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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Media Pembelajaran 

 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata me-

dium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar.  Secara bahasa media 

berarti pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan.  Dalam proses bela-

jar mengajar kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting karena dalam 

kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan  dapat dibantu dengan 

menghadirkan media sebagai perantara.  Kerumitan bahan yang akan disampaikan 

kepada anak didik dapat disederhanakan dengan bantuan media.  Media dapat 

membuat pelajaran menjadi lebih mudah dicerna oleh anak didik (Djamarah dan 

Zain, 2006).   

 

Ada banyak pendapat mengenai pengertian media pembelajaran.  Menurut Gagne 

(1970) dalam Sadiman (2005) menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar.  Se-

mentara itu Briggs (1970) berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang 

dapat menyajikan pesan serta meransang siswa untuk belajar.  Asosiasi Pendidik-

an Nasional (National Education Association/NEA) memiliki pengertian yang 

berbeda.  Media adalah bentuk-bentuk  komunikasi baik tercetak maupun audio-

visual serta peralatannya (Sadiman, 2005).  Menurut Heinich, dkk. (1996) dalam 
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Sanjaya (2009) diungkapkan bahwa Media is a channel of communication.  

Derived from the Latin word for “between”, the term refers “to anything that 

carries information between a source and a receiver. 

 

Menurut Arsyad (2005) dalam Sukiman (2012) media pendidikan memiliki ciri-

ciri sebagai berikut: 

1. Media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal sebagai 

hardware (perangkat keras), yaitu sesuatu benda yang dapat dilihat, didengar, 

atau diraba dengan pancaindera. 

2. Media pendidikan memiliki pengertian nonfisik yang dikenal sebagai software 

(perangkat lunak), yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras 

yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada peserta didik. 

3. Penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. 

4. Media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di 

dalam maupun di luar kelas. 

5. Media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan 

peserta didik dalam proses pembelajaran. 

6. Media pendidikan dapat digunakan secara massal (misalnya: radio, televisi), 

kelompok besar dan kelompok kecil (misalnya: film, slide, video, OHP), atau 

perorangan (misalnya: modul, komputer, radio tape/kaset, video recorder). 

 

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan pengertian media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengi-

rim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan mi-

nat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi.  Peng-

gunaan media pembelajaran dapat memungkinkan terjadinya interaksi antara guru 

dengan murid dan antara murid dengan murid, sehingga media pembelajaran da-

pat menjadi salah satu media untuk mengaktifkan siswa dalam proses pembela-

jaran.  Dengan demikian tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 
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Menurut Sadiman, dkk. (2005) mengemukakan kegunaan media pendidikan da-

lam proses belajar mengajar, sebagai berikut: 

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam ben-

tuk kata-kata tertulis atau lisan belaka); 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti 

a. Objek yang terlalu besar – bisa digantikan dengan realita, gambar, film bing-

kai,  

b. Objek yang kecil – dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film, atau 

gambar; 

c. Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat, dapat dibantu dengan timelapse 

atau high-speed photography; 

d. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat 

rekaman film, video, film bingkai, foto maupun secara verbal; 

3. Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi 

sikap pasif anak didik. Dalam hal ini pendidikan berguna untuk: 

a. Menimbulkan kegairahan belajar; 

b. Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan ling-

kungan dan kenyataan; 

c. Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan 

minatnya.  

 

 

Jenis media yang dimanfaatkan  dalam proses pembelajaran cukup beragam, 

mulai dari media yang sederhana sampai pada media yang cukup rumit dan cang-

gih.  Untuk mempermudah mempelajari jenis media, karakter, dan kemampuan-

nya dilakukan pengklasifikasian atau penggolongan.  Salah satu klasifikasi yang 

mudah dipelajari adalah klasifikasi yang disusun oleh Heinich, dkk. (1996) se-

bagai berikut: 

Tabel 1. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Klasifikasi Jenis Media 

Media yang tidak diproyeksikan Realia, model, bahan grafis, papan display 

Media yang diproyeksikan OHT, slide, opaque 

Media audio Audio kaset, audio vission, active audio 

vission 

Media Video Video  

Media berbasis komputer Computer Assisted Instruction (CIA) 

Computer Managed Instruction (CMI) 

Multimedia kit Perangkat praktikum 
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2.2 Aspek dan Kriteria Penilaian Multimedia 

 

Menurut Wahono (2006) terdapat beberapa aspek dan kriteria penilaian multi-

media interaktif, yaitu: 

