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PERSEMBAHAN 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
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engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan 

yang lain. Dan hanya kepada Tuhan mu lah engkau berharap” 

(Q.S Al-Insyirah 6-8) 

Alhamdulilahirabbil’alamin 

Ungkapan syukur Alhamdulilah,,,, atas nikmat, anugrah, serta kekuatan yang Engkau berikan 

padaku, akhirnya aku dapat menyelesaikan karya tulis ilmiyah ini….. semoga semua ini adalah 

langkah awal dari perjalanan hidup ku untuk meraih cita – cita dan dengan nikmat Mu aku adan 

terus bersyukur kepada Mu…. 

Ya Allah… 

Ku persembahkan hasil karya ku ini untuk orang yang paling ku sayang ibunda Munisah dan 

ayahanda tercinta Turyono,,,  perjuangan ini takkan berujung dengan kebahagiaan tanpa dukungan 

kalian, aku aku tak kan bisa tanpa pengorbanan yang tak mengenal letih, berjuang untuk anak mu, 

serta doa yang selalu kalian sampaikan disetiap sujud,, semua menjadi sumbr kekuatan untuk ku… 

semua sudah kuraih meskipun belum sempurna, semoga karya ini menjadi bukti ku dan memberikan 

kebahagiaan untuk kalian, Aamiin… 

Untaian kata ini juga ku persembahkan untuk adik-adik, paman,bibi, sepupuku, dan teman-teman 

seperjuangan yang menjadi sumber semangat ku, kesabaran yang kalian berikan menjadi 

penyemangat hari-hari ku, setetes keringat harapan sebagai bukti atas pengorbanan, perhatian, 

cinta, dan kasih sayang yang diberikan serta doa dalam mengiringi langkah ku untuk meraih 

keberhasilan ini, semoga ini menjadi langkah awal dalam meraih cita dan harapan. 

Untuk sahabat – sahabat ku yang setia disaat suka dan duka, kalian tempat bersandar ketika ku 

sedih, dan memberikan semangat ketika ku terjatuh…. Kalian sahabat – sahabat terbaik, yang 

diberikan Allah kepaddaku,,, semoga persahabatan ini kekal abadi… Aamiin…. 

“ Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan 

Dia Mahakuassa atas segala sesuatu” 

(Al – Maidah : 120) 
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ABSTRAK 

Puji Tampi Rahayu, (2019) : Desain dan Uji Coba Media Pembelajaran Level 

Representasi Mikroskopik Berbasis Adobe Flash 

pada Materi Titrasi Asam Basa 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendesain media pembelajaran level 

representasi mikroskopik berbasis adobe flash pada materi titrasi asam basa yang 

valid berdasarkan validitas ahli materi, ahli media, praktikalitas dan respon peserta 

didik. Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D) 

dengan model pengembangan Borg and Gall yaitu meliputi tahapan (1) penelitian dan 

pengumpulan informasi, (2) perencanaan, (3) pengembangan bentuk awal produk, 

(4) uji lapangan awal, (5) revisi produk. Uji coba lapangan awal dilakukan di SMA 

Negeri 2 Bungaraya terhadap peserta didik XI IPA. Hasil validasi diperoleh nilai 

sebesar 89,77% dengan kriteria sangat valid. Uji praktikalitas guru mendapatkan hasil 

sebesar 86,87% dengan kategori sangat praktis, dan uji praktikalitas  peserta didik 

mendapatkan hasil sebesar 81,94% dengan kategori sangat praktis. 

Kata Kunci : Media Pembelajaran, Representasi Mikroskopik, Adobe Flash, 

Titrasi Asam Basa 
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ABSTRACT 

Puji Tampi Rahayu, (2019): Designing and Testing Adobe Flash Based 

Microscopic Representation Level Instructional 

Media on Acid-Base Titration Lesson 

This research aimed at designing Adobe Flash based microscopic representation 

level instructional media that was valid based on the validation by material and 

media experts, the practicality, and student response on Acid-Base Titration 

lesson.  It was a Research and Development (R&D) with Borg and Gall model 

consisted of steps: (1) research and information collecting, (2) planning, (3) 

developing preliminary form of product, (4) preliminary field testing, and (5) 

main product revising.  Preliminary field testing was conducted at State Senior 

High School 2 Bunga Raya to the eleventh-grade students of Natural Science.  

