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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kimia merupakan salah satu mata pelajaran wajib jurusan MIA di SMA, 

yang masih dianggap cukup sulit oleh siswa. Hal ini didukung dari hasil Ujian 

Nasional 2013/2014 siswa-siswa di Pontianak rata-rata nilai pada mata pelajaran 

kimia paling rendah dibanding pelajaran matematika, fisika, dan biologi. Hasil 

Ujian Nasional 2014/2015 siswa-siswa di Pontianak juga menunjukkan rata-rata 

nilai pada mata pelajaran kimia terendah setelah mata pelajaran matematika, 

biologi dan fisika (Lampiran A-1). Kesulitan siswa dalam mempelajari kimia 

didasarkan pada kesulitan memahami konsep-konsep kimia (Rahman, 2014). 

Kesulitan siswa dalam memahami konsep-konsep kimia menurut Huddle 

et al (2000), disebabkan oleh bahan ajar yang digunakan tidak mengaitkan ketiga 

level representasi kimia yaitu makroskopis, simbolik, dan mikroskopis. 

Representasi makroskopik merupakan level konkret, dimana pada level ini siswa 

mengamati fenomena yang terjadi, baik melalui percobaan yang dilakukan atau 

fenomena yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Representasi mikroskopik 

merupakan level abstrak yang menjelaskan fenomena makroskopik. Sedangkan 

representasi simbolik digunakan untuk merepresentasikan fenomena makroskopik 

dengan menggunakan simbol-simbol kimia, rumus dan persamaan kimia, 

persamaan matematika, grafik, mekanisme reaksi, serta struktur molekul 

(Chandrasegaran, Treagust, & Mocerino 2007). Konsep kimia banyak yang 

bersifat abstrak salah satunya terdapat pada materi ikatan kimia.  

Materi ikatan kimia berkaitan dengan konsep-konsep seperti pengisian 

elektron pada kulit-kulit atom, penentuan elektron valensi, konfigurasi elektron, 

kestabilan elektron, maupun penggambaran lambang Lewis. Sirhan (2007) 

mengatakan tanpa memahami pengetahuan dasar seperti ikatan kimia, materi 

seperti laju reaksi, asam dan basa, elektrokimia, kesetimbangan kimia, dan kimia 

larutan menjadi sukar dipahami.  
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Ikatan kimia merupakan salah satu materi yang sulit dipahami siswa SMA 

Negeri 1 Pontianak. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan 

guru kimia kelas X pada tanggal 12 Maret 2015 (Lampiran A-2). Kesulitan belajar 

siswa ini diperlihatkan dari rendahnya nilai ulangan harian siswa. Dari 7 kelas, 

siswa yang belum mencapai KKM (80) memperoleh persentase ketidaktuntasan 

mencapai 55,7% sedangkan siswa yang tuntas 44,3% (Lampiran A-3). Hasil 

belajar siswa kelas X SMA Negeri 1 Pontianak dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Hasil Belajar Siswa SMA Negeri 1 Pontianak  
Pada Materi Ikatan Kimia. 

Kelas Jumlah Siswa Tuntas Jumlah Siswa Tidak 
Tuntas 

MIA 1 14 22 
MIA 2 22 14 
MIA 3 17 20 
MIA 4 4 33 
MIA 5 
MIA 6 
MIA 7 

18 
19 
13 

19 
18 
13 

 

Berdasarkan hasil observasi saat melaksanakan PPL dari bulan Oktober  

2014, saat pembelajaran pada materi ikatan kimia siswa tampak bingung 

membedakan antara ikatan ion dan ikatan kovalen serta masih kesulitan 

menentukan ikatan kovalen koordinasi. Kemudian hasil wawancara (Lampiran A-

4) yang dilakukan terhadap enam siswa dengan kemampuan atas, sedang, dan 

bawah kelas X SMA Negeri 1 Pontianak tanggal 18 Maret 2015, juga disimpulkan 

bahwa materi ikatan kimia merupakan materi yang sulit. Hal ini diperkuat dengan 

hasil analisis soal ulangan harian ikatan kimia yang menunjukkan masih banyak 

siswa yang salah mengerjakan soal ikatan ion, ikatan kovalen dan ikatan kovalen 

koordinasi. Sedangkan hasil prariset pada tanggal 20 - 23 April 2015 yaitu berupa 

