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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu cara terpopuler untuk mentransfer pengetahuan atau 

informasi adalah melalui pembelajaran (proses belajar-mengajar) atau dalam 

bahasa arab disebut ta’lim. Pada proses pembelajaran guru atau pendidik 

mentransformasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki kepada 

peserta didiknya agar mereka mengetahui, merasakan dan mempraktekkan 

(kognitif, afektif, dan psikomotorik) suatu pengetahuan dan keterampilan. 

Para rasul-rasul pun yang mendapat tugas menyampaikan ajaran Allah SWT 

kepada manusia menggunakan metode ta’lim ini. Di dalam Al-Qur’an 

dijumpai beberapa ayat tentang perilaku rasul mengajarkan kebenaran kepada 

umatnya. Salah satu di antara ayat itu, Surah Al-Baqarah/2: 129, sebagai 

berikut:
1
 

ْنُهْم يَتْلُى َعلَْيِهْم آيَ  يِهْم إِنََّك َربَّنَا َواْبعَْث فِيِهْم َرُسىالً ّمِ ُمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َويَُزّكِ اتَِك َويُعَلِّ

 أَنَت العَِزيُز الَحِكيمُ 

Artinya: Ya Tuhan kami, dan bangkitkanlah di tengah-tengah mereka 
seorang Rasul dari kalangan mereka (sendiri), yang akan menelaahkan 
kepada mereka ayat-ayat-Mu, dan mengajarkan kepada mereka 
Kitab Suci dan Hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau 
Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 

 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong 

upaya pembaruan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses 
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belajar.
2
 Dimana pada saat sekarang ini, guru masih kurang memanfaatkan 

hasil teknologi tersebut. Para guru sebenarnya dituntut agar mampu 

menggunakan alat-alat yang dapat disediakan oleh sekolah, dan tidak tertutup 

kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai dengan perkembangan dan 

tuntutan zaman. Guru sekurang-kurangnya dapat menggunakan alat yang 

murah dan efisien yang meskipun sederhana dan bersahaja, tetapi merupakan 

keharusan dalam upaya mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan. Di 

samping mampu menggunakan alat-alat yang tersedia, guru juga dituntut 

untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat media pembelajaran 

yang akan digunakannya apabila media tersebut belum tersedia. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa media merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan 

pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya.
3
  

Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran 

akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian 

pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Selain membangkitkan motivasi dan 

minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan 

pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan 

penafsiran data, dan memadatkan informasi. 
4
 

Setiap materi pelajaran selalu terkait dengan media pembelajaran, baik 

dari materi yang sederhana sampai pada bentuk materi yang paling kompleks. 
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Salah satu materi pelajaran yang sangat membutuhkan media dalam 

pembelajarannya adalah Kimia.   

Salah satu materi dalam pelajaran ilmu kimia di SMA adalah sel 

Elektrolisis yang merupakan materi yang bersifat abstrak, seperti pergerakan 

elektron, terjadinya aliran arus listrik, dan pergerakan ion yang terjadi 

sehingga untuk mempelajarinya siswa memerlukan suatu alternatif media 

pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih mudah memahami materi. 

Dari hasil-hasil penelitian yang telah dilaporkan diperoleh fakta bahwa materi 

ini memang dianggap sulit oleh siswa.
5
  

Selama ini kegiatan pembelajaran kimia yang dilakukan di MAN 2 

Model Pekanbaru terutama pada bab elektrokimia yakni dengan 

menggunakan pendekatan saintifik di mana guru menggunakan media 

powerpoint untuk menyampaikan materi. Pada bab elektrokimia ini, terdapat 

materi sel volta dan sel elektrolisis. Materi sel volta ini biasanya diadakan 

praktikum secara langsung, namun untuk sel elektrolisis belum dilakukan 

praktikum. Hal ini belum terealisasi karena terkendala waktu. Padahal materi 

sel elektrolisis ini untuk mempelajarinya siswa membutuhkan alternatif media 

yang jika dalam proses pembelajarannya tidak diadakan praktikum secara 

langsung namun dengan adanya inovasi media animasi yang akan membuat 

siswa seakan-akan menyaksikan proses elektrolisis secara langsung. 

