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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ilmu kimia merupakan cabang ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang 

mengkaji zat dari segi sifat, komposisi, struktur, ikatan, dan pembuatannya 

serta perubahan energi yang terlibat. Kimia merupakan ilmu pengetahuan yang 

berkembang berdasarkan eksperimen yang dilakukan di laboratorium untuk 

menghasilkan produk sains (Wijayanto, dkk, 2010:1). Kegiatan laboratorium 

juga berperan membangkitkan minat belajar dan memberikan bukti-bukti bagi 

kebenaran konsep yang telah dipelajari mahasiswa sehingga konsep tersebut 

menjadi lebih bermakna pada aspek kognitif mahasiswa. 

Mata kuliah Kimia Organik merupakan salah satu mata kuliah Program 

Studi Pendidikan Kimia di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Dalam 

penyampaiannya, mata kuliah Kimia Organik disertai dengan mata kuliah 

praktikum. Praktikum Kimia Organik dibagi menjadi dua mata kuliah dengan 

bobot masing-masing 2 SKS (Sistem Kredit Semester) yaitu Praktikum Kimia 

Organik I dan Praktikum Kimia Organik II. Praktikum Kimia Organik II 

merupakan prasyarat untuk mengambil mata kuliah Praktikum Biokimia pada 

semester VI. Dalam pelaksanaannya, praktikum Kimia Organik dilengkapi 

dengan petunjuk praktikum 

Pelaksanaan praktikum Kimia Organik, baik I dan II waktu yang 

disediakan adalah 120 menit. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya percobaan ini 

memerlukan waktu yang lama dibandingkan dengan waktu yang telah 

disediakan. Hal ini disebabkan pada praktikum Kimia Organik melibatkan 

tahapan yang kompleks dan berkelanjutan dimulai dari proses refluks, 

dilanjutkan dengan proses isolasi kemudian proses pemurnian untuk 

menampung destilat yang bersih dan kering. Selain itu, reaksinya tidak dapat 

terjadi dengan waktu yang cepat bahkan dapat berlangsung selama berhari-hari 

seperti dalam proses maserasi daun buas-buas yang dilakukan selama satu 

minggu.  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 16 

Pebruari 2015 terhadap enam mahasiswa semester VI Program Studi 
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Pendidikan Kimia mengatakan bahwa penggunaan buku petunjuk praktikum 

Kimia Organik II belum sepenuhnya dapat menunjukkan prosedur kerja secara 

jelas. Selain itu, 4 orang mahasiswa mengatakan bahwa percobaan yang sulit 

dilakukan adalah skrining fitokimia. Kesulitan ini dilihat dari hasil percobaan 

yang tidak sesuai dengan hasil yang terdapat pada petunjuk praktikum. Ini 

disebabkan oleh kurangnya keterampilan praktikan terhadap prosedur kerja 

dalam pembuatan ekstrak buas-buas dan proses identifikasi senyawa. Selain 

itu, penyampaian prosedur kerja yang dilakukan oleh asisten hanya 

menggunakan bahasa verbal melalui metode ceramah dengan bantuan media 

papan tulis untuk menuliskan prosedur kerja dalam bentuk diagram alir secara 

singkat. 

Pernyataan ini dipertegas oleh hasil wawancara yang dilakukan 

terhadap 2 orang asisten praktikum Kimia Organik II pada tanggal 18 Februari 

2015 yang menyatakan bahwa dalam penyampaian prosedur kerja pada 

praktikum Kimia Organik II dilakukan dengan metode ceramah. Penyampaian 

dengan cara mendemonstrasikan prosedur kerja praktikum dikarenakan 

keterbatasan alat-alat dan bahan yang digunakan serta keterbatasan waktu yang 

ada. Salah satu praktikum yang sulit dilakukan adalah skrining fitokimia pada 

buas-buas, karena melakukan 5 macam proses identifikasi senyawa di 

antaranya identifikasi flavanoid, terpenoid, saponin, alkaloid, polifenol dan 

tanin. Selain itu, praktikum percobaan skrining fitokimia merupakan praktikum 

yang baru diterapkan pada tahun 2014, sehingga dalam penyampaiannya harus 

dipelajari terlebih dahulu. 

