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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kimia merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam yang diajarkan pada 

siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Ilmu kimia fokus mempelajari gejala dan 

fenomena yang terjadi di alam berdasarkan susunan, struktur, sifat, perubahan 

materi, serta energi yang menyertai perubahan materi. Materi pelajaran ilmu kimia 

terdiri dari konsep-konsep abstrak dan konsep-konsep kimia berupa azas, hukum, 

persamaan reaksi, serta operasi matematika. Sehingga dalam mempelajari ilmu 

kimia tidak hanya sekedar menghafal dan memecahkan soal-soal, tetapi juga 

diperlukan pemahaman konsep yang baik (Haris, Mahfud, dan Al Idrus., 2012). 

Ikatan kimia merupakan materi dalam mata pelajaran kimia yang dipelajari di 

kelas X semester ganjil. Materi ikatan kimia berkaitan dengan konsep-konsep 

seperti pengisian elektron pada kulit-kulit atom, penentuan elektron valensi, 

konfigurasi elektron, kestabilan atom, maupun penggambaran struktur Lewis. 

Ikatan kimia merupakan konsep abstrak yang jauh dari pengalaman sehari-hari 

siswa. Siswa tidak bisa melihat atom dan proses bagaimana atom-atom tersebut 

berikatan satu sama lain, sehingga siswa sering mengalami kesulitan untuk 

memahami konsep mengenai ikatan kimia (Shelawaty dkk, 2016). 

Hasil observasi yang dilakukan melalui wawancara dengan guru kimia kelas X 

MIPA di SMAN 1 Muaro Jambi, diketahui bahwa masih banyak siswa yang 

mengalami kesulitan dalam mempelajari materi ikatan kimia. Hal ini terlihat pada 

rendahnya ketuntasan belajar materi ikatan kimia yaitu berkisar 65%-70% 

(lampiran 1). Selanjutnya dari hasil analisis angket yang diberikan kepada 
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beberapa siswa kelas X MIPA SMAN 1 Muaro Jambi diperoleh data bahwa 80% 

siswa menyatakan kesulitan mempelajari materi ikatan kimia dan 73,3% siswa 

berpendapat bahwa penjelasan guru tidak cukup bagi mereka untuk memahami 

materi ikatan kimia. Umumnya siswa menganggap materi ikatan kimia sulit 

dikarenakan kurangnya sumber belajar/literatur pembelajaran kimia, kurangnya 

contoh dan latihan soal, serta proses pembelajaran tidak menarik cenderung 

membosankan (lampiran 3). 

Permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran ikatan kimia pada dasarnya 

dapat diatasi. Untuk membantu siswa dalam memahami materi ikatan kimia, guru 

sebaiknya menggunakan alat bantu belajar atau media yang dapat memberikan 

gambaran konkrit kepada siswa sehingga belajar bukan hanya sekedar teoritis 

saja, tetapi dapat memahami konsep secara menyeluruh.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada guru kimia kelas X MIPA 

SMAN 1 Muaro Jambi, diketahui bahwa dalam pembelajaran ikatan kimia guru 

telah menggunakan media pembelajaran dengan bantuan Software Power Point. 

Namun penggunaannya pada kegiatan pembelajaran belum efektif karena cakupan 

materi yang disajikan guru dalam media tersebut masih terbatas, hanya memuat 

tulisan dan gambar, serta belum dilengkapi dengan video ataupun animasi 

pendukung yang dapat membantu penjelasan konsep abstrak pada materi ikatan 

kimia (lampiran 1). 

Untuk mengatasi kerumitan penyampaian materi yang bersifat abstrak dan 

meningkatkan pemahaman konseptual siswa diantaranya adalah dengan 

menggunakan multimedia pembelajaran. Multimedia merupakan media yang 

melibatkan beberapa jenis media dan peralatan secara terintegrasi dalam suatu 
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proses atau kegiatan pembelajaran. Pembelajaran multimedia melibatkan indera 

penglihatan dan pendengaran melalui media teks, visual diam, visual gerak dan 

audio serta interaktif berbasis komputer dan teknologi komunikasi dan informasi 

(Asyhar, 2012). Dengan adanya multimedia pembelajaran akan membantu siswa 

dalam memahami konsep kimia yang abstrak menjadi lebih konkrit. Selanjutnya 

konsep yang sudah konkrit tersebut akan membuat peserta didik merasakan proses 

pembelajaran yang lebih bermakna (Munir, 2015).  

