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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

 

2.1 Pembelajaran konstruktivis 

 

Dalam perjalanan proses pendidikan, belajar merupakan hal yang utama.  Hal ini 

menunjukkan bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan besar kaitan-

nya dengan pertanyaan bagaimana proses belajar yang dialami siswa sebagai anak 

didik dan bagaimana guru memandang arti belajar itu sendiri, karena pandangan 

seseorang tentang belajar akan memengaruhi tindakan-tindakannya dalam kegi-

atan pembelajaran.  Seorang guru yang mengartikan belajar sebagai kegiatan 

menghafalkan fakta, akan lain cara mengajarnya dengan guru lain yang mengar-

tikan bahwa belajar sebagai suatu proses penerapan prinsip (Fauzi, 2012) 

 

Menurut Von Glasersfeld dalam Sardiman (2006) konstruktivisme adalah salah 

satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah kons-

truksi kita sendiri.  Von Glasersfeld menegaskan bahwa pengetahuan bukanlah 

suatu tiruan dari kenyataan.  Pengetahuan bukanlah gambaran dari dunia kenyata-

an yang ada, tetapi pengetahuan selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi 

kognitif kenyataan melalui kegiatan seseorang. 

 

 Menurut Slavin dalam Trianto (2010) teori pembelajaran konstruktivisme  

merupakan teori pembelajaran kognitif yang baru dalam psikologi pendidikan 

yang menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentrans-

formasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-
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aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak sesuai lagi.  Bagi 

siswa agar benar-benar mema-hami dan dapat menerapkan pengetahuan, 

mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan sesuatu untuk diri-

nya, berusaha dengan susah payah dengan ide-ide.  

 

Secara sederhana konstruktivisme merupakan konstruksi dari kita yang menge-

tahui sesuatu.  Pengetahuan itu bukanlah suatu fakta yang tinggal ditemukan, me-

lainkan suatu perumusan yang diciptakan orang yang sedang mempelajarinya.  

Konstruktivisme tidak bertujuan mengerti hakikat realitas, tetapi lebih hendak 

melihat bagaimana proses kita menjadi tahu tentang sesuatu (Suparno, 1997 ). 

Ciri atau prinsip dalam belajar menurut Suparno (1997) sebagai berikut: 

1. Belajar berarti mencari makna. Makna diciptakan oleh siswa dari apa yang  

        mereka lihat, dengar, rasakan dan alami. 

2. Konstruksi makna adalah proses yang terus menerus. 

3. Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, tetapi merupakan    

 pengem-bangan pemikiran dengan membuat pengertian baru. Belajar  

 bukanlah hasil perkembangan tetapi perkembangan itu sendiri. 

4. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia  

 fisik dan lingkungannya. 

 

Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui, subjek belajar, 

tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses interaksi dengan bahan yang sedang 

dipelajari. 

 

2.2 Media Pembelajaran 

 

Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan kata jamak dari kata “me-

dium” yang berarti pengantar (Sardiman,2006).  Sadiman juga menyatakan bahwa 

media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

minat serta perhatian mahasiswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi.  

Dengan demikian dapat diartikan bahwa media merupakan wahana penyalur 
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informasi belajar atau penyalur pesan.  Media adalah alat yang harus ada apabila 

kita ingin memudahkan sesuatu dalam pekerjaan.  Setiap orang pasti ingin pe-

kerjaan yang dibuatnya dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan 

(Sukiman, 2012). 

 

Menurut Bovee dalam Rusman (2012), media adalah sebuah alat yang mempunyai 

fungsi menyampaikan pesan.  Menurut Arsyad (2005), media adalah perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. 

 

Menurut Arsyad (2005), media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi 

untuk menyampaikan pesan pembelajaran.  Media pembelajaran merupakan salah 

satu komponen pendukung keberhasilan keberhasilan proses belajar mengajar. 

 

Menurut Muarifin (2010), kegunaan media pembelajaran antara lain :   

1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa. 

2. Mengkongkretkan konsep yang abstrak. 

3. Tidak verbalistis sehingga mudah dipahami. 

4. Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu : 

a. Memperlihatkan gerakan cepat yang sulit diamati dengan cermat oleh 

mata biasa. 

b. Memperbesar benda-benda kecil yang tak dapat dilihat dengan mata telan-

jang. 

c. Memudahkan penggambaran obyek yang sangat besar yang tidak mungkin 

dibawa ke dalam kelas. 

d. Memudahkan penggambaran obyek terlalu kompleks. 

e. Memudahkan menggambarkan benda-benda yang berbahaya. 

