
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  sangat  pesat

membawa  perubahan-perubahan  dalam  kehidupan  manusia.  Kemajuan

perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  juga  berdampak  pada  bidang

pendidikan.  Perkembangan  teknologi  berpengaruh  terhadap  penggunaan  media

pembelajaran di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya.1 

Media pembelajaran adalah salah satu contoh faktor eksternal yang dapat

dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi belajar. Hal itu dapat tercapai karena

media pembelajaran dapat mengatasi  berbagai hambatan,  antara lain: hambatan

komunikasi, keterbatasan ruang kelas, sikap peserta didik yang pasif, pengamatan

peserta  didik yang  kurang  seragam,  sifat  objek  belajar  yang  kurang  khusus

sehingga  tidak  memungkinkan  dipelajari  tanpa  media,  tempat  belajar  yang

terpencil dan sebagainya.2

Kegiatan  belajar  mengajar  di  dalam  kelas  sangat  bergantung  dengan

bagaimana  guru  menyajikan  pembelajaran  tersebut  kepada  peserta  didik.  Jika

seorang guru hanya berdiri di depan kelas dengan menyampaikan materi secara

verbal tanpa dibantu dengan media pembelajaran yang mampu memvisualisasikan

1Yeni Nofia. Pengembangan Mobile Application “Brain Accounting” Berbasis Android
Sebagai  Media  Pembelajaran  untuk  Siswa Kelas  XI  Akuntansi  SMK Negeri  1  Tempel  Tahun
Ajaran 2015/2016. Skripsi.  Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Yogyakarta. 2016. Hal:1

2Anjar  Purba  Asmara.  Pengembangan  Media  Pembelajaran  Berbasis  Audio  Visual
Tentang Pembuatan Koloid. Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Vol. 15, No. 2. 2015. Hal:156
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apa yang sebenarnya ingin disampaikan, maka sangat dimungkinkan peserta didik

akan merasa bosan dan sulit untuk memahami materi dengan baik.3

Untuk  meningkatkan  proses  pembelajaran,  maka  guru  dituntut  untuk

membuat pembelajaran menjadi lebih inovatif yang mendorong peserta didik agar

dapat  belajar  secara  optimal  baik  di  dalam  belajar  mandiri  maupun  didalam

pembelajaran dikelas. Pendidikan memiliki peranan penting guna meningkatkan

kualitas sumber daya manusia. Bagi manusia, pendidikan berfungsi sebagai sarana

dan  fasilitas  yang  memudahkan,  mampu  mengarahkan,  mengembangkan  dan

membimbing  kearah  kehidupan  yang  lebih  baik,  tidak  hanya  bagi  diri  sendiri

melainkan juga bagi manusia lainnya.4

Hal ini tercantum dalam Ayat Al-Quran Al-Baqarah 31 yang menjelaskan

bahwa:  

Artinya: Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda)
seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman:
“Sebutkanlah kepada-ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang
yang benar.

Maksud dari  ayat  Al-Quran diatas antara lain sebagai  berikut:  Pertama,

Allah-lah yang mengajarkannya kepada manusia, tanpa itu, manusia tidak akan

3Bayuda  Luqman  Al-Farisi  dan Nengsih  Juanengsih,  M.Pd.  Penggunaan  Media
Pembelajaran  Video  untuk  Meningkatkan  Hasil  Belajar  Biologi  Siswa  pada  Konsep  Sistem
Reproduksi Manusia. Jurnal Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Jakarta.
2014. Hal:2 

4Anggar  Dewana  Nurmalasari.  Pengembangan  Media  Video  Pembelajaran  sebagai
Sumber Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu Gizi Materi Pokok Zat Gizi Sumber Tenaga di
Sekolah  Menengah  Kejuruan Negeri  3  Purworejo.  Skripsi.  Program Studi  Pendidikan  Teknik
Boga Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. 2016. Hal:1
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bisa  berbahasa  dan  mengenal  benda-benda  yang  ada  disekitarnya.  Kemudian,

manusia  mengembangkannya  lewat  pengalaman  dan pengajaran.  Dan itu  tidak

lepas dari bimbingan Allah SWT. Kedua, salah satu sarana untuk memakmurkan

dunia adalah ilmu. Dengan ilmu, dunia ini akan menjadi makmur dan bermanfaat

bagi manusia.

Banyak  manfaat  yang  diberikan  media  pembelajaran  kepada  peserta

didik.5 Salah  satunya  adalah  menggunakan media  pembelajaran multimedia

interaktif  menggunakan aplikasi Adobe  Flash.  Adobe  Flash merupakan sebuah

program yang didesain untuk membuat animasi 2 dimensi yang handal dan ringan.