Sebagai upaya membantu mengatasi kesulitan-kesulitan belajar siswa, 

salah satu cara yang dapat dilakukan oleh guru adalah membuat media 
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pembelajaran yang menarik. Pembelajaran dengan multimedia terbukti dapat 

menarik perhatian siswa karena adanya kombinasi dari berbagai aspek 

sehingga media terasa lebih hidup. Berdasarkan kenyataan di lapangan, siswa 

lebih tertarik dengan media yang tidak hanya menampilkan tulisan saja tetapi 

disertai gambar, suara dan animasi gerak. Solusi dari permasalahan tersebut, 

maka diperlukan pemanfaatan komputer untuk membuat multimedia. Hal ini 

juga didukung oleh prinsip pembelajaran sekarang ini yakni memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pembelajaran.
6
 

Materi elektrolisis dapat divisualisasikan dengan menggunakan 

multimedia agar siswa mudah memahami materi. Salah satu contoh media 

berbantu komputer adalah multimedia dengan menggunakan software 

Macromedia Flash 8.
7
 

Macromedia Flash adalah sebuah program yang dapat digunakan untuk 

membuat berbagai macam animasi, presentasi, game bahkan perangkat ajar. 

Menurut Arsyad, media Macromedia Flash memiliki banyak keuntungan 

dalam proses pembelajaran yaitu memperbaiki sistem pengajaran, lebih 

nyaman, kemudahan pengajaran, serta mempersingkat waktu. Program 

penggunaan Macromedia Flash sebagai media pembelajaran didasarkan pada 

kemampuannya dalam menggabungkan konsep pembelajaran dengan 
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teknologi audiovisual yang mampu menghasilkan hal-hal baru yang dapat 

dimanfaatkan dalam pendidikan.
8
 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh  Majidah dan Dian 

Febrinal menunjukkan bahwa media pembelajaran yang berbasis Macromedia 

Flash pada materi tabung telah layak digunakan sebagai media pembelajaran 

dengan kategori valid. Serta diperoleh hasil praktikalitas yang sudah sangat 

praktis atau sangat mudah dalam penggunaannya dan juga sangat menarik 

dengan kriteria sangat praktis. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Aries Prastowo, Imam Muda, dan Mustaman yang menunjukkan bahwa 

media pembelajaran berbasis Macromedia Flash 8 pada sistem kelistrikan 

yang dikembangkan termasuk dalam kiteria sangat valid dan layak untuk 

digunakan karena telah melalui proses validasi oleh ahli materi, ahli media, 

ahli pengguna dan uji coba kelompok kecil pada siswa. 

Berdasarkan hasil studi awal yang telah dilakukan di MAN 2 Model 

Pekanbaru, diketahui bahwa guru mengajar menggunakan media powerpoint 

yang biasanya hanya berisi materi, sehingga terkadang siswa bosan dan 

kesulitan dalam menyerap materi yang disampaikan. Fakta lain yang 

ditemukan dari wawancara dengan salah satu guru, yakni Ibu Irdaningsih, 

M.Pkim, bahwa diketahui sebenarnya siswa menyukai belajar dengan bantuan 

media pembelajaran menggunakan komputer karena lebih membangkitkan 

minat belajar. Media pembelajaran kimia yang menggunakan software 

Macromedia Flash 8 juga masih kurang dan belum banyak digunakan di 
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sekolah. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian ini, di mana penelitian ini 

mendesain suatu media pembelajaran yang menggunakan software 

Macromedia Flash 8 serta melakukan uji coba produk. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Desain dan Uji Coba 

Media Pembelajaran Menggunakan Software Macromedia Flash 8 Pada 

Materi Sel Elektrolisis”. 

