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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan pengajaran atau 

pelatihan dalam usaha mendewasakan manusia.  Terjadi perkembangan pada pro-

ses pengajaran atau pelatihan, perkembangan ini seiring dengan adanya perkem-

bangan teknologi.  Perkembangan teknologi pada dunia pendidikan saat ini dapat 

dimanfaatkan untuk proses pembelajaran, salah satunya pembelajaran kimia.   

 

Menurut BSNP (2006) kimia adalah ilmu yang mencari jawaban atas pertanyaan 

apa, mengapa, dan bagaimana gejala-gejala alam yang berkaitan dengan komposi-

si, struktur, dan sifat perubahan, dinamika, dan energitika zat.  Kimia banyak 

mempelajari konsep-konsep yang abstrak dalam kehidupan sehari-hari.  Namun, 

untuk memahami konsep abstrak para guru kesulitan untuk menggambarkannya 

dengan gambar dua dimensi.  Pemahaman siswa pada materi pembelajaran kimia 

sangat diperlukan untuk membangun konsep-konsep kimia. 

 

Johnstone dalam Chittleborough (2004) mendeskrispsikan bahwa fenomena kimia 

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

submikroskopis dan simbolik.  Menurut Bucat & Fensham (1995) dan Johnstone 

(1982), berpikir dalam tiga dimensi representasi tersebut merupakan tuntutan di-

siplin ilmu kimia, yang membedakan dengan disiplin ilmu lain.  Media pembela-
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jaran yang telah meliputi tiga dimensi representasi akan mempermudah siswa un-

tuk membangun konsep-konsep kimia dan mempermudah siswa memahami mate-

ri yang dipelajari sehingga dapat meningkatkan minat belajar dan hasil belajar sis-

wa.  Kemajuan teknologi saat ini dapat dimanfaatkan untuk membuat kemampuan 

representasi kimia salah satunya melalui materi larutan elektrolit dan non elektro-

lit yang melibatkan tiga level representasi yaitu makroskopis, simbolik, dan sub 

mikroskopis. 

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada enam SMA Negeri di Bandar 

Lampung mengenai penggunaan media animasi yang berbasis representasi kimia 

pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit didapat bahwa 50 % guru telah 

menggunakan media animasi pada proses pembelajaran dan 50 % guru belum 

menggunakan media animasi pada proses pembelajaran.  Media animasi yang di-

gunakan guru diperoleh dari hasil mengunduh, yang isinya dianggap telah sesuai 

dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pembelajaran.  Hal 

ini dikarenakan guru mengalami kesulitan untuk membuat media animasi sendiri.  

Berdasarkan hasil analisis media animasi tersebut, isi materi belum menampilkan 

tiga level representasi secara lengkap karena pada media animasi tidak menampil-

kan  level submikroskopis.  Pada media animasi yang digunakan oleh guru me-

nampilkan animasi dengan desain yang kurang menarik.  Berdasarkan hasil wa-

wancara media animasi yang digunakan oleh guru belum memenuhi tiga level 

representasi,  hal ini dikarenakan guru tidak mengetahui makna dari representasi 

kimia serta bagian-bagiannya. 
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Penggunaan media animasi dirasa sangat perlu oleh para guru maupun siswa teta-

pi terdapat kendala yang dihadapi oleh para guru yaitu tidak tersedianya LCD pro-

yektor, hal ini pula yang membuat guru enggan menggunakan media animasi pada 

proses pembelajaran.  Dalam ilmu kimia, penggunaan animasi biasanya ditunjuk-

kan untuk mempermudah memahami suatu fenomena.  Dari hasil wawancara se-

banyak 33,33% responden siswa yang menggunakan media animasi pada proses 

pembelajaran menyatakan bahwa media yang digunakan pada pembelajaran larut-

an elektrolit dan non elektrolit menggunakan powerpoint dan 66,67% responden 

siswa yang mengunakan media animasi pada proses pembelajaran menyatakan 

bahwa media yang digunakan adalah powerpoint dan media animasi. Berdasarkan 

hasil wawancara 88,89% dari responden siswa yang menggunakan media animasi 

menyatakan bahwa tampilan dari animasi yang digunakan oleh guru sudah mena-

rik dan 11,11% menyatakan bahwa tampilan dari animasi tidak menarik. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan media animasi pada materi fak-