Aplikasi ini banyak digunakan untuk membuat animasi  logo, movie, game, dan

pembuatan  navigasi  pada  situs  website. Dengan  media  ini,  peserta  didik akan

terbantu dalam memahami konsep-konsep yang tidak dapat terwakilkan dengan

melalui verbal saja.6

Berdasarkan hasil  observasi  dan wawancara yang dilakukan pada SMA

Negeri 10 Pekanbaru, kepada guru mata pelajaran kimia kelas XII SMA yaitu ibu

Yusni  Yetti,S.Pd  bahwa  masih  berlakunya  sistem  Kurikulum  Tingkat  Satuan

Pendidikan pada kelas XII SMA dan terdapat  kurangnya daya tarik  dan minat

peserta  didik dalam keinginan tahuan pada materi  polimer,  karena media yang

digunakan  oleh  guru  selalu  menoton  dan  terkesan  membosankan.  Sehingga

peneliti tertarik untuk mengembangkan media interaktif Adobe Flash pada materi

polimer.  Sehingga dengan adanya media  pembelajaran  ini  dapat  meningkatkan

dan memudahkan peserta didik dalam memahami konsep dan materi polimer.

5Anjar Purba Asmara. Op.Cit., Hal:157 
6Bayuda Luqman Al-Farisi dan Nengsih Juanengsih, M.Pd. Op.Cit.,
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Salah satu materi pembelajaran kimia adalah Polimer. Polimer merupakan

senyawa besar yang terbentuk dari hasil penggabungan sejumlah (banyak) unit-

unit  molekul  yang  kecil.  Unit  molekul  kecil  pembentuk  senyawa  ini  disebut

monomer.  Ini  artinya  senyawa polimer  terdiri  dari  banyak  monomer. Polimer

banyak  terdapat  dalam  kehidupan  sehari-hari  dan  sangat  membantu  dalam

kehidupan manusia. Salah satu contoh polimer adalah plastik.

Berbagai  upaya  dan  inovasi  untuk  mengurangi  dampak  sampah  plastik

telah dilakukan.  Salah satu diantaranya dewasa ini  telah  dikembangkan plastik

ramah lingkungan yang berasal dari bahan alam seperti  pati,  selulosa, kolagen,

kasein,  protein  atau  lipid  yang  terdapat  dalam hewan.  Plastik  tersebut  mudah

diuraikan oleh mikroba pengurai, yang disebut dengan bioplastik

Salah  satu  bahan  utama dalam pembuatan  bioplastik  adalah  pati.  Jenis

tanaman yang banyak memiliki kandungan pati adalah Jagung. Jagung (Zea mays)

merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang terpenting, selain gandum dan

padi.  Komponen  utama jagung adalah  pati,  yaitu  sekitar  70% dari  bobot  biji.

Komponen karbohidrat lain adalah gula sederhana,  yaitu glukosa,  sukrosa,  dan

fruktosa  hanya 1%-3% dari  bobot  biji  jagung.  Tepung jagung dapat  diperoleh

dengan cara  mengekstrak  biji  jagung.  Komposisi  kimia  tepung jagung adalah:

karbohidrat  (74,5%), protein (9%), serat  (1%), abu (1,1%) dan lemak (3,4%).7

Oleh  karena  itu sehingga peneliti tertarik  untuk memanfaatkan  tepung  jagung

sebagai bahan utama dalam pembuatan bioplastik.

7Sri  Wahyu  Murni,  Harso  Pawignyo,  Desi  Widyawati,  dan  Novita  Sari.  Pembuatan
Edible Film dari Tepung Jagung (Zea Mays L.) dan Kitosan. Jurnal Pengembangan Teknologi
Kimia untuk Pengolahan Sumber Daya Alam Indonesia Yogyakarta. 2013. Hal:2
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Berdasarkan penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa tepung jagung (Zea

mays) dan kitosan dapat dijadikan sebagai bahan utama dalam pembuatan edibel

film.8 Dan ubi jalar  dengan menggunakan penguat  logam ZnO dapat  dijadikan

sebagai  bioplastik dan menjadikan ZnO sebagai bahan penguat tambahan pada

bioplastik.  Plasticizer merupakan salah satu bahan tambahan dalam pembuatan

bioplastik.9 Tujuan penambahan plasticizer untuk menambah sifat elastisitas dan

fleksibilitas pada bioplastik. Namun, pati tersebut mempunyai kelemahan, yaitu

sifat  mekanik  yang  kurang  baik.  Partikel  penguat  telah  terbukti  dapat

memperbaiki kelemahan pati dari penelitian sebelumnya. Adanya bahan penguat

dalam  biopolimer  akan  memberikan  pengaruh  pada  sifat-sifat  komposit  yang

terbentuk.10 Penguat  akan  meningkatkan  kekuatan  pada  pati.  ZnO  merupakan

bahan  yang  bersifat  piezoelektrik,  bio-safe dan  biocompatible dengan  pati.11

Penelitian ini  diharapkan dapat  menjadikan ZnO sebagai  penguat pada matriks

pati.

