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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini perkembangan ilmu kimia yang semakin pesat menunjukkan 

bahwa ilmu pengetahuan memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia. Peran ilmu pengetahuan tidak terlepas dari kemajuan teknologi sebagai 

alat penunjang proses peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu teknologi yang 

berkembang paling pesat yaitu teknologi berbasis komputer (TIK). Peningkatan 

kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan mengadakan pembaharuan pada 

komponen-komponen proses belajar yakni guru, siswa, dan metode pengajaran. 

Menurut Munir (2015), teknologi multimedia membantu menyediakan cara yang 

unik untuk para peserta didik agar lebih aktif dalam pembelajaran, dan 

menjelaskan konten rekayasa dengan cara yang berbeda dari metode tradisional. 

Selanjutnya Sari (2013) mengungkapkan bahwa aktivitas pembelajaran berbasis 

teknologi dapat direalisasikan salah satunya dengan pembuatan media 

pembelajaran.   

Pembuatan media dalam pembelajaran dapat mendukung keberhasilan 

proses belajar mengajar. Hal ini dikarenakan media pembelajaran memiliki 

beberapa manfaat diantaranya yaitu dapat menjadikan pembelajaran yang abstrak 

menjadi lebih sederhana, menampilkan animasi dan video yang berkaitan dengan 

pembelajaran, serta dapat membuat pembelajaran menjadi lebih berkesan. Asyhar 

(2012) juga berpendapat bahwa melalui media suatu proses pembelajaran bisa 

lebih menarik dan menyenangkan (Joyfull learning). 
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Sebagai perangkat pembelajaran, media pembelajaran merupakan hal yang 

sangat penting dalam mendukung kegiatan bejalar mengajar. Menurut Nieven 

dalam Riyadi (2015) perangkat pembelajaran yang layak digunakan adalah 

perangkat pembelajaran yang memenuhi kriteria valid atau layak secara teoritis 

(komponen-komponen perangkat pembelajaran didasarkan atas validitas konstruk 

dan validitas isi), dan kelayakan secara praktis (perangkat pembelajaran mudah 

digunakan oleh guru maupun siswa dan secara garis besar sesuai dengan maksud 

dari perancang). Untuk melihat kelayakan secara teoritis, dapat dilihat dari angket 

validitas konstruk dan konten. Sedangkan untuk melihat kelayakan secara praktis, 

dapat dilihat dari angket respon guru dan respon siswa.   

Hasil wawancara pada tanggal 30 Juli 2018 dengan guru kimia di SMA 

Negeri 8 Batanghari menunjukkan bahwa minat belajar siswa pada materi 

hidrolisis garam cukup beragam. Sebagian siswa memiliki minat belajar yang 

cukup tinggi, tetapi tidak sedikit pula yang memiliki minat belajar rendah 

terhadap materi yang disampaikan. Tinggi rendahnya minat belajar siswa 

dipengaruhi oleh model dan metode pembelajaran yang diterapkan serta media 

yang digunakan. Selama ini guru selalu menerapkan model Direct Instuctions 

(pembelajaran langsung) dengan metode ceramah, sehingga pembelajaran menjadi 

kurang interaktif. Selanjutnya, guru mengungkapkan penggunaan media dapat 

meningkatkan minat belajar siswa. Dalam hal ini, terkadang guru menggunakan 

media presentasi dengan software powerpoint. Media itu pun tidak dibuat sendiri, 

melainkan diperoleh dari teman-teman guru lainnya. Hal ini dikarenakan 

keterbatasan waktu ataupun skill dalam pembuatan media menggunakan software 

tersebut.  
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Hasil penyebaran angket kebutuhan siswa menunjukkan 64% dari 25 

orang siswa sudah memiliki komputer atau laptop sendiri. Fasilitas pendukung 

terlaksananya pembelajaran berbasis Information Technology (IT) seperti 

komputer, dan projector juga sudah terpenuhi. Tetapi ketersediaan sarana ini 

belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembelajaran, baik oleh siswa sendiri 

maupun oleh guru. Hanya sebanyak 8 orang yang memanfaatkan perangkat 

komputer atau laptopnya untuk belajar mandiri di rumah. Tentunya hal-hal seperti 

ini sangat disayangkan, mengingat bahwa SMA Negeri 8 Batanghari sebenarnya 

sudah mampu melaksanakan pembelajaran berbasis IT. 

Dalam hal tingkat pemahaman materi, 96% siswa mengatakan masih 

kesulitan untuk memahami materi hidrolisis garam. Hal ini disebabkan karena 

penyampaian materi yang sedikit serta kurangnya contoh dan latihan soal. Pada 

dasarnya materi hidrolisis garam memang membutuhkan banyak penjelasan dan 

banyak contoh. Guru yang biasanya hanya memberikan satu contoh saja, 

membuat siswa kesulitan dalam mengerjakan soal yang lainnya.  