1. Aspek rekayasa perangkat lunak 

    a. Efektif dan efisien dalam pengembangan maupun penggunaan media pem- 

        belajaran 

    b. Reliable (handal) 

    c. Maintainable (dapat dipelihara/dikelola dengan mudah) 

    d. Usabilitas (mudah digunakan dan sederhana dalam pengoperasiannya) 

    e. Ketepatan pemilihan jenis aplikasi/software/tool untuk pengembangan 

    f. Kompatibilitas (media pembelajaran dapat diinstalasi/dijalankan di berbagai 

        hardware dan software yang ada) 

    g. Pemaketan program media pembelajaran terpadu dan mudah dalam eksekusi 

    h. Dokumentasi program media pembelajaran yang lengkap meliputi: petunjuk 

        instalasi (jelas, singkat, lengkap), trouble shooting (jelas, terstruktur, dan 

        antisipatif), desain program (jelas, menggambarkan alur kerja program) 

i.  Reusable (sebagian atau seluruh program media pembelajaran dapat 

        dimanfaatkan kembali untuk mengembangkan media pembelajaran lain) 

2. Aspek desain pembelajaran 

    a. Kejelasan tujuan pembelajaran (rumusan, realistis) 

    b. Relevansi tujuan pembelajaran dengan SK/KD/Kurikulum 

    c. Cakupan dan kedalaman tujuan pembelajaran 

    d. Ketepatan penggunaan strategi pembelajaran 

    e. Interaktif dan pemberian motivasi belajar 

    f. Kontekstualitas dan aktualitas 

    g. Kelengkapan dan kualitas bahan bantuan belajar 

    h. Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 

    i. Kedalaman materi 

    j. Kemudahan untuk dipahami 

    k. Sistematis, runut, alur logika jelas 

    l. Kejelasan uraian, pembahasan, contoh, simulasi, latihan 

    m. Konsistensi evaluasi dengan tujuan pembelajaran 

    n. Ketepatan dan ketetapan alat evaluasi 

    o. Pemberian umpan balik terhadap hasil evaluasi 

3. Aspek komunikasi visual 

    a. Komunikatif; sesuai dengan pesan dan dapat diterima/sejalan dengan         

keinginan sasaran 

    b. Kreatif dalam ide berikut penuangan gagasan 

    c. Sederhana dan memikat 

    d. Audio (narasi, sound effect, backsound,musik) 

    e. Visual (layout design, typography, warna) 

    f. Media bergerak (animasi, movie) 

    g. Layout interactive (ikon navigasi) 
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Kualitas media pembelajaran berbantuan komputer dapat mengacu pada kriteria 

kualitas menurut Nieven (1999).  Menurut Nieven (1999) suatu media dikatakan 

baik jika memenuhi aspek-aspek kualitas, antara lain: 

 

a. Validitas (Validity) 

 

Para ahli adalah validator yang berkompeten untuk menilai media animasi dan 

memberi masukan atau saran untuk menyempurnakan media animasi yang telah 

disusun.  Penilaian para ahli meliputi dua aspek yaitu: 

1. Aspek isi 

    a. Penyusunan materi pada program komputer 

    b. Kesesuaian antara materi dengan program komputer 

    c. Keserasian warna, tulisan dan gambar pada program komputer 

    d. Kesuaian warna, tampilan gambar dan tulisan pada materi 

    e. Kesesuaian tampilan gambar dan tulisan pada latihan soal 

    f. Peranan media pembelajaran berbantuan komputer untuk memudahkan 

        siswa mengerjakan 

2. Aspek bahasa 

    a. Kebakuan bahasa yang digunakan 

    b. Kemudahan siswa dalam memahami bahasa yang digunakan 

 

 

b. Kepraktisan(Practicaly) 

 

Media pembelajaran dikatakan praktis jika memenuhi indikator sebagai berikut: 

a. Validator menyatakan bahwa media pembelajaran berbantuan komputer ter- 

    sebut dapat digunakan dengan sedikit atau tanpa revisi. 

b. Hasil analisis file rekaman jawaban siswa menunjukkan bahwa media pembela- 

    jaran berbantuan komputer tersebut dapat digunakan dengan sedikit atau tanpa 

    revisi. 

 

 

c. Keefektifan (Effectiveness). 

 

 

Media pembelajaran dikatakan efektif jika memenuhi indikator sebagai berikut: 

a. Rata-rata skor pengerjaan tes hasil belajar siswa yang diperoleh subyek uji coba 

    adalah tuntas.  Media pembelajaran berbantuan komputer dapat dikatakan efek- 



14 

 

    tif jika lebih besar atau sama dengan 80% dari seluruh subyek uji coba tuntas. 

b. Adanya respon positif siswa yang ditunjukkan melalui angket yang diberikan. 

