan teknologi 

saat ini  banyak media pembelajaran yang dapat dirancang untuk membantu siswa 
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berpikir kreatif dan produktif dalam belajar. Menurut Gagne dan Briggs (1975) 

dalam Arsyad (2015) media pembelajaran digunakan untuk menyampaikan isi 

materi pengajaran yang terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video camera, video 

recorder, film, slide (gambar bingkai) dan sebagainya, sehingga media memiliki 

makna sebagai sumber atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional 

yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari dari sumber (guru) menuju 

penerima (siswa). Media pembelajaran dapat dibuat lebih menarik untuk 

meningkatkan minat belajar siswa dengan menggabungkan teks, gambar, audio, 

video maupun animasi yang disebut multimedia pembelajaran. 

Multimedia saat ini banyak digunakan dalam proses pembelajaran dimana 

beberapa elemen seperti teks, grafis, gambar, foto, audio maupun animasi dapat 

dirangkum menjadi satu dalam suatu multimedia pembelajaran. Andresen dan 

Brink (2013) menjelaskan tujuan umum penggunaan multimedia dalam pendidikan 

salah satunya untuk mengkonstruksi pengetahuan tentang belajar. Kompetensi yang 

penting ini memungkinkan siswa dapat belajar secara mendiri dengan lebih baik. 

Sebagai akibatnya, refleksi dan metakognisi dalam proses belajar akan mendukung 

konstruksi pengetahuan secara bermakna dan dapat dimengerti sebagaimana 

pengetahuan yang dapat diaplikasikan.  

Interaktifitas dibutuhkan dalam pembuatan suatu multimedia pembelajaran 

karena interaktif terkait dengan komunikasi dua arah atau lebih dalam suatu 

pembelajaran dimana dalam penerapan multimedia pembelajaran terdapat 

hubungan antara siswa (user) dan multimedia pembelajaran (software). Multimedia 
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pembelajaran interaktif memiliki kelebihan dimana siswa dapat menentukan sendiri 

materi yang ingin dipelajari terlebih dahulu dan dapat pula mengulang kembali 

pelajaran tersebut sesuai keinginan sehingga siswa lebih memahami pelajaran 

tersebut. 

Mata pelajaran kimia merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA). Sesuai dengan kurikulum 2013 yang disempurnakan, pembelajaran kimia 

menuntut adanya kesesuaian antara materi yang diajarkan dengan pengalaman atau 

fenomena yang dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu materi yang 

terdapat dalam pelajaran kimia SMA adalah sifat koligatif larutan. Dalam 

mempelajari materi sifat koligatif larutan diharapkan adanya kegiatan aktif siswa 

menganalisis fenomena sifat koligatif larutan (penurunan tekanan uap jenuh, 

kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik) serta memahami 

kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. 

Kurikulum 2013 saat ini menerapkan pendekatan Student Centered 

Learning dimana siswa berperan aktif dalam pembelajaran serta guru yang akan 

memfasilitasi siswa untuk mencari informasi dari berbagai sumber belajar termasuk 

mendiskusikan informasi yang diperoleh. Pembelajaran akan menjadi lebih baik 

jika siswa juga dapat menentukan materi yang ingin dipelajari atau mencari 

informasi yang ingin didapatkan dengan menggunakan suatu media pembelajaran 

yang lebih menarik dan dapat membantu siswa lebih mudah memahami suatu 

materi pelajaran sehingga pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan 

menyenangkan.  
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Sebelum melakukan observasi ke sekolah peneliti terlebih dahulu 

melakukan analisis terhadap beberapa jurnal dan didapatkan jurnal yang berjudul 

“Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis Adobe Flash CS6 Professional 

pada Pembelajaran Kesetimbangan Kimia” oleh Saselah, Amir M, dan Qadar 

(2017) yang memiliki beberapa kekurangan seperti, tidak terdapat halaman login 

siswa,  desain warna yang kurang menarik karena menggunakan warna gelap yaitu 

biru tua dan hitam, animasi hanya gerakan pada molekul-molekul sehingga kurang 

menarik perhatian siswa, tidak terdapat rangkuman setelah penjelasan materi, tidak 

menggunakan tombol exit, dan tidak menambahkan video pembelajaran. Dari 

beberapa kekurangan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengembangkan lagi 

media pembelajaran yang telah dibuat seperi pada jurnal tersebut menggunakan 

materi yang berbeda dengan menambahkan beberapa bagian yang bisa 

dikembangkan berdasarkan kekurangan dari jurnal tersebut dan akan 

memperbanyak animasi sebagai sajian utama dalam multimedia pembelajaran ini 

sehingga dinamakan multimedia pembelajaran interaktif animasi. 