uji coba kembali soal ulangan harian ikatan kimia untuk mengetahui pemahaman  

siswa terhadap materi ikatan kimia. Hasil uji coba menunjukkan seluruh siswa 

memperoleh nilai di bawah KKM (Lampiran A-5). Hal ini dikarenakan siswa 

tidak memahami materi ikatan kimia tersebut dan tidak terlalu ingat terhadap 

materi yang diajarkan. Hal ini disebabkan karena siswa tidak memahami konsep 
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serah terima elektron yang terjadi pada ikatan ion, ikatan kovalen dan ikatan 

kovalen koordinasi yang tidak dapat diamati. 

Seorang guru profesional, dalam hal ini dituntut untuk dapat 

menvisualisasikan konsep abstrak yang dipelajari. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan oleh seorang guru adalah dengan memberikan media pembelajaran 

yang dapat memudahkan peserta didik untuk mengkonstruksikan pengetahuan dan 

pikirannya terhadap konsep abstrak tersebut. 

Media sangatlah membantu dalam proses pembelajaran. Keberadaan 

media pembelajaran membuat peserta didik lebih mudah memahami materi yang 

bersifat abstrak. Hasil wawancara pada tanggal 18 Maret 2015 dengan siswa SMA 

Negeri 1 Pontianak mengatakan senang menggunakan komputer terutama pada 

kegiatan pembelajaran (Lampiran A-4). Media yang pernah digunakan dalam 

proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Pontianak ialah power point dan video. 

Hasil observasi pada saat melaksanaan PPL di SMA Negeri 1 Pontianak media 

yang digunakan oleh guru adalah papan tulis, power point dan video. Pada media 

power point yang digunakan saat mengajar materi ikatan kimia tidak memiliki 

level representasi yaitu mikroskopik dan makroskopik, berdasarkan pernyataan 

tersebut bisa jadi penyampaian materi tidak tersampaikan seluruhnya sehingga 

siswa kesulitan memahami materi yang diajarkan. Seharusnya pelajaran kimia 

diajarkan dengan 3 level representasi. Selain media power point, media lain yang 

pernah digunakan saat mengajar yaitu video, namun media video yang digunakan 

saat mengajar tidak memperlihatkan level representasi yaitu makroskopik, selain 

itu pendapat siswa menyatakan kurang termotivasi pada kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan media power point dan video (Lampiran A-6). Berdasarkan 

hasil penilaian angket yang disebarkan kepada 21 siswa MIA 1 - MIA 7 yang 

berkemampuan tinggi, sedang dan rendah menunjukkan siswa senang belajar 

menggunakan komputer tetapi tidak suka menggunakan power point dan video 

dengan persentase 76.19%. 

Oleh karena itu diperlukan media yang dapat mengatasi kelemahan media 

tersebut. Salah satu media yang dapat digunakan dalam menjelaskan materi ini 

adalah media flash. Flash merupakan multimedia berbasis komputer yang 
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menarik, menurut Sutaryono (2014) hal tersebut dikarenakan multimedia ini dapat 

menyajikan gerak dan gambar dengan berbagai warna yang menarik, memperjelas 

yang abstrak, memperjelas bagian-bagian yang penting, menyingkat suatu uraian 

panjang hanya dengan sebuah gambar, serta didalamnya dapat dimasukkan 

animasi dengan perpaduan video dan audio sebagai alat bantu pada proses 

pembelajaran.   

Keberhasilan pengembangan penggunaan media flash dalam menjelaskan 

materi kimia telah banyak dilaporkan. Hasil penelitian Ashari (2014) 

menunjukkan bahwa media flash berbasis multipel representasi pada materi asam 

basa kelas XI yang dikembangkan memenuhi aspek keefektifan berdasarkan 

peningkatan ≥ 80% setelah penggunaan media flash. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Deafirmanda (2013), yang memperoleh hasil bahwa 

media pembelajaran menggunakan flash pada praktikum kimia organik II 

mahasiswa program studi pendidikan kimia Universitas Muhammadiyah 

Pontianak dinyatakan efektif berdasarkan tingginya respon positif mahasiswa 

dengan persentase sebesar 86,7% pada uji coba awal dan 81,02% pada uji coba 

utama. 