 

 

2.3 Media pembelajaran animasi 

 

Animasi adalah suatu proses dalam menciptakan efek gerakan atau perubahan da-

lam jangka waktu tertentu, dapat juga berupa perubahan warna dari suatu objek 

dalam jangka waktu tertentu dan bisa juga dikatakan berupa perubahan bentuk 

suatu objek ke objek lainnya dalam jangka waktu tertentu (Bustaman, 2001).  Me-

nurut Zeembry (2001) animasi adalah pembuatan gambar atau isi yang berbeda-

beda pada setiap frame, kemudian dijalankan rangkaian frame tersebut menjadi 

sebuah motion atau gerakan sehingga terlihat seperti sebuah film.   

  

Dalam pembelajaran, animasi dapat digunakan sebagai media penunjang kegiatan 

belajar mengajar.  Dalam hal ini, animasi digunakan untuk menyampaikan materi 

ajar sehingga lebih dimengerti dan menarik bagi siswa.  Dengan penggunaan ani-

masi kimia, materi yang abstrak dapat dikongkretkan dan materi yang kompleks 

dapat disederhanakan.  

 

Pada pengembangan ini, media animasi kimia dibuat dengan menggunakan apli-

kasi Macromedia Flash 2008.  Macromedia Flash merupakan program grafis 

anmasi web yang diproduksi oleh Macromedia Corp.  Macromedia pertama kali 

diproduksi pada tahun 1996.  Pada awal produksi, Macromedia Flash merupakan 

software untuk membuat animasi sederhana berbasis Graphics Interchange For-

mat (GIF) (Pramono, 2004).   
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Macromedia Flash adalah sebuah program yang ditujukan kepada para desainer 

maupun programer yang bermaksud merancang animasi untuk pembuatan web, 

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 kemu-

dian akan dibuat animasinya.  Selajutnya animasi disusun dengan menggabung-

kan adegan-adegan animasi hingga menjadi movie.  Langkah terakhir adalah me-

nerbitkan 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).  Sebelum mem-

buat animasi maka harus mengetahui area kerja yang terdapat di dalam program 

Macromedia Flash, seperti pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 1. Area kerja Macromedia Flash 2008 

 

Beberapa bagian penting dan sering digunakan pada saat proses desain animasi 

(Ramadhan : 2004), yaitu: 
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1. Menu Bar, berisi menu-menu utama Macromedia Flash 2008. Misalnya menu 

untuk mengolah file [File], menu untuk pengeditan [Edit], menu untuk menga-

tur tampilan [View] dan lain-lain dalam menu-menu tersebut juga terdapat be-

berapa submenu lain. 

2. Stage, sebuah area untuk membuat animasi. Stage dapat diibaratkan seperti se-

buah „kanvas‟ untuk mengomposisi frame-frame sehingga membentuk sebuah 

movie. 

3. Timeline Panel, sebuah panel yang digunakan untuk mengatur isi sebuah movie. 

Pada panel ini digunakan untuk mengatur kapan sebuah objek muncul dan 

kapan sebuah objek hilang. 

4. Color Mixer Panel, sebuah panel untuk membuat atau mengubah warna serta 

gradasi warna. Panel ini juga dapat digunakan untuk menambahkan warna baru 

pada Color Swatch Panel. 

5. Property Inspector, panel yang digunakan untuk mengubah atribut-atribut 

objek. Tampilan property inspector selau berubah bergantung objek yang di-

pilih. 

6. Action Panel, panel yang digunakan untuk membuat dan mengubah aksi pada 

movie menggunakan bahasa pemrograman Action Script. 

7. Toolbox, tempat tool-tool yang sering digunakan untuk membuat dan memodi-

fikasi objek, membuat teks, mengolah warna, dan mengatur stage.  

 

2.4 Representasi Ilmu Kimia 

 

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

“struktur yang berarti dari sesuatu: suatu kata untuk suatu benda, suatu kalimat 
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untuk suatu keadaan hal, suatu diagram untuk suatu susunan hal-hal, suatu gambar 

untuk suatu pemandangan.” Sehingga representasi dapat didefinisikan sebagai se-

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

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

lam 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 ter-

struktur yang dapat dilihat sebagai mewujudkan ide-ide fisik.  Menurut pandangan 

konstruktifis dalam Meltzer (2005), representasi internal ada di dalam kepala sis-

wa 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, 

submikroskopik dan simbolik.  Masing-masing level representasi tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

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

jadi dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam laboratorium yang dapat di-

amati langsung.   