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan beberapa permasalahan yaitu 

meteri sifat koligatif  larutan yang besifat konseptual harus dipahami melalui 

berbagai contoh konkrit, siswa yang pasif dalam pembelajaran, dan guru yang 

menerapkan metode pembelajaran konvensional serta belum menggunakan media 

pembelajaran yang tepat dalam meningkatkan suasana pembelajaran agar menjadi 

lebih menyenangkan. Hasil wawancara dengan guru SMAN 10 Kota Jambi 

didapatkan bahwa minat siswa dalam membaca buku pelajaran kimia terbilang 

cukup rendah sehingga siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami materi 
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pelajaran kimia khususnya materi sifat koligatif larutan serta guru masih belum 

menemukan media pembelajaran yang tepat untuk menarik minat siswa dalam 

mempelajari materi kimia. Kemudia hasil angket analisis kebutuhan oleh siswa 

menunjukan bahwa dalam pembelajaran kimia khususnya materi sifat koligatif 

larutan perlu adanya suatu media pembelajaran yang dapat membuat pelajaran 

menjadi lebih mudah dipahami. Hal ini dapat diatasi dengan penerapan Multimedia 

pembelajaran interaktif animasi yang melibatkan siswa aktif secara mandiri dalam 

proses pembelajaran. Multimedia pembelajaran interaktif animasi secara sistematis 

dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermakna sehingga siswa  akan 

bertindak dan berpikir kreatif dalam memahami konsep pembelajaran. 

Adobe Flash Professional CS6 merupakan sebuah software yang didesain 

khusus oleh Adobe dan program aplikasi standar authoring tool professional yang 

digunakan untuk membuat animasi dan bitmap yang sangat menarik untuk 

keperluan pembangunan situs web yang interaktif dan dinamis. Adobe Flash 

Professional CS6 menyediakan berbagai macam fitur yang akan sangat membantu 

para animator untuk membuat animasi menjadi semakin mudah dan menarik. Adobe 

Flash Professional CS6 telah mampu membuat dan mengolah teks maupun objek 

dengan efek tiga dimensi, sehingga hasilnya tampak lebih menarik. Madcoms 

(2011) mengungkapkan Adobe Flash Professional CS6 memiliki banyak fitur-fitur 

terbaru yang lebih baik daripada versi sebelumnya untuk membuat animasi dan 

presentasi yang bagus dan menarik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Attin, Ibrahim dan Hadeli (2019:11) yang 

berjudul “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Multimedia Interaktif pada Materi 
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Pokok Larutan Penyangga Untuk Kelas XI IPA di SMA Negeri 3 Unggulan 

Palembang” menunjukan hasil bahwa penggunaan multimedia interaktif dalam 

pembelajaran sangat efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian 

penelitian oleh Nazalin dan Muhtadi (2016) yang berjudul “Pengembangan 

Multimedia Interaktif Pembelajaran Kimia pada Materi Hidrokarbon untuk Siswa 

Kelas XI SMA” menunjukan bahwa produk multimedia pembelajaran interaktif 

efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian oleh Padmanaba, Kirna dan 

Sudria (2018:10) yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif 

Kimia Koloid Berbantuan Komputer Untuk Siswa SMA” menghasilkan produk 

multimedia pembelajaran interaktif yang dapat meningkatkan pemahaman siswa 

terutama dalam pembelajaran kimia yang menekankan aspek mikroskopik. 