Percobaan skrining fitokimia yang dilakukan terhadap daun buas-buas 

ini memiliki keterkaitan dengan mata kuliah Kimia Bahan Alam yang akan 

dipelajari pada Semester VI dengan karakteristik materi yang sama. Percobaan 

ini penting untuk dilakukan karena praktikan dapat mengetahui kandungan dan 

manfaat yang dimiliki oleh daun buas-buas. Skrining fitokimia merupakan 

tahap uji pendahuluan untuk mengetahui kandungan yang terdapat pada 

tumbuhan. Hasil skrining menunjukkan bahwa Premna serratifolia Linn 

mengandung senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, saponin, alkaloid, 
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steroid, tanin, terpenoid dan senyawa polifenol (Kurniati, 2013:8 ; Tohomi, 

2014:9 ; Wahyuni, 2014:214). 

Permasalahan pada praktikum Kimia Organik II yaitu mahasiswa 

mengalami kesulitan untuk melakukan prosedur kerja dalam proses identifikasi 

senyawa pada percobaan skrining fitokimia. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh I Wayan Suja dan I Wayan Muderawan (2003)  pada mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Kimia Fakultas Pendidikan MIPA, IKIP Negeri Singaraja, 

menunjukkan bahwa permasalahan yang dialami mahasiswa pada praktikum 

Kimia Organik adalah mengenai kemampuan dalam memahami prosedur kerja 

dan  meliputi kemampuan psikomotoriknya, sehingga dibutuhkan media selain 

buku penuntun sebagai alat bantu pada kegiatan praktikum. Menurut Fechera 

(2012:117) penggunaan media pembelajaran dapat menjadi alternatif 

pemecahan permasalahan yang didapat dari hasil penelitian tentang kondisi 

pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

menjelaskan prosedur kerja adalah video pembelajaran. Hal ini seperti 

dikemukakan oleh Pramudito (2013:2) penggunaan media pembelajaran video 

akan membantu dan mempermudah proses pembelajaran. Jadi media 

pembelajaran pada praktikum Kimia Organik dapat digunakan sebagai alat 

bantu untuk menyampaikan prosedur kerja dan mekanisme reaksi yang bersifat 

abstrak yang tidak dapat diamati secara makroskopis. 

Kemampuan psikomotorik dalam pembelajaran kimia sangat penting 

untuk ditingkatkan karena mahasiswa tidak hanya dituntut untuk belajar 

rumus-rumus atau menghafal fakta, tetapi  harus mampu meningkatkan 

keterampilan dan kemampuan bertindak individu. Kemampuan psikomotorik 

mutlak diberikan kepada mahasiswa agar tidak menimbulkan kesenjangan 

antara aspek kognitif dan aspek psikomotorik. Selanjutnya, dari hasil 

pengamatan kegiatan Praktikum Kimia Organik II yaitu percobaan pembuatan 

aspirin (asam asetil salisilat) mahasiswa angkatan 2013 pada tanggal 14 Juni 

2015, menunjukkan bahwa dari 34 mahasiswa yang mengikuti praktikum 

hanya 10 orang yang memiliki kemampuan baik, 7 orang memiliki kemampuan 

cukup, 13 orang memiliki kemampuan kurang dan 4 orang memiliki 

kemampuan sangat kurang. Berdasarkan uraian di atas diperoleh informasi 
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bahwa aspek kemampuan psikomotorik mahasiswa sebanyak 24 orang masih 

rendah, sehingga perlu ditingkatkan kemampuan psikomotorik mahasiswa 

tersebut. 