B. Penegasan Istilah 

Beberapa istilah yang perlu diketahui dalam penelitian ini yaitu: 

1. Desain 

Desain merupakan salah satu tahap dari penelitian pengembangan 

dimana penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, teori 

pendidikan yang sudah ada atau menghasilkan suatu produk di bidang 

pendidikan.
9
 

2. Media pembelajaran 

Media pembelajaran dapat dipahami juga sebagai segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari guru ke peserta didik 

(ataupun sebaliknya) sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, 

                                                         
9
 Widha Nur Agastya, “Pengembangan Media Audio Visual Materi Pokok Senyawa 

Hidrokarbon Bagi Siswa SMA/MA Kelas X Semester 2 Berdasarkan Standar Isi”, Program 

Studi Pendidikan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, 

hlm. 9 



 

7 

 

 

 

serta perhatian peserta didik agar proses pembelajaran dapat berlangsung 

secara efektif.
10

 

3. Macromedia Flash 8 

Macromedia Flash 8 adalah software yang digunakan untuk 

membuat aplikasi dan presentasi serta mampu menggabungkan berbagai 

macam bentuk media multimedia seperti gambar, suara, teks, dan grafik 

kedalam suatu presentasi interaktif yang menarik.
11

 

4. Sel Elektrolisis 

Elektrolisis berasal dari kata elektro (listrik) dan lisis (penguraian), 

yang berarti penguraian senyawa oleh arus listrik, dan alatnya disebut sel 

elektrolisis.
12

  

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

a. Pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat saat 

ini, pemanfaatan hasil teknologi dalam proses belajar masih kurang. 

b. Salah satu materi dalam pelajaran kimia SMA yang bersifat abstrak 

adalah sel elektrolisis, dimana untuk mempelajari materi ini siswa 
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memerlukan suatu alternatif media pembelajaran yang membuat siswa 

dapat lebih mudah memahami materi. 

c. Siswa kurang tertarik dengan media yang hanya menampilkan tulisan, 

namun siswa lebih tertarik dengan media yang disertai dengan 

gambar, suara, dan animasi gerak. 

d. Guru masih menggunakan media pembelajaran yang kurang variatif 

dalam proses pembelajaran. 

e. Media pembelajaran kimia yang menggunakan software Macromedia 

Flash 8 masih kurang dan belum banyak digunakan di sekolah. 

2. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, permasalahan dibatasi pada media 

pembelajaran yang dikembangkan yakni media yang menggunakan 

software Macromedia Flash 8 yang hanya menyajikan materi sel 

elektrolisis pada kelas XII yang akan dilaksanakan di MAN 2 Model 

Pekanbaru. Media juga dikembangkan melalui model pengembangan 4-

D dari Thiagarajan, dkk yang dilakukan sampai tahap ketiga yaitu 

pengembangan produk yang diuji cobakan dalam skala kecil. Kemudian 

kualitas media pembelajaran akan dilihat dari tingkat validitas dan 

praktikalitasnya. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 



 

9 

 

 

 

a. Bagaimana tingkat validitas media pembelajaran yang menggunakan 

software Macromedia Flash 8 pada materi sel elektrolisis? 

b. Bagaimana tingkat praktikalitas media pembelajaran yang 

menggunakan software Macromedia Flash 8 pada materi sel 

elektrolisis? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk: 

a. Mengetahui tingkat validitas media pembelajaran yang menggunakan 

software Macromedia Flash 8 pada materi sel elektrolisis. 

b. Mengetahui tingkat praktikalitas media pembelajaran yang 

menggunakan software Macromedia Flash 8 pada materi sel 

elektrolisis. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap pelaku 

yang terlibat dalam proses pembelajaran dan juga untuk para pembaca: 

a. Bagi siswa, dengan media pembelajaran menggunakan software 

Macromedia Flash 8 ini, dapat  dijadikan  sebagai media pembelajaran 

interaktif dan  diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah  belajar  

seperti  kurangnya  minat  siswa  dalam mengikuti pelajaran, siswa 

merasa jenuh, dan terkesan monoton dalam proses pembelajaran. 
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b. Bagi guru, dapat dijadikan salah satu alternatif media pembelajaran 

yang dapat diterapkan di sekolah, sehingga  pembelajaran  menjadi  

lebih variatif. 

c. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan 

mutu pendidikan. 

d. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan agar 

dapat dimanfaatkan pada suatu hari nantinya. 

 