Kebutuhan terhadap penggunaan multimedia pembelajaran juga dikemukakan 

oleh siswa kelas X MIPA SMAN 1 Muaro Jambi. Berdasarkan hasil analisis 

angket diketahui bahwa 93,3% sampel siswa menyatakan perlu digunakan 

multimedia pembelajaran yang memuat animasi, audio, dan video penjelasan 

materi untuk meningkatkan pemahaman konsep materi ikatan kimia (lampiran 3). 

Adapun ditinjau dari sumber daya teknologi, SMAN 1 Muaro Jambi telah 

dilengkapi laboratorium komputer, LCD proyector, dan speaker. Fasilitas-fasilitas 

tersebut dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mendukung proses pembelajaran. 

Selain itu 73,3% siswa telah memiliki komputer/laptop yang dapat dimanfaatkan 

untuk kegiatan belajar secara mandiri (lampiran 3). Dengan demikian, upaya yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa kelas X MIPA SMAN 1 

Muaro Jambi pada materi ikatan kimia adalah dengan mengembangkan suatu 

multimedia pembelajaran.  

Dalam mengembangkan multimedia pembelajaran diperlukan suatu software 

yang tepat. Lectora inspire merupakan software yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan media pembelajaran interaktif. Lectora inspire dapat digunakan 

untuk kebutuhan pembelajaran baik secara online maupun offline. Lectora inspire 
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dapat digunakan untuk menggabungkan flash, merekam video, menggabungkan 

gambar, dan screen capture (Mas’ud, 2012). 

Alasan penggunaan lectora inspire karena media yang dihasilkan dapat 

dipublish dengan format .exe yang bisa dibaca di semua windows tanpa harus 

menginstal program. Struktur dari bahasa pemprograman lectora inspire juga 

sangat sederhana dan tampilan yang sangat menarik, serta dapat digunakan pada 

laptop yang memiliki kapasitas memori tidak terlalu besar sehingga dalam proses 

mengembangkan media pembelajaran menjadi lebih efisien. 

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengungkapkan keefektifan 

penggunaan multimedia pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Contohnya 

penelitian yang dilakukan oleh Hardhy dkk (2015), yaitu pengembangan media 

pembelajaran dengan lectora inspire pada materi bentuk molekul. Materi bentuk 

molekul yang banyak memuat konsep abstrak membutuhkan visualisasi dalam 

bentuk animasi dengan menggunakan software lectora inspire untuk memperjelas 

pemahaman konsep abstrak tersebut menjadi lebih konkrit. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan mendapatkan 

respon sangat positif dari siswa, serta efektif dan layak digunakan sebagai media 

pembelajaran kimia. 

Menurut Nieveen (1999) kualitas kelayakan media dalam pendidikan dapat 

dilihat dari 2 aspek, yaitu kelayakan secara teoritis dan kelayakan secara praktis. 

Kelayakan secara teoritis ditinjau dari kelayakan materi (konten) dan kelayakan 

media (konstruk). Kelayakan materi meliputi kesesuaian isi media dengan konsep 

materi dan tujuan pembelajaran. Sedangkan kelayakan media meliputi format 

media, kualitas media, dan kesesuaian konsep. Adapun kelayakan secara praktis 
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ditinjau dari tingkat kemudahan guru dan siswa dalam menggunakan media 

pembelajaran yang dikembangkan. 

Selanjutnya penelitian relevan mengenai pengembangan media pembelajaran 

lectora inspire juga telah dilakukan oleh Linda dkk (2016), yaitu pengembangan 

multimedia interaktif lectora inspire pada pokok bahasan hidrolisis garam dan 

laju reaksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa multimedia interaktif yang 

dikembangkan tersebut valid dan layak digunakan sebagai media pembelajaran. 

Pemanfaatan lectora inspire sebagai aplikasi perancang multimedia interaktif 

yang mengedepankan animasi dapat menyalurkan pesan atau isi pelajaran dengan 

baik kepada siswa dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Dengan memperhatikan hasil analisis permasalahan dan kajian terhadap 

penelitian terdahulu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengembangan Multimedia Pembelajaran Menggunakan Software Lectora 

Inspire pada Materi Ikatan Kimia Kelas X MIPA SMAN 1 Muaro Jambi”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah multimedia pembelajaran yang dikembangkan menggunakan software 

lectora inspire pada materi ikatan kimia kelas X MIPA SMAN 1 Muaro Jambi 

layak digunakan secara teoritis? 