Berdasarkan uraian tersebut mengenai multimedia pembelajaran maka 

dilakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan Multimedia Pembelajaran 

Interaktif  Animasi Menggunakan Adobe Flash Professional CS6 pada Materi Sifat 

Koligatif Larutan Kelas XII SMA ”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana prosedur pengembangan Multimedia pembelajaran interaktif 

animasi  menggunakan Adobe Flash Professional CS6 pada materi sifat 

koligatif larutan. 
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2. Bagaimana kelayakan Multimedia pembelajaran interaktif animasi  

menggunakan Adobe Flash Professional CS6 pada materi sifat koligatif 

larutan. 

3. Bagaimana penilaian guru terhadap Multimedia pembelajaran interaktif 

animasi  menggunakan Adobe Flash Professional CS6 pada materi sifat 

koligatif larutan. 

4. Bagaimana respon siswa terhadap Multimedia pembelajaran interaktif 

animasi  menggunakan Adobe Flash Professional CS6 pada materi sifat 

koligatif larutan. 

1.3 Pembatasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih terarah maka dibatasi pada permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Dalam penelitian ini materi yang digunakan pada multimedia interaktif 

hanya pada fenomena penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, 

penurunan titik beku, dan tekanan osmisis serta penerapannya dalam 

kehidupan serta hubungan konsentrasi dengan sifat koligatif larutan. 

2. Pembuatan multimedia interaktif menggunakan aplikasi adobe flash 

professional CS6. 

3. Penelitian ini hanya pada tahap uji coba kelompok kecil. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui prosedur dalam mengembangkan Multimedia 

pembelajaran interaktif animasi  menggunakan Adobe Flash Professional 

CS6 pada materi sifat koligatif larutan. 

2. Untuk mengetahui kelayakan multimedia pembelajaran animasi  interaktif  

menggunakan Adobe Flash Professional CS6 pada materi sifat koligatif 

larutan sebagai media pembelajaran tambahan. 

3. Untuk mengetahui penilaian guru terhadap Multimedia pembelajaran 

interaktif animasi  menggunakan Adobe Flash Professional CS6 pada materi 

sifat koligatif larutan sebagai media pembelajaran tambahan. 

4. Untuk mengetahui respon siswa terhadap Multimedia pembelajaran 

interaktif animasi  menggunakan Adobe Flash Professional CS6 pada materi 

sifat koligatif larutan sebagai media pembelajaran tambahan. 

1.5 Spesifikasi Produk 

Adapun spesifikasi produk multimedia interaktif dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengembangan Multimedia pembelajaran interaktif animasi menggunakan 

model desain pengembangan Haryanto. 

2. Materi yang akan diterapkan pada pengembangan multimedia ini adalah 

sifat koligatif larutan. 

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



9 
 

 

 
 

9
 

4. Produk yang dihasilkan dapat digunakan dalam pembelajaran baik di 

sekolah maupun diluar sekolah. 

5. Produk yang dihasilkan menarik minat siswa dalam proses pembelajaran. 

6. Animasi yang ditampilkan berbentuk dua dimensi yang dapat menjelaskan 

proses terjeadinya sifat koligatif larutan melalui beberapa gerakan yang 

dinamis.            

1.6 Definisi Istilah 

Adapun beberapa definisi istilah yaitu:  

1. Pengembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengembangan 

adalah proses, cara, pembuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna 

(pikiran, pengetahuan, dan sebagainya) 

2. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat- 

alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna 

dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. 

3. Adobe flash professional CS6  adalah suatu software yang didesain untuk 

membuat suatu multimedia pembelajaran interaktif. 

1.7 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapatdilihat dari beberapa sudut pandang yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dalam 

meningkatkan variasi dalam sistem pembelajaran sehingga memberikan 

layanan yang terbaik bagi siswa dan mendapatkan media pembelajaran yang 

tepat saat menyampaikan materi yang diajarkan.  
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2. Bagi siswa, hasil penelitian ini  diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

kimia terutama materi sifat koligatif larutan.  

3. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan keterampilan 

menggunakan media yang tepat untuk pembelajaran selanjutnya ketika telah 

menjadi guru sesungguhnya.  

4. Bagi sekolah, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan untuk guru  

tentunya dalam menentukan media pembelajaran untuk diterapkan dalam 

proses belajar mengajar sehingga pembelajaran di sekolah menjadi lebih 

baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