Berdasarkan uraian di atas, apabila media flash tersebut dikembangkan 

khususnya dalam pembelajaran kimia pada materi pokok ikatan kimia, maka 

diharapkan dapat memudahkan siswa dalam belajar sehingga siswa mudah 

membayangkan dan senang dalam belajar materi ikatan kimia. Selain itu 

dibuatnya flash pada penelitian ini karena penelitian ini belum pernah dilakukan 

sebelumnya di SMA Negeri 1 Pontianak. Melalui penelitian ini diharapkan dapat 

dihasilkan media pembelajaran berbasis visual pada pembelajaran kimia yang 

layak digunakan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini antara lain : 

1. Bagaimana kevalidan hasil pengembangan media flash materi ikatan kimia 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Pontianak ? 



5	

	

2. Bagaimana kepraktisan hasil pengembangan media flash materi ikatan kimia 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Pontianak ? 

3. Bagaimana keefektifan hasil pengembangan media flash materi ikatan kimia 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Pontianak ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan menghasilkan media pembelajaran flash pada 

materi ikatan kimia siswa kelas X SMA Negeri 1 Pontianak yang valid, praktis 

dan efektif digunakan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Bagi siswa 

Dapat memberikan kemudahan belajar yang lebih menekankan 

pemahaman terhadap konsep materi ikatan kimia dan meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

2. Bagi guru 

 Dapat membantu dalam menyampaikan materi-materi abstrak pada 

kegiatan pembelajaran. 

3. Bagi Lembaga 

  Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga siswa yang 

dihasilkan semakin berprestasi dengan menekankan pada kemampuan peserta 

didik dalam memahami konsep materi yang bersifat abstrak.  

 

E. Definisi Operasional 

 Definisi operasional  memberikan gambaran yang sama antara penulis 

dengan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian 

ini. 

1. Pengembangan Media Flash  

Pengembangan media flash dalam penelitian ini adalah pengembangan 

media flash agar dapat di hasilkan media yang layak digunakan dalam kegiatan 
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pembelajaran. Media flash ini berisi tentang materi ikatan kimia yaitu ikatan ion, 

ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Prosedur pengembangan media 

pada penelitian ini adalah dengan melalui tiga tahapan yang direkomendasikan 

oleh Thiagarajan (1974) yaitu: (a) Tahap pendefinisian (define), (b) Tahap 

perancangan (design), dan (c) tahap pengembangan (develop) sedangkan tahap 

penyebaran (dessiminate) tidak dilakukan karena keterbatasan waktu dan biaya 

pelaksanaannya. Media pembelajaran flash dikatakakan layak digunakan apabila 

telah memenuhi aspek: (1) Validitas (Validity) yaitu memperoleh kriteria 

kevalidan antara 71% sampai 100%, (2) Kepraktisan (Practically) yaitu 

kemudahan suatu media dalam mempersiapkan dan menggunakannya baik oleh 

siswa dan guru yang didasarkan pada angket respon siswa dan guru terhadap 

media yang dikembangkan, apabila angket respon guru dan siswa tersebut 

mendapatkan persentase respon antara 60% sampai 100% maka respon dinyatakan 

positif, dan (3) Keefektifan (Effectiveness) yaitu dalam operasionalnya media 

yang dikembangkan dapat mencapai tujuan yang yang telah ditentukan. Apabila 

terdapat perbedaan signifikansi antara hasil belajar sebelum dan sesudah 

penggunaan media maka media dinyatakan efektif. 

2. Materi Ikatan Kimia 

 Materi ikatan kimia pada penelitian ini adalah materi kimia kelas X 

semester ganjil pada kurikulum 2013. Materi ini berisi tentang kestabilan atom, 

ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam, bentuk molekul serta gaya antar molekul. 

Adapun sub materi ikatan kimia yang dibahas dalam penelitian ini adalah ikatan 

ion, ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


