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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pendidikan adalah suatu aspek yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia.  Seiring peningkatan kualitas sumber daya manusia saat ini kualitas 

pendidikan juga perlu ditingkatkan.  Peningkatan pendidikan dapat didukung oleh 

perkembangan IPTEK yang telah menunjukkan kemajuan pesat.  Perkembangan 

tersebut dapat meningkatkan pendidikan dengan memanfaatkan salah satu produk 

IPTEK yaitu Macromedia flash 2008 yang dapat digunakan dalam proses pembe-

lajaran dalam pembuatan media pembelajaran, salah satunya pada mata pelajaran 

Kimia. 

 

Kimia adalah ilmu yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan ba-

gaimana gejala-gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, struktur, dan sifat 

perubahan, dinamika, dan energetika zat (BSNP, 2006).  Kimia merupakan salah 

satu ilmu yang memunculkan fenomena.   Banyak materi dalam pembelajaran 

kimia yang sulit untuk diilustrasikan dalam bentuk gambar dua dimensi.  Dalam 

proses pembelajaran kimia, siswa seringkali dihadapkan pada materi diluar penga-

laman siswa sehari-hari dan bersifat abstrak, sehingga materi tersebut sulit diajar-

kan oleh guru dan sulit pula dipahami oleh siswa.  Konsep  yang abstrak ini 
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kebenarannya dapat dibuktikan dengan logika matematika sehingga rasionalisasi-

nya dapat dirumuskan atau diformulasikan.    

 

Johnstone dalam Chittleborough (2004) mendeskrispsikan bahwa fenomena kimia 

dapat dijelaskan dengan tiga level representasi yang berbeda, yaitu makroskopis, 

submikroskopis dan simbolik.  Level makroskopik, yaitu riil dan dapat dilihat, se-

perti fenomena kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam la-

boratorium yang dapat diamati langsung.  Level submikroskopik, yaitu berdasar-

kan observasi riil tetapi masih memerlukan teori untuk menjelaskan apa yang ter-

jadi pada level molekuler dan menggunakan representasi model teoritis, seperti 

partikel yang tidak dapat dilihat secara langsung.  Level simbolik, yaitu represent-

tasi dari suatu kenyataan, seperti representasi simbolik dari atom, molekul, dan se-

nyawa, baik dalam bentuk gambar, aljabar, maupun bentuk-bentuk hasil pengola-

han komputer.  Untuk memahami ilmu kimia secara konseptual, dibutuhkan ke-

mampuan untuk merepresentasikan fenomena kimia ke dalam bentuk representasi 

makroskopik, submikroskopik, dan simbolik secara simultan. 

 

Tujuan pembelajaran kimia bukan hanya ditujukan untuk menanamkan pengeta-

huan ilmu kimia saja, namun juga pada pengembangan dalam memecahkan masa-

lah dalam kehidupan sehari-hari.  Guru dituntut dapat menumbuhkan keterampil-

an proses sains siswa dalam membelajarkan kimia, keterampilan yang harus di-

miliki siswa dalam belajar sains salah satunya adalah keterampilan mengamati.  

Untuk dapat menguasai keterampilan mengamati siswa harus menggunakan seba-

nyak mungkin inderanya untuk, melihat, mendengar,  merasakan, mencium, dan 

mencicipi. Dengan demikian siswa dapat mengumpulkan data yang relevan.   
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Faktanya kemampuan representasi siswa Indonesia masih rendah.  Berdasarkan 

hasil Programme for International Student Assessment (PISA) pada tahun 2009 

dalam Organisation for Economic Cooperation and Development tahun 2010, ke-

mampuan sains siswa Indonesia berada pada urutan ke-66 dari 74 negara dengan 

nilai kemampuan sains Indonesia sebesar 383.  Soal-soal pada PISA mengukur 

kemampuan sains siswa, salah satunya kemampuan representasi siswa.  Hal ters-

ebut disebabkan karena dalam pembelajaran sains (IPA) termasuk kimia, keba-

nyakan siswa Indonesia dituntut untuk lebih banyak mempelajari materi sains se-

cara verbalistis. 