5. Memberikan pengalaman nyata, langsung, dan menyeluruh sehingga siswa 

lebih aktif. 

 

Selain itu, konstribusi media pembelajaran menurut Kemp dan Dayton dalam 

Arsyad (2005) adalah: 

1. Penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih standard 

2. Pembelajar akan lebih menarik 

3. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar  

4. Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek 
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5. Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan  

6. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan kapanpun dan dimanapun diperlu-

kan 

7. Peran guru berubah kearah yang positif  

 

Menurut Arifin (2003) dua sisi penting dari fungsi media dalam proses pembela-

jaran dikelas yaitu:  1) membantu guru dalam mempermudah, menyederhanakan, 

dan mempercepat berlangsungnya proses belajar mengajar, penyajian informasi 

atau keterampilan secara utuh dan lengkap, serta merancang informasi dan ke-

terampilan secara sistematis sesuai dengan tingkat kemampuan dan alokasi 

waktu;  2) membantu siswa dalam mengaktifkan fungsi psikologis dalam dirinya 

antara lain dalam pemusatan dan mempertahankan perhatian, memelihara, ke-

seimbangan mental, serta belajar mendorong mandiri. 

 

Dewasa ini banyak tersedia media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan, 

misalnya modul, animasi, slide dan lain-lain.  Oleh karena itu guru harus mampu 

memilih dan menggunakan media yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan.  

Menurut Hamalik dalam Muarifin (2010), media pembelajaran yang efektif 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Relevan.  Artinya media itu sesuai dengan hakikat materi dan tujuan yang 

hendak dicapai. 

2. Sederhana.  Artinya media bukanlah peralatan yang rumit, tetapi pelaratan 

yang mudah digunakan. 

3. Esensial.  Artinya media itu memang diperlukan untuk membantu kelancaran 

proses belajar mengajar. 

4. Menarik.  Artinya media itu mampu memberikan variasi, penyegaran, daya 

tarik, dan menghilangkan kebosanan. 

 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media pembela-

jaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan mi-
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nat serta kemauan peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi 

dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif (Sukiman, 2012). 

 

2.3 Multimedia Pembelajaran 

 

Saat ini adalah era informasi globalisasi, di mana era ini bisa dilakukan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi yang perangkat utamanya adalah komputer.  

Informasi yang bisa dilakukan tidak hanya sekedar informasi suara atau gambar, 

namun informasi yang disajikan dapat bersifat multimedia.   

 

Menurut Bovee dalam Rusman (2012), media adalah sebuah alat yang mem-

punyai fungsi menyampaikan pesan.  Seperti yang dikemukakan di atas, Heinich 

dkk (2005) menyatakan bahwa multimedia merupakan penggabungan atau peng-

integrasian dua atau lebih format media yang berpadu sepeti teks, grafik, animasi, 

dan video untuk membentuk aturan informasi ke dalam sistem komputer.   

 

2.4 Media animasi dalam pembelajaran 

 

Multimedia pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alternatif media pem-

belajaran adalah media animasi, yang merupakan susunan gambar diam (static 

grapics) yang dibuat efek sehingga tampak bergerak.  Animasi adalah proses 

bagaimana menggerakkan suatu objek yang disebut menganimasikan 

(Yudhiantoro, 2006). 

 

Animasi komputer merupakan rangkaian gambar yang memberikan ilusi gerak 

pada layar komputer.  Media animasi adalah rangkaian gambar yang meng-

gambarkan proses.  Beberapa fungsi media animasi diantaranya dapat digunakan 
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untuk mengarahkan perhatian siswa pada aspek penting dari materi yang di-

pelajarinya, dapat digunakan untuk mengajarkan pengetahuan prosedural, 

penunjang belajar siswa dalam melakukan proses kognitif.  Bagi siswa, media 

animasi dapat digunakan sebagai sarana yang dapat menambah daya tarik dalam 

belajar.  Materi dalam media animasi disampaikan secara visual dan audio, se-

hingga siswa menjadi lebih tertarik untuk mempelajarinya ( Burke, Greenbowe, 

dan Windschitl, 1998). 