tor-faktor penentu laju reaksi yang dilakukan oleh Susanto (2013) dan pengem-

bangan media animasi pada materi asam basa yang dilakukan oleh Rodiah (2013) 

menyatakan bahwa media animasi berbasis multipel representasi memiliki keme-

narikan bagi siswa untuk belajar dan mempermudah siswa untuk memahami ma-

teri pelajaran.  Sedangkan bagi guru dengan menggunakan media animasi yang 

telah berbasis multipel representasi akan mempermudah dalam menyampaikan 

materi. 

 

Media animasi pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit yang beredar di 

internet belum menampilkan materi melalui ketiga level representasi kimia secara 
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lengkap.  Seluruh media animasi pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit 

yang ada  hanya terdiri dari representasi makroskopis dan simbolik saja.  Adapun 

kelebihan dari media animasi yang dibuat yaitu media animasi yang terdiri dari 

ketiga level representasi kimia secara lengkap. 

 

Berdasarkan uraian di atas dan analisis kebutuhan yang telah dilakukan pada be-

berapa SMA Negeri di kota Bandar Lampung  maka perlu dikembangkan menge-

nai pengembangan media animasi sehingga penulis mengambil judul Pengem-

bangan Media Animasi Berbasis Representasi  Kimia Pada Materi Larutan Elek-

trolit dan Non Elektrolit. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana karakteristik media animasi berbasis representasi kimia pada materi 

larutan elektrolit dan non elektrolit yang dikembangkan ? 

2. Bagaimana tanggapan guru terhadap media animasi berbasis representasi kimia 

pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit yang dikembangkan ? 

3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap media animasi berbasis representasi kimia 

pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit yang dikembangkan ? 

4. Apa sajakah kendala dalam pengembangan media animasi berbasis representasi 

kimia pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit yang dikembangkan ? 

5. Apa sajakah faktor pendukung dalam pengembangan media animasi berbasis 

representasi kimia pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit yang dikem-

bangkan ? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengembangkan media animasi berbasis representasi kimia pada materi larutan 

elektrolit dan non elektrolit. 

2. Mendeskripsikan karakteristik media animasi berbasis representasi kimia pada 

materi larutan elektrolit dan non elektrolit. 

3. Mendeskripsikan tanggapan guru terhadap media animasi berbasis representasi 

kimia pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit. 

4. Mendeskripsikan tanggapan siswa terhadap media animasi berbasis representasi 

kimia pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit. 

5. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi ketika mengembangan media anima-

si berbasis representasi kimia pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit. 

6. Mengetahui faktor pendukung dalam mengembangkan media animasi berbasis 

representasi kimia pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Pada penelitian ini dikembangkan media animasi berbasis representasi kimia pada 

materi larutan elektrolit dan non elektrolit memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Sebagai alternatif bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran kimia di seko-

lah dan mempermudah guru dalam pelaksanaan pembelajaran. 

2. Meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada materi larutan elektrolit 

dan non elektrolit. 

3. Menambah sumber referensi mengenai representasi kimia dalam pembelajaran 

kimia, khususnya materi larutan elektrolit dan non elektrolit. 



6 

 

4. Sebagai bahan untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan media 

pembelajaran, khususnya media animasi berbasis representasi kimia dalam 

pembelajaran kimia pada SMA maupun tingkat satuan pendidikan lainnya. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan pada siswa kelas XI di salah satu SMA Negeri di Bandar 

Lampung. 

2. Subyek pada penelitian ini yaitu media animasi berbasis representasi kimia 

pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit. 

3. Media animasi yang akan dikembangkan berbasis representasi kimia. 

4. Software yang digunakan untuk pengembangan media animasi pembelajaran 

ini adalah Macromedia Flash MX 2004 dan Adobe Photoshop CS5. 