 

Penggunaan media dalam pembelajaran kimia dapat menumbuhkan dan mening-

katkan ketrampilan mengamati pada siswa khususnya pada aspek melihat dan 

mendengar.  Menurut Annu’man (2012) penggunaan media pembelajaran akan 

sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian informasi 

(pesan dan isi pelajaran) pada saat pembelajaran berlangsung.  Media pembelaja-

ran juga dapat membantu peningkatan pemahaman peserta didik, penyajian data 

atau informasi lebih menarik dan terpercaya, dan memudahkan penafsiran data. 

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2013) di enam SMA di Bandar 

Lampung menunjukkan bahwa guru tidak menggunakan media animasi yang ber-

basis representasi kimia dalam proses pembelajaran.  Penyusunan media berupa 

tayangan Power Point  tidak memenuhi kriteria level yang seharusnya ada yaitu 

makroskopis, submikroskopis dan simbolik.  Media yang ditampilkan hanya me-

menuhi level makroskopis dan simbolik saja.  Untuk level submikroskopis kurang 

diapresiakan. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Organisation_for_Economic_Co-operation_and_Development
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Berdasarkan studi lapangan pada enam SMA di Pringsewu dan 7 orang guru 

kimia kelas sepuluh, sebanyak 42,85 % guru menggunakan media pembelajaran 

pada materi redoks dan sisanya yaitu 57,15 % guru tidak menggunakan. Guru 

tersebut hanya membelajaran reaksi reduksi oksidasi melalui praktikum dan 

diskusi saja.  Dari semua guru yang menggunakan media pembelajaran tersebut 

diketahui bahwa media yang digunakan sesuai dengan SK, KD dan indikator 

pembelajaran dengan persentasi 66,67 % guru. 

 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, dari semua guru yang mengguna-

kan media pembelajaran sebanyak 33,33 % guru mendapatkan media tersebut de-

ngan membuatnya sendiri dalam bentuk power point karena sangat mudah dan 

juga akan lebih menarik dengan desain yang kreatif.  Sumber lain diperolehnya 

media tersebut diketahui dari 66,66 % guru.  Sumber lain tersebut bisa diperoleh 

dari sekolah yang memang sudah menyediakannya.  Tapi tidak ada guru yang 

mengunduh media tersebut dari internet.  

 

Dari 33,33 % guru yang menggunakan media tersebut mengatakan bahwa alasan 

menggunakan media tersebut karena menarik dan 66,67 % guru mengatakan bah-

wa media tersebut akan efektif untuk proses pembelajaran. 100% guru menyata-

kan bahwa ada keuntungan dalam penggunaan media pembelajaran.  Hal ini 

karena media dengan tampilan yang menarik akan membuat siswa senang dan 

membuat siswa lebih memperhatikan penjelasan guru.  Selain itu media pembela-

jaran akan membuat suatu materi yang abstrak akan ditampilkan dengan visuali-

sasi yang lebih konkrit sehingga siswa dapat cepat mengerti. 
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Sebanyak 71,43% guru mengetahui media animasi.  Sisanya yakni 28,57% guru 

belum mengetahui tentang media animasi.  Sebagian guru sudah mengetahui apa 

maksud dari media animasi dalam proses pembelajaran.  Hal ini dikarenakan ku-

rangnya pengetahuan guru tentang teknologi terbaru dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa.  Semua guru belum mengetahui representasi kimia. Kurangnya 

pengetahuan guru tentang representasi kimia memungkinkan guru dalam me-

nyampaikan materi juga tidak berbasis representasi kimia.  

 

Untuk dapat memahami beberapa materi kimia dibutuhkan suatu penggambaran 

yang lebih nyata sehingga siswa dapat lebih memahami materi yang diajarkan.  

Menurut Sunyono dkk (2009) suatu media diperlukan dalam pembelajaran.  Media 

yang digunakan juga harus disesuaikan dengan karakteristik materi yang akan di-

ajarkan.  Penggunaan media animasi pada materi kimia yang membahas tentang 

reaksi kimia sangat tepat, misalnya pada materi reaksi oksidasi reduksi. 