 

Dalam pembuatan media animasi berbasis representasi kimia pada materi reaksi 

oksidasi reduksi ini menggunakan perangkat lunak komputer.  Perangkat lunak 

yang digunakan adalah Macromedia Flash 2008.  Macromedia Flash adalah 

sebuah alat yang dapat digunakan untuk membuat berbagai macam animasi, 

presentasi, game bahkan perangkat ajar. Selain itu Macromedia Flash ini dapat 

digunakan sebagai alat untuk mendesain web, dan berbagai aplikasi multimedia 

lainnya.  Animasi dapat diartikan sebagai subyek yang dapat bergerak.  Animasi 

berguna untuk mensimulasikan konsep tentang hal-hal yang melibatkan gerakan, 

misalnya pergerakan ion atau molekul dalam larutan dan banyak materi lain yang 

prosesnya bersifat submikroskopis. 

Macromedia Flash merupakan program grafis animasi web yang diproduksi oleh 

Macromedia corp. Macromedia pertama kali diproduksi pada tahun 1996. Pada 

awal produksi, Macromedia Flash merupakan perangkat lunak untuk membuat 

animasi sederhana berbasis Graphics Interchange Format (GIF) (Pramono, 2004). 

 

Macromedia Flash adalah sebuah program yang ditujukan kepada para desainer 

maupun programer yang bermaksud merancang animasi untuk pembuatan web, 
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presentasi untuk tujuan bisnis maupun proses pembelajaran hingga pembuatan 

game interaktif serta tujuan-tujuan yang lebih spesifik ( Yudhiantoro, 2006).  

Untuk itu, flash dilengkapi dengan alat-alat untuk membuat gambar yang kemudi-

an akan dibuat animasinya.  Selajutnya animasi disusun dengan menggabungkan 

adegan-adegan animasi hingga menjadi movie.  Langkah terakhir adalah menerbit-

kan karya tersebut ke media yang dikehendaki.  Kelebihan media animasi adalah 

penggabungan unsur media lain seperti audio, teks, video, gambar, grafik, dan 

suara menjadi satu kesatuan penyajian, sehingga mengakomodasi sesuai dengan 

modalitas belajar siswa.  Selain itu, dapat mengakomodasi siswa yang memiliki 

tipe visual, auditif, mupun kinestetik. (Sudrajat, 2010). 

 

2.5 Representasi Ilmu Kimia 

 

Mc Kendree dkk. dalam Nakhleh (2008) mendefinisikan representasi sebagai, 

“struktur yang berarti dari sesuatu: suatu kata untuk suatu benda, suatu kalimat 

untuk suatu keadaan hal, suatu diagram untuk suatu susunan hal-hal, suatu gambar 

untuk suatu pemandangan.” Sehingga representasi dapat didefinisikan sebagai 

sesuatu yang digunakan untuk mewakili hal-hal, benda, keadaan, dan fenomena 

(peristiwa).  Menurut Heuvelen & Zou (2001) representasi dikategorikan ke 

dalam dua kelompok, yaitu representasi internal dan eksternal.  Representasi 

internal diartikan sebagai konfigurasi kognitif individu yang diduga berasal dari 

perilaku yang menggambarkan beberapa aspek dari proses fisik dan pemecahan 

masalah, sedangkan representasi eksternal dapat digambarkan sebagai situasi fisik 

yang terstruktur yang dapat dilihat sebagai mewujudkan ide-ide fisik.  Menurut 
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pandangan konstruktifis dalam Meltzer (2005), representasi internal ada di dalam 

kepala siswa dan representasi eksternal disituasikan oleh lingkungan siswa. 

 

Johnstone dalam Chittleborough (2004) mendeskripsikan bahwa fenomena kimia 

dapat dijelaskan dengan tiga level representasi yang berbeda yaitu makroskopik, 

sub-mikroskopik dan simbolik.  Masing-masing level representasi tersebut dapat 

di-jelaskan sebagai berikut: 

1. Level makroskopik : rill dan dapat dilihat, seperti fenomena kimia yang  ter-

jadi dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam laboratorium yang dapat 

diamati langsung.   

2. Level submikroskopik : berdasarkan observasi rill tetapi masih memerlukan 

teori untuk menjelaskan apa yang terjadi pada level molekuler dan 

menggunakan representasi model teoritis, seperti partikel yang tidak dapat 

dilihat secara langsung.   

3. Level simbolik : representasi dari suatu kenyataan seperti representasi sim-bol 

dari atom, molekul dan senyawa, baik dalam bentuk gambar, aljabar mau-pun 

bentuk-bentuk hasil pengolahan komputer. 