Penggunaan video dalam praktikum diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan psikomotorik mahasiswa. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Wandari (2014:1) yang menunjukkan bahwa penerapan media video dalam 

praktikum dapat meningkatkan kemampuan psikomotorik mahasiswa sebesar 

36,43%. Media video memiliki kelebihan yaitu memberikan pesan yang dapat 

diterima secara lebih merata oleh siswa, sangat bagus untuk menerangkan 

suatu proses, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, lebih realitis, dapat 

diulang dan dihentikan sesuai dengan kebutuhan (Rusman, dkk, 2011:220). 

Video pembelajaran ini akan membantu dan mempermudah mahasiswa dalam 

melakukan praktikum, sehingga tidak hanya terfokus pada dosen dan asisten 

saat praktikum berlangsung. 

Penelitian mengenai pembelajaran berbasis video percobaan dilakukan 

oleh Pramudito (2013:1)	 tentang	 pengembangan media pembelajaran video 

tutorial pada mata pelajaran kompetensi kejuruan standar kompetensi 

melakukan pekerjaan dengan mesin bubut di SMK Muhammadiyah 1 Playen 

menunjukkan hasil validasi ahli	 media 1 sebesar 72,22% dan ahli media 2 

sebesar 80,56% serta persentase skor tanggapan dari reviewer mahasiswa 

sebesar 84,33%. Penelitian lainnya dilakukan oleh Agustina dan Novita 

(2012:10) dengan judul Pengembangan media pembelajaran video untuk 

melatih kemampuan memecahkan masalah pada materi larutan asam basa 

menunjukkan pencapaian kelayakan dari media pembelajaran secara klasikal ≥ 

70%. Kristanto (2011:215) melakukan penelitian dengan judul pengembangan 

model media video pembelajaran mata kuliah pengembangan media video/tv 

Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Surabaya sangat efektif mampu meningkatkan pemahaman materi 

dengan jumlah mahasiswa yang berhasil mencapai ketuntasan belajar adalah 40 

orang (100 %) yang menandakan layak digunakan dalam pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk 

mengembangkan media video pada prosedur kerja percobaan skrining 
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fitokimia daun buas-buas (Premna Serratifolia Linn). Melalui penelitian ini 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pisikomotorik pada mahasiswa 

Program Studi Pendidikan kimia Universitas Muhammadiyah Pontianak. 

Dengan demikian, dari penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan media video 

yang layak digunakan pada praktikum Kimia Organik II. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kevalidan media video pada prosedur kerja percobaan skrining 

fitokimia daun buas-buas (Premna Serratifolia Linn) untuk meningkatkan 

kemampuan psikomotorik mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia 

Universitas Muhammadiyah Pontianak? 

2. Bagaimana kepraktisan media video pada prosedur kerja percobaan skrining 

fitokimia daun buas-buas (Premna Serratifolia Linn) untuk meningkatkan 

kemampuan psikomotorik mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia 

Universitas Muhammadiyah Pontianak? 

3. Bagaimana keefektifan media video pada prosedur kerja percobaan skrining 

fitokimia daun buas-buas (Premna Serratifolia Linn) untuk meningkatkan 

kemampuan psikomotorik mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia 

Universitas Muhammadiyah Pontianak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka diharapkan dari 

penelitian ini adalah :  

1. Memperoleh nilai kevalidan media video pada prosedur kerja percobaan 

skrining fitokimia daun buas-buas (Premna Serratifolia Linn) untuk 

meningkatkan kemampuan psikomotorik mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Pontianak. 

2. Memperoleh nilai kepraktisan media video pada prosedur kerja percobaan 

skrining fitokimia daun buas-buas (Premna Serratifolia Linn) untuk 
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meningkatkan kemampuan psikomotorik mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Pontianak. 

3. Memperoleh nilai keefektifan media video pada prosedur kerja percobaan 

skrining fitokimia daun buas-buas (Premna Serratifolia Linn) untuk 

meningkatkan kemampuan psikomotorik mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Pontianak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi Mahasiswa 

Memberikan pengalaman belajar yang lebih menekankan kepada 

kemampuan psikomotorik mahasiswa pada percobaan skrining fitokimia. 