Berdasarkan latar  belakang yang telah  dijelaskan di  atas,  maka peneliti

tertarik  untuk  mengadakan  penelitian  tentang  “Pembuatan  Bioplastik  dari

Tepung  Jagung  (Zea  mays)  menggunakan  Penguat  Logam  ZnO  dan

Potensinya sebagai Media Interaktif Adobe Flash pada Materi Polimer”.

8Ibid 
9Eldo  Sulatro  Marbun. 2012.  Sintesis  Bioplastik  dari  Pati  Ubi  Jalar  menggunakan

Penguat Logam ZnO dan Penguat Selulosa. Skripsi. Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Hal:1 
10Bayandori, M.A., Badraghi, T.N & Kazemzad,M. Synthesis of ZnO Nanoparticles And

Electrodeposition  of  Polypyrole/ZnO  Nanocomposite  Film.  Int  J  Electrochem  Sci,  4,247-257.
2009.

11Wang Z. Nanopiezotronies Advanced Materials. 19. 2007. Hal:889-892
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B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari  kesalahan penafsiran dalam pengertian istilah-istilah

dalam judul penelitian maka perlu adanya penegasan istilah tersebut: 

1) Media Interaktif adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada

penerima pesan.12

2) Bioplastik merupakan  plastik  yang  dapat  diperbaharui  karena  senyawa-

senyawa penyusunnya berasal dari tanaman seperti pati,  selulosa,  dan lignin

serta hewan seperti kasein, protein dan lipid.13

3) Pati adalah  salah satu  polimer  alami  yang tersusun dari  struktur  bercabang

yang disebut amilopektin dan struktur lurus yang disebut amilosa.14

4) Polimer  adalah molekul besar yang terbentuk dari susunan ulang unit kimia

yang kecil dan sederhana (poly = banyak; meros = bagian).15

5) Adobe Flash adalah program animasi 2D berbasis vektor, yang telah banyak

digunakan  oleh  para  animator  kartun,  web,  movie,  presentasi,  Company

Profile, e-card dan game.16

12Arsyad, Azhar. Media Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011. Hal:3
13Prima Astuti  Handayani.   Pembuatan Film Plastik Biodegradable dari Limbah Biji

Durian (Durio zibethinus Murr).  Jurnal Bahan Alam Terbarukan Universitas Negeri Semarang.
2015. Hal:22

14Melanie Cornelia, Rizal Syarief, Hefni Effendi dan Budi Nurtama. Pemanfaatan Pati
Biji  Durian  (Durio  zibethinus  Murr.)  dan  Pati  Sagu  (Metroxylon  Sp.)  dalam  Pembuatan
Bioplastik. Jurnal Kimia Kemasan Bogor. Vol.35 No.1 April. 2013. Hal:21

15Oxtoby.  Prinsip-Prinsip  Kimia  Modern  Edisi  Keempat  Jilid  2. Jakarta:  Erlangga  .
2003. Hal: 315

16Madcoms.  Pasti Bisa Belajar Sendiri Adobe Flash Pro CS5.5. Yogyakarta: Penerbit
Andi. Hal:2
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  terdapat

beberapa masalah yang muncul  dalam proses kegiatan  belajar-mengajar

yang dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

a. Penggunakan  media  pembelajaran  yang  kurang  dalam  kegiatan

pembelajaran.

b. Media  interaktif  Adobe  Flash ini  belum  pernah  diterapkan  dalam

proses pembelajaran.

c. Metode  dan  teknik  pembelajaran  yang  disampaikan  guru  monoton,

sehingga  menyebabkan  peserta  didik  cenderung  merasa  bosan  dan

bersikap pasif dalam proses pembelajaran.

d. Guru  belum  mampu  dalam  menghadirkan  bentuk  pembelajaran

menggunakan komputer sebagai media pembelajaran.

e. Terbatasnya  pengetahuan  guru  dalam  mengembangkan  media

pembelajaran Adobe Flash sebagai  media guru untuk menyampaikan

materi pelajaran.

f. Guru hanya menyuruh peserta didik membaca saja dikarenakan materi

polimer  terdapat  pada  Kompetensi  Dasar  (KD)  terakhir  semester  2

disebabkan karena kekurangan waktu dalam mengajar.

g. Banyak sekali penggunaan sampah plastik pada saat ini dikarenakan

lama  dan  sulitnya  terdegradasi  oleh  alam  sehingga  menyebabkan
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penumpukkan  sampah  plastik  dilingkungan  sekitar  hal  ini  dapat

memicu pencemaran lingkungan.