2. Level submikroskopik: berdasarkan observasi rill tetapi masih memerlukan 

teori untuk menjelaskan apa yang terjadi pada level molekuler dan meng-

gunakan representasi model teoritis, seperti partikel yang tidak dapat dilihat 

secara langsung.   
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3. Level simbolik: representasi dari suatu kenyataan seperti representasi simbol 

dari atom, molekul dan senyawa, baik dalam bentuk gambar, aljabar maupun 

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: 

 

 

 

 

 

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 

Submikroskopis 

 

Makroskopis 

Simbolik 

Gambar 2.  Tiga dimensi pemahaman Kimia 
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konsep-konsep kimia yang abstrak dan menghadirkan miskonsepsi yang muncul 

dari pemikiran siswa itu sendiri (Fauzi, 2012). 

 

2.5 Analisis Konsep  

 

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

tang konsep yang diterima atau disepakati oleh para ahli, biasanya konsep disama-

kan dengan ide.  Markle dan Tieman dalam Fadiawati (2011) mendefinisikan kon-

sep sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh ada.  Mungkin tidak ada satupun defi-

nisi yang dapat mengungkapkan arti dari konsep.  Untuk itu diperlukan suatu ana-

lisis konsep yang memungkinkan kita dapat mendefinisikan konsep, sekaligus 

menghubungkan dengan konsep-konsep lain yang berhubungan. 

 

Lebih lanjut lagi, Herron dkk. dalam Fadiawati (2011) mengemukakan bahwa 

analisis konsep merupakan suatu prosedur yang dikembangkan untuk menolong 

guru dalam merencanakan urutan-urutan pengajaran bagi pencapaian konsep.  

Prosedur ini telah digunakan secara luas oleh Markle dan Tieman serta Klausemer 

dkk.  Analisis konsep dilakukan melalui tujuh langkah, yaitu menentukan nama 

atau label konsep, definisi konsep, jenis konsep, atribut kritis, atribut variabel, 

posisi konsep, contoh, dan non contoh.  Adapun analis konsep untuk penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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Analisis Konsep Larutan Penyangga 
 

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 

Larutan 

penyang

ga 

Larutan yang dapat 

mempertahanka

n pH bila 

diberikan sedikit 

asam ataupun 

basa,  dan 

memiliki peran 

penting dalam 

kehidupan 

terutama di 

dalam tubuh 

makhluk hidup, 

larutan penyangga 

ada 2 macam 

yaitu larutan 

penyangga asam 

dan penyangga 

basa  

Prinsip  Mempertahan

kan PH 

 Larutan 

penyangga 

asam 

 Larutan 

penyangga 

basa 

 Peran larutan 

penyangga 

dalam tubuh 

Jenis PH Penentuan 

penyangga 

asam basa 

Penyangga 

asam, 

penyang

a basa, 

peran 

larutan 

penyang

ga dalam 

tubuh 

Reaksi asam 

basa 

Air liur, 

darah, 

CH3COO

H 

+NaCH3

COOH 

 

NH3 +NH4Cl 

Air, HCl, 

NaOH  

Penyangga 

asam 

Larutan yang 

mengandung 

suatu asam 

lemah, dan basa 

konjugasinya 

Prinsip Asam lemah 

Basa konjugasi 

Jenis asam 

dan basa 

Penentuan 

besarnya PH 

Penyangga 

basa  

- CH3COOH 

+NaCH3

COOH 

HCl 

Penyangga Larutan yang Prinsip  Basa lemah Jenis asam Penentuan LrutanPeny - NH3 +NH4Cl NaCl 

2
0
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basa  mengandung 

suatu basa 

lemah, dan asam 

konjugasiny 

Asam konjugasi 

 

 

 

basa besarnya 

POH 

angga 

 

Fungsi 

Larutan 

Penyang

ga Pada 

Tubuh 

Larutan penyangga 

sangat penting 

dalam 

kehidupan, 

seperti darah , 

air liur untuk  

menjaga 

kesetimbangan 

dalam tubuh 

Proses Darah , dan air liur Jenis 

penyangga 

dalam 

darah ,  

- Fungsi 

larutan 

penyang

ga dalam 

tubuh 

- Penyangga 

fosfat, 

penyangg

a 

karbonat 
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