Menurut Johnstone (1982) ketiga level representasi tersebut saling berhubungan 

dan digambarkan dalam tiga tingkatan (dimensi) seperti yang terlihat pada gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

Submikroskopis 

 

Makroskopis 

Simbolik 

Gambar 2.1.  Tiga dimensi pemahaman Kimia 
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Ketiga dimensi tersebut saling berhubungan dan berkontribusi pada siswa untuk 

dapat paham dan mengerti materi kimia yang abstrak.  Hal ini didukung oleh per-

nyataan  Tasker dan Dalton (2006), bahwa kimia melibatkan proses-proses peru-

bahan yang dapat diamati dalam hal (misalnya perubahan warna, bau, gelembung) 

pada dimensi makroskopik atau laboratorium, namun dalam hal perubahan yang 

tidak dapat diamati dengan indera mata, seperti perubahan struktur atau proses di 

tingkat submikro atau molekul imajiner hanya bisa dilakukan melalui pemodelan.  

Perubahan-perubahan ditingkat molekuler ini kemudian digambarkan pada tingkat 

simbolik yang abstrak dalam dua cara, yaitu  secara kualitatif menggunakan notasi 

khusus, bahasa, diagram, dan simbolis, dan secara kuantitatif dengan mengguna-

kan matematika (persamaan dan grafik). 

Pembelajaran kimia yang utuh dengan menggabungkan ketiga dimensi tersebut 

dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep kimia yang abstrak dan 

menghadirkan miskonsepsi yang muncul dari pemikiran siswa itu sendiri (Fauzi, 

2012). 

 

 

2.6 Analisis Konsep  

 

Herron dkk. dalam Fadiawati (2011) berpendapat bahwa belum ada definisi 

tentang konsep yang diterima atau disepakati oleh para ahli, biasanya konsep 

disamakan dengan ide.  Markle dan Tieman dalam Fadiawati (2011) mendefinisi-

kan konsep sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh ada.  Mungkin tidak ada satu-

pun definisi yang dapat mengungkapkan arti dari konsep.  Untuk itu diperlukan 

suatu analisis konsep yang memungkinkan kita dapat mendefinisikan konsep,  

sekaligus menghubungkan dengan konsep-konsep lain yang berhubungan. 
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Tabel 2.1 .  Analisis konsep materi reaksi oksidasi reduksi 

Label 

Konsep 

Definisi 

Konsep 

Jenis 

Konse

p 

Atribut Posisi Konsep Contoh Non Contoh 

Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4 ) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 

Reaksi 

Reduksi 

 

Reaksi 

reduksi 

adalah 

reaksi yang 

melibatkan 

penglepasan 

oksigen, 

penerimaan 

elektron dan 

penurunan 

bilangan 

oksidasi. 

 

Konsep 

berdasar

kan 

prinsip. 

 

 

 

 Reaksi 

reduksi 

 Reaksi 

penglepasa

n oksigen 

 Reaksi 

penerimaan 

elektron 

 Reaksi 

penurunan 

bilangan 

oksidasi 

 

Komponen 

reaksi 

 

 

Larutan 

elektrolit dan 

nonelektrolit 

 

 

Reaksi 

oksidasi 

 

 

 

 

 

 

 Bilangan 

oksidasi 

 Oksidator 

dan reduktor 

 Reaksi 

autoredoks 

 Tata nama 

senyawa 

 

 

 

 

 

Reaksi Reduksi 

a. HgO(s)  

Hg(l) + O2(g) 

b. Cl2 + 2e-  

2Cl- 

c. CuO  Cu 

 

 

Reaksi-reaksi 

di atas 

merupakan 

reaksi reduksi. 

 

 

Reaksi  

a. N2(g) + 

2O2(g)  

2NO2(g) 

b. 2Na(s)  

2Na+(s) + 

2e- 

c. H2  H2O 

 

Reaksi-reaksi 

di atas bukan 

termasuk 

dalam reaksi 

reduksi. 

Reaksi 

Oksidasi 

 

 

 

 

Reaksi 

oksidasi 

adalah 

reaksi yang 

melibatkan 

pengikatan 

oksigen, 

penglepasan 

elektron dan 

kenaikan 

bilangan 

oksidasi. 