h. Jagung  yang hanya  dimanfaatkan  untuk  bahan  makanan  dan  bahan

pelengkap masakan ini  dapat  digunakan sebagai  bahan utama untuk

pembuatan film bioplastik.

i. Bioplastik  bahan dasar pati  memiliki kelemahan yaitu sifat  mekanik

yang kurang baik.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  agar  peneliti  lebih  terarah

secara  sistematis  dan  mencapai  sasaran,  maka  perlu  adanya  batasan-

batasan masalah yaitu:

a. Media pembelajaran yang akan dikembangkan media interaktif  Adobe

Flash  pada  pembuatan  bioplastik  dari  tepung  jagung  (Zea  mays)

menggunakan penguat logam ZnO pada materi polimer.

b. Pokok bahasan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

makromolekul polimer kimia SMA.

c. Penelitian ini menggunakan model pengembangan menurut  4-D yang

memiliki tahapan yaitu  Define (Pendefenisian),  Design (Perencanaan),

Develop (Pengembangan)  dan  Dessiminate (Penyebaran),  akan tetapi

hanya dilakukan sampai tahap pengembangan dengan  mengujicobakan

media  ini  pada  guru  mata  pelajaran  kimia  di  SMA  Negeri  10

Pekanbaru.
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d. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tepung jagung (Zea

mays). 

e. Pengujian yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  adalah  karakteristik

tensile  strength,  elongasi,  modulus  young,  ketebalan,  water  vapour

transmission rate, kadar air dan biodegradasi.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka

dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

a. Bagaimana  proses  pembuatan   bioplastik  dari  tepung  jagung  (Zea

mays) menggunakan penguat logam ZnO?

b. Bagaimana  hasil  karakteristik  bioplastik  dari  tepung  jagung  (Zea

mays) menggunakan penguat logam ZnO?

c. Bagaimana tingkat validitas media interaktif Adobe Flash pada materi

polimer yang telah didesainkan untuk digunakan pada kelas XII IPA di

SMA Negeri 10 Pekanbaru ? 

d. Bagaimana  praktikalitas  media interaktif  Adobe  Flash  yang  telah

didesainkan untuk digunakan  pada  kelas XII IPA di SMA Negeri 10

Pekanbaru?



10

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Mengetahui tingkat validitas media interaktif Adobe Flash pada materi

polimer yang telah didesainkan untuk digunakan pada kelas XII IPA di

SMA Negeri 10 Pekanbaru.

b. Mengetahui praktikalitas  media interaktif  Adobe  Flash  yang  telah

didesainkan untuk digunakan  pada  kelas XII IPA di SMA Negeri 10

Pekanbaru

c. Mengetahui proses pembuatan bioplastik dari tepung jagung (Zea mays)

menggunakan penguat logam ZnO.

d. Mengetahui hasil karakteristik bioplastik dari tepung jagung (Zea mays)

menggunakan penguat logam ZnO.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian  ini  diharapkan  bermanfaat  dan  dapat  mempermudah

peserta didik dalam memahami pelajaran dan memberikan sumbangan

bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang penggunaan

metode pembelajaran tentang media pembelajaran.
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b. Secara Praktis

1. Meningkatkan motivasi peserta didik untuk lebih giat belajar karena

kemudahan yang didapat dalam mempelajari  materi  polimer  untuk

kelas XII IPA di SMA Negeri 10 Pekanbaru.

2. Sebagai  alat  bantu  mengajar  mata  pelajaran  kimia  materi  pokok

polimer untuk kelas XII IPA di SMA Negeri 10 Pekanbaru.

E. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Berdasarkan  tujuan  penelitian  bahwa  penelitian  ini  mengembangkan

produk  dalam  bentuk  media  interaktif  Adobe  Flash  dimana  dapat  digunakan

sebagai  media  pembelajaran  menarik,  adapun  spesifikasi  produk  yang

dikembangkan adalah sebagai berikut : 

a. Materi  dalam media ini  adalah materi  polimer semester  2 kelas XII IPA di

SMA Negeri 10 Pekanbaru.

b. Media  pembelajaran  dikembangkan  menggunakan  program  Adobe  Flash

CS5.5 Professional.

c. Media interaktif dibuat dengan durasi waktu antara 5-10 menit. 

d. Prosedur penggunaannya dapat ditayangkan pada komputer  atau laptop  yang

memliki  program  Adobe Player,  Gom Player,  Media Player Classic (MPC),

dan VLC.

e. Produk yang akan dikembangkan adalah  pembuatan   bioplastik  dari  tepung

jagung (Zea mays) menggunakan penguat logam ZnO.