 

Media animasi untuk menjelaskan materi tentang reaksi kimia telah dikembang-

kan oleh Rodiah (2013) pada materi asam-basa Arrhenius.  Produk pengembangan 

yang telah diuji cobakan mendapat respon positif dari guru dan siswa yang diwa-

wancarai.  Pengembangan animasi lainnya juga dilakukan oleh Rahmawan (2013) 

pada materi larutan penyangga, penelitian dilakukan di salah satu SMA di 

Surabaya.  Penelitian tersebut menggunakan 2 kelas yaitu kelas kontrol (tanpa 

media animasi) dan kelas eksperimen (menggunakan media animasi).  Hasilnya 

pada kelas eksperimen mampu memahami konsep lebih dari kelas kontrol. 
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Berdasarkan hakikat ilmu kimia dan fakta yang ada, maka diperlukan media ani-

masi yang sesuai dengan indikator pembelajaran dan menarik perhatian siswa se-

hingga dapat membantu guru dan siswa menyelesaikan permasalahan pada kegia-

tan pembelajaran serta dapat membantu guru melatihkan kemampuan representasi 

makroskopis, simbolik, dan submikroskopis siswa pada materi reaksi oksidasi re-

duksi.  Oleh karena itu perlu dikembangkan media animasi berbasis representasi 

kimia pada materi reaksi oksidasi reduksi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Bagaimanakah karakteristik media animasi kimia berbasis representasi kimia 

yang dikembangkan pada materi reaksi oksidasi reduksi? 

2. Bagaimanakah kesesuaian isi, kemenarikan, dan keterbacaan media animasi 

kimia berbasis representasi kimia yang dikembangkan pada materi reaksi 

oksidasi reduksi? 

3. Bagaimanakah tanggapan guru terhadap media animasi kimia berbasis 

representasi kimia pada materi reaksi oksidasi reduksi? 

4. Bagaimanakah tanggapan siswa terhadap media animasi kimia berbasis 

representasi kimia pada materi reaksi oksidasi reduksi? 

5. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi dalam mengembangkan media 

animasi kimia berbasis representasi kimia?    
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1.3 Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

sebagai berikut: 

1. Mengembangkan media animasi berbasis representasi kimia pada materi reaksi 

oksidasi reduksi. 

2. Mengidentifikasi karakteristik animasi kimia berbasis representasi kimia yang 

dikembangkan pada materi reaksi oksidasi reduksi. 

3. Mengidentifikasi kesesuaian isi, kemenarikan, dan keterbacaan animasi kimia 

berbasis representasi kimia yang dikembangkan pada materi reaksi oksidasi 

reduksi. 

4. Mengidentifikasi tanggapan guru terhadap media animasi kimia berbasis 

representasi kimia pada materi reaksi oksidasi reduksi. 

5. Mengidentifikasi tanggapan siswa terhadap media animasi kimia berbasis 

representasi kimia pada materi reaksi oksidasi reduksi. 

6. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam mengembangkan 

animasi kimia berbasis representasi kimia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini menghasilkan media animasi kimia yang berbasis representasi kimia 

yang memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Menambah referensi media pembelajaran yang berbasis representasi kimia 

pada materi reaksi oksidasi reduksi.  
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2. Menjadi alternatif media animasi kimia berbasis representasi kimia yang 

dapat digunakan guru untuk menyampaikan materi reaksi oksidasi reduksi 

dengan cara yang lebih menarik dan menyenangkan.   

3. Sebagai referensi pengembangan media animasi berbasis representasi kimia 

dan bahan penelitian lebih lanjut.   

4. Menambah referensi untuk mengembangkan media pembelajaran kimia untuk 

materi kimia yang lain. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Untuk lebih memahami gambaran pengembangan ini, maka perlu diberikan 

penjelasan terhadap istilah-istilah untuk membatasi rumusan masalah yang akan 

diteliti. Istilah-istilah yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan media animasi kimia berbasis representasi kimia adalah 

kegiatan mengembangkan produk animasi pada materi kimia untuk 

menghasilkan produk animasi kimia baru yang lebih baik yang berbasis 

representasi kimia. 

2. Representasi kimia adalah level representasi dalam  menjelaskan fenomena 

kimia yang meliputi level makroskopis, submikroskopis, dan simbolis. 

3. Materi yang disampaikan dalam pengembangan media animasi ini adalah 

materi reaksi oksidasi reduksi 

4. Animasi berupa rangkaian gambar yang menggambarkan proses yang 

didesain menggunakan perangkat lunak Macromedia flash 2008. 