Konsep 

berdasar

kan 

prinsip 

 Reaksi 

oksidasi 

 Reaksi 

pengikata

n oksigen 

 Reaksi 

penglepas

an 

elektron 

 Rekasi 

kenaikan 

bilangan 

oksidasi 

komponen 

reaksi 

Reaksi reduksi Reaksi 

reduksi 

 

 

 

 

 

 Bilangan 

oksidasi 

 Oksidator 

dan reduktor 

 Reaksi 

autoredoks 

 Tata nama 

senyawa 

Reaksi 

Oksidasi 

a. N2(g) + 

2O2(g)  

2NO2(g) 

b. 2Na(s)  

2Na+(s) + 

2e- 

c. H2  H2O 

Reaksi 

a. HgO(s)  

Hg(l) + O2(g) 

b. Cl2 + 2e-  

2Cl 

c. CuO  Cu 

 

Bilangan 

oksidasi 

 

Bilangan 

oksidasi 

atau tingkat 

oksidasi 

suatu unsur 

merupakan 

bilangan 

bulat positif 

atau negatif 

yang 

diberikan 

kepada 

suatu unsur 

dalam 

membentuk 

senyawa. 

Konsep 

berdasa

rkan 

simbol 

 Bilangan 

oksidasi 

 Bilangan 

bulat 

positif 

atau 

negatif 

 

 Jenis reaksi 

 Komponen 

senyawa 

 Bilangan 

oksidasi 

 

Reaksi 

reduksi dan 

oksidasi 

 - Dalam 

senyawa 

H2SO4, 

jumlah 

bilangan 

oksidasi dari 2 

atom H +  1 

atom S + 4 

atom O = 0 

 

- 

 

Oksidator Oksidator 

adalah zat 

yang dalam 

reaksi 

redoks 

menyebabk

an zat lain  

mengalami 

reduksi. 

Konsep 

berdasar

kan 

prinsip 

 Oksidator 

 Zat 

 Reduksi 

 

 Kompon

en 

reaksi 

 Oksidat

or 

 

Bilangan 

Oksidasi 

 

 Redukto

r 

 

- Reaksi 

Fe(s) 

+2HCl(aq)   

FeCl (aq) + 

H2(g) 

Pada reaksi di 

atas spesi atau 

zat yang 

menyebabkan 

zat lain 

mengalami 

oksidasi 

adalah HCl. 

Reaksi 

Fe(s) 

+2HCl(aq)   

FeCl (aq) + 

H2(g) 

Pada reaksi di 

atas spesi atau 

zat yang 

menyebabkan 

zat lain 

mengalami 

reduksi  

adalah Fe 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Reduktor Reduktor 

adalah zat 

yang dalam 

reaksi 

redoks 

menyebabka

n zat lain 

mengalami 

oksidasi  

 

Konsep 

berdasark

an prinsip 

 Reduktor 

 Zat 

 Oksidasi 

 

 

 Kompone

n reaksi 

 Reduktor 

 

Oksidator Oksidator   Reaksi 

Cr2O7
2-(aq) + 

3C2O4
2-(aq)  + 

14H+  

2Cr3+(aq) + 

6CO2(q) + 

7H2O(l) 

 

Pada reaksi  di 

atas spesi atau 

zat yang 

menyebabkan 

zat lain 

mengalami 

reduksi adalah 

C2O4
2-.  

 Cr2O7
2-(aq) + 

3C2O4
2-(aq)  

+ 14H+  

2Cr3+(aq) + 

6CO2(q) + 

7H2O(l) 

 

Pada reaksi  di 

atas spesi 

atau zat 

yang 

menyebabk

an zat lain 

mengalami 

oksidasi 

adalah 

Cr2O7
2- 

Reaksi 

Autoredo

ks 

Reaksi 

autoredoks 

adalah suatu 

zat dalam 

reaksi 

redoks yang 

mengoksida

si atau 

mereduksi 

dirinya 

sendiri 

Konsep 

berdasa

rkan 

prinsip 

 Reaksi 

autoredoks 

 Reaksi 

redoks 

 Mengoksida

si 

 Mereduksi  

 Kompone

n reaksi 

 Bilangan 

Oksidasi 

Oksidator  

dan reduktor 
 Reaksi 

oksidasi 

 Reaksi 

reduktor 

 Reaksi 

3I2(g) + 

6KOH(aq)  

5KI(aq) + 

KIO3(aq) + 

3H2O(l) 

 

Dalam reaksi 

di atas, I2 

oksidasi 

sekaligus ada 

yang 

mengalami 

reduksi. 

Artinya atom 

I 

mengoksidasi 

atom I yang 

lain dan 

sebalikny 

mereduksi 

yang lain. 

Reaksi 

3I2(g) + 

6KOH(aq)  

5KI(aq) + 

KIO3(aq) + 

3H2O(l) 

 

Dalam reaksi 

di atas, atom-

atom kalium, 

oksigen dan 

hidrogen 

tidak 

mengalami 

oksdasi dan 

reduksi. 
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