Apabila ditinjau dari kebutuhan siswa terhadap media pembelajaran, siswa 

menginginkan multimedia pembelajaran yang berisi banyak penjelasan materi, 

contoh-contoh soal yang bervariasi, animasi, video, serta kuis interaktif dan itu 

semua dikemas dalam desain yang menarik. Hal-hal tersebut diharapkan mampu 

membantu mereka memahami materi hidrolisis garam.  

Salah satu software yang dapat membuat multimedia pembelajaran 

interaktif yaitu Ispring Suite 8. pemanfaatan Ispring Suite 8 dapat mempermudah 

pemahaman peserta didik untuk mengasah kemampuannya melalui latihan soal 

yang bersifat interaktif. Software Ispring Suite 8 dapat diintegrasikan dalam 
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Microsoft powerpoint sehingga penggunanya tidak membutuhkan keahlian yang 

rumit dan waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan multimedia interaktif 

menggunakan software ini cukup singkat (Meitantiwi, 2015; Sari, 2013).  

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) menunjukkan hasil penelitian 

bahwa multimedia pembelajaran yang dikembangkan menggunakan Ispring Suite 

8 pada materi koloid, secara umum memiliki kualitas baik berdasarkan penilaian 

tim ahli, peserta didik, dan guru; efektif meningkatkan hasil belajar peserta didik 

serta memiliki performance yang lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol.  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti bermaksud melakukan suatu 

pengembangan yang dimuat dalam skripsi yang berjudul “Pengembangan 

Multimedia Pembelajaran Interaktif Menggunakan  Ispring Suite 8 pada 

Materi Hidrolisis Garam untuk Kelas XI MIPA SMA Negeri 8 Batanghari”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

diteliti dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Apakah multimedia pembelajaran interaktif yang dikembangkan menggunakan  

Ispring Suite 8 pada materi hidrolisis garam untuk kelas XI MIPA SMA Negeri 

8 Batanghari layak digunakan secara teoritis? 

2. Apakah multimedia pembelajaran interaktif  yang dikembangkan 

menggunakan  Ispring Suite 8 pada materi hidrolisis garam untuk kelas XI 

MIPA SMA Negeri 8 Batanghari layak digunakan secara praktis? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terpusat dan terarah, maka peneliti membatasi masalah 

yang akan dibahas yaitu sebagai berikut : 
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1. Pengembangan multimedia menggunakan Ispring Suite 8 ini hanya mencakup 

materi hidrolisis garam yang sesuai dengan kurikulum K-13. 

2. Pada tahap implementasi, uji coba yang dilakukan hanya sebatas uji coba 

kelompok kecil (sebanyak 10 orang siswa SMAN 8 Batanghari yang akan 

mempelajari materi hidrolisis garam). 

1.4 Tujuan Pengembangan 

1. Untuk mengetahui kelayakan secara teoritis multimedia pembelajaran interaktif 

yang dikembangkan menggunakan  Ispring Suite 8 pada materi hidrolisis 

garam untuk kelas XI MIPA SMA Negeri 8 Batanghari 

2. Untuk mengetahui kelayakan secara praktis multimedia pembelajaran interaktif 

yang dikembangkan menggunakan  Ispring Suite 8 pada materi hidrolisis 

garam untuk kelas XI MIPA SMA Negeri 8 Batanghari 

1.5 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Spesifikasi produk yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Produk dibuat menggunakan software Ispring Suite 8 dengan format .exe. yang 

dapat digunakan melalui laptop atau komputer dengan kategori sistem 

minimal: Intel®  Pentium® 4 atau AMD Athlon® 64 processor, 32-bit 

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, RAM 1 GB.  

2. Produk dapat diaplikasikan menggunakan software player apa saja yang 

terdapat pada laptop atau komputer. 

3. Produk yang dihasilkan menggunakan resolusi 1000 pixel x 760 pixel sehingga 

mampu menampilkan gambar yang lebih tajam.  

4. Multimedia yang dikembangkan berisi standar kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator, materi, animasi, video, musik, dan latihan soal yang semuanya 
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tercakup dalam Ispring Suite 8, serta disesuaikan dengan kurikulum yang 

digunakan di SMA Negeri 8 Batanghari. 

1.6 Manfaat Pengembangan 

Manfaat dari pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, mempermudah memahami materi hidrolisis garam dan dijadikan 

sebagai sumber belajar mandiri. 

2. Bagi guru, membantu guru dalam proses pembelajaran pada materi  hidrolisis 

garam. 

3. Bagi peneliti, menambah wawasan dan mengembangkan kreativitas terhadap 

pengembangan multimedia interaktif menggunakan Ispring Suite 8 pada materi 

hidrolisis garam. 

1.7 Definisi Istilah 

1. Pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan 

atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam proses pembelajaran. 

2.  Multimedia pembelajaran interaktif merupakan saluran komunikasi yang dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran baik di kelas ataupun di luar kelas pada 

materi hidrolisis garam yang menggunakan teknologi elektronik sehingga lebih 

mudah diakses dan lebih menarik.  

3. Ispring Suite 8 adalah software yang digunakan untuk merubah file power point 

ke dalam bentuk flash movie dengan berbagai pilihan tambahan video dan 

animasi. 