2. Bagi Dosen 

Memberikan tambahan variasi media pembelajaran yang dapat digunakan 

dalam praktikum Kimia Organik II 

3. Bagi Lembaga Pendidikan 

Meningkatkan kualitas pembelajaran praktikum yang pada akhirnya dapat 

lebih meningkatkan kualitas Lembaga 

 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran yang sama antara penulis dan pembaca dalam 

memahami variabel-variabel maupun instrument-instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan isi, 

antara lain : 

1. Pengembangan Media Video 
Video merupakan serangkaian gambar gerak yang disertai suara yang 

membentuk satu kesatuan yang dirangkai menjadi sebuah alur. Media 

pembelajaran video memiliki pesan-pesan di dalamnya untuk ketercapaian 

tujuan pembelajaran. Pengembangan media video dalam penelitian ini 

mengunakan metode R & D dengan menggunakan alur model 4-D menurut 

Thiagarajan (Mulyatiningsih, 2012:195) yaitu tahap Pendefinisian (define), 
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tahap perancangan (design), tahap pengembangan (develop), dan tahap 

penyebaran (disseminate). Namun, dalam penelitian ini dilakukan 

modifikasi hanya sampai 3-D (define, design, dan develop). Produk yang 

dihasilkan berupa media pembelajaran video yang dapat digunakan untuk 

mempermudah dalam menjelaskan prosedur kerja pada percobaan skrining 

fitokimia senyawa buas-buas (Premna serratifolia Linn) yang layak untuk 

digunakan dan telah memenuhi nilai kelayakan berdasarkan 3 aspek, yaitu: 
a. Aspek kevalidan (Validity), yang diperoleh berdasarkan hasil validasi 

ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa terhadap aspek format, bahasa, isi 

menggunakan lembar validasi media video yang dilakukan oleh 2 orang 

ahli Kimia Organik dan 2 orang dosen ahli informasi teknologi. Media 

video dapat digunakan apabila hasil validasi ahli berada pada kriteria 

“Valid” atau 3 ≤ dari rata-rata total validitas media. 

b. Aspek kepraktisan (Practically), yang didasarkan pada lembar observasi 

aktivitas mahasiswa serta penilaian angket respon yang diberikan kepada 

mahasiswa dan asisten praktikum. Media video dikatakan praktis jika 

persentase aktivitas mahasiswa yang bertanya mengenai prosedur kerja 

selama kegiatan praktikum ≤ 75 % dari banyaknya mahasiswa yang 

mengikuti uji coba. Indikator kepraktisan berdasarkan penilaian angket 

respon dalam penelitian ini dapat tercapai jika sekurang-kurangnya hasil 

perhitungan data angket respon berada pada kriteria “Positif” atau 70% ≤ 

dari persentase rata-rata jumlah nilai respon setiap mahasiswa untuk tiap-

tiap pertanyaan setelah menggunakan media video. 

c. Aspek keefektifan (Effectiveness), media video yang dikembangkan 

dapat dikatakan efektif jika hasil kemampuan psikomotorik mahasiswa 

memberikan perbedaan yang signifikan antara sebelum menggunakan 

media video dan setelah menggunakan media video.  

2. Kemampuan Psikomotorik dalam Melakukan Identifikasi 
Kemampuan psikomotorik dalam penelitian ini adalah kemampuan 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah 

Pontianak dalam melakukan tahapan identifikasi senyawa di antaranya 

identifikasi saponin, terpenoid, alkaloid, flavanoid, serta polifenol dan tanin. 
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3. Percobaan Skrining Fitokimia Daun Buas-Buas (Premna serratifolia 

Linn). 
Percobaan skrining fitokimia daun buas-buas (Premna serratifolia 

Linn) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu percobaan yang 

terdapat pada praktikum Kimia Organik II dan diberikan kepada mahasiswa 

semester IV angkatan 2013 dengan bobot 2 SKS. Percobaan yang akan 

dilakukan adalah identifikasi senyawa di antaranya identifikasi flavanoid, 

terpenoid, saponin, alkaloid, serta polifenol dan tanin. 