2. Apakah multimedia pembelajaran yang dikembangkan menggunakan software 

lectora inspire pada materi ikatan kimia kelas X MIPA SMAN 1 Muaro Jambi 

layak digunakan secara praktis? 
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1.3 Batasan Pengembangan 

Agar penelitian ini terpusat dan terarah, maka peneliti membatasi masalah 

yang akan dibahas yaitu sebagai berikut: 

1. Pengembangan multimedia pembelajaran menggunakan software lectora 

inspire ini hanya mencakup KD 3.5 sesuai kurikulum 2013 revisi 2017, dengan 

materi pokok yaitu susunan elektron stabil, teori lewis dan lambang lewis, 

ikatan ion dan ikatan kovalen, serta senyawa kovalen polar dan nonpolar. 

2. Pada fase pelaksanaan pengembangan, uji coba yang dilakukan hanya sebatas 

uji coba kelompok kecil (sebanyak 15 siswa kelas X MIPA SMAN 1 Muaro 

Jambi). 

1.4 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kelayakan secara teoritis multimedia pembelajaran yang 

dikembangkan menggunakan software lectora inspire pada materi ikatan kimia 

kelas X MIPA SMAN 1 Muaro Jambi. 

2. Untuk mengetahui kelayakan secara praktis multimedia pembelajaran yang 

dikembangkan menggunakan software lectora inspire pada materi ikatan kimia 

kelas X MIPA SMAN 1 Muaro Jambi 

1.5 Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk yang diharapkan dari penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Materi yang akan dirancang pada multimedia pembelajaran yaitu materi ikatan 

kimia sesuai dengan kurikulum yang berlaku di SMAN 1 Muaro Jambi yaitu 

kurikulum 2013 revisi 2017.  
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2. Program yang dipakai dalam pengembangan multimedia pembelajaran ini 

adalah Lectora Inspire. Program ini dapat dijalankan pada semua komputer, 

laptop, notebook maupun tablet dengan kategori sistem yang memiliki: 

Processor Intel 1.5 GHz, 1 GB RAM, 900 MB HD, OS Windows (XP, Vista, 

Windows 7, Windows 8), Flash Player 8.0, Browser (Firefox 1.0, Safari 1.2, 

Google Chrome), Microsoft DirectX 9, dan Microsoft .NET Framework 3.5. 

3. Multimedia pembelajaran ini memuat materi dengan tampilan gambar, teks,  

video, animasi, serta dilengkapi konten navigasi bagi pengguna. 

4. Multimedia pembelajaran yang dikembangkan terdiri dari beberapa bagian 

yaitu pembuka (cover), pendahuluan, menu utama, petunjuk penggunaan, 

kompetensi, materi, latihan, referensi, dan profil. 

5. Multimedia pembelajaran dipublikasikan kedalam format single file executable 

(.exe) sehingga dapat dijalankan  pada semua perangkat komputer/laptop tanpa 

perlu menginstal program. 

1.6 Manfaat Pengembangan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi Sekolah 

a. Multimedia pembelajaran dapat digunakan dalam peningkatan prestasi 

siswa. 

b. Dapat dijadikan acuan bagi pembelajaran lainnya. 

2. Bagi Guru 

a. Menambah pengetahuan baru mengenai inovasi media pembelajaran yang 

menarik dan bervariasi. 
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b. Dapat dijadikan sebagai media pembelajaran komplemen (pelengkap) dalam 

meningkatkan penguasaan materi dan mengatasi kesulitan belajar siswa 

pada materi ikatan kimia. 

3. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan minat dan motivasi belajar. 

b. Meningkatkan pemahaman dan penguasaan konsep pada materi ikatan 

kimia. 

c. Multimedia pembelajaran dapat dijadikan sebagai sumber belajar mandiri. 

4. Bagi Peneliti 

a. Menambah pengetahuan dan mengembangkan kreativitas terhadap 

pengembangan multimedia pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

dan kebutuhan siswa. 

b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan media pembelajaran dan ilmu 

pengetahuan. 

1.7 Definisi Istilah 

      Agar tidak terjadi kesalahpahaman istilah, maka perlu diberikan definisi 

operasional dari istilah-istilah sebagai berikut: 

1. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti 

kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. 

2. Multimedia merupakan media yang melibatkan beberapa jenis media dan 

peralatan secara terintegrasi dalam suatu proses atau kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran multimedia melibatkan indera penglihatan dan pendengaran 
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melalui media teks, visual diam, visual gerak dan audio serta interaktif berbasis 

komputer.  

3. 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 menggabungkan flash, merekam video, menggabungkan 

gambar, dan screen capture. 