The validation result score was 89.77% with very valid criterion.  Teacher 

practicality test result was 86.87% and it was on very practical category, student 

practicality test result was 81.94% and it was on very practical category. 

Keywords: Instructional Media, Microscopic Representation, Adobe Flash, 

Acid-Base Titration 
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  ملخص

(: تصميم وتجربة وسيلة التعليم االستفساري المجهري ٩١٠٢بوجي تامبي رحايو، )
المؤسس على أدوب فالش في مادة معايرة حمض 

 الرطب
 

لة التعليم االستفساري اجملهري املؤسس على أدوب هذا البحث يهدف إىل تصميم وسي 
العامل يف املادة، والوسيلة، والتطبيق، فالش يف مادة معايرة محض الرطب الدقيقة املؤسسة على دقة 
( بنموذج تطوير بروج وجالل R&Dورد التالميذ. طريقة هذا البحث هي طريقة البحث والتنمية )

( تطوير الشكل األول اإلنتاجي، ٣( والتصميم، )٢( البحث واجلمع، )١وذلك يشمل على )
امليداين األول يف املدرسة الثانوية ( إعادة اإلنتاج. وانعقد التجريب ٥( التجريب امليداين، )٤)

احِلكومية بوجنا رايا على التالميذ يف الفصل احلادي عشر للعلوم الطبيعية. وحصل ذلك على الدقة 
٪ يف مستوى ٨٦،٨٧٪ يف مستوى دقيق جدا. ونتيجة التطبيق لدى املدرس بقدر ٨٩،٧٧بقدر 

 مستوى بسيط جدا.٪ يف ٨١،٨٤بسيط جدا، ونتيجة التطبيق لدى التالميذ بقدر 

 

 

وسيلة التعليم، االستفساري المجهري، أدوب فالش، معايرة حمض ية: ألساسالكلمات ا
 الرطب.
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan mutlak bagi setiap individu. 

Pendidikan di sekolah berhubungan dengan proses belajar mengajar. Proses 

belajar mengajar melibatkan dua komponen penting yaitu pendidik dan  

peserta didik. Dalam al-Qur’an ditemukan beberapa kata yang menjelaskan 

kepada pengertian pendidik, salah satunya yaitu mudarris adalah pendidik 

yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang dialogis dan dinamis, 

mampu membelajarkan peserta didik dengan belajar mandiri, atau 

memperlancar pengamalan belajar dan menghasilkan warga belajar.
1
 

Sedangkan peserta didik diartikan sebagai orang yang sedang berada pada fase 

pertumbuhan baik secara fisik dan psikis yang perlu bimbingan dari pendidik.
2
  

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, guru perlu dilandasi 

langkah-langkah dengan sumber ajaran agama, sesuai firman Allah SWT 

dalam surah an-Nisa’ : 58 

                           

                               

 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila 

menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

                                                           
1
 Prof.Dr. H. Ramayulis. Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta : Kalam Mulia,2012, Hal. 102 

2
 Prof. Dr. H Ramayulis, Ibid, Hal. 134  



 

 

2 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar 

lagi maha  melihat.” 

 

Dalam tafsir Ibnu Katsir surah An-Nisa’ ayat 58 Allah mengabarkan, 

bahwa Dia memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. 

Didalam hadis al-Hasan dari Samurah, bahwa Rasullah saw. Bersabda : 

“Tunaikanlah amanah kepada yang memberikan amanah dan jangan khianati 

orang yang kerkhianat kepadamu.” (HR. Ahmad dan Ahlus Sunan). Hal itu 

mencangkup seluruh amanah yang wajib bagi manusia, berupa hak – hak 

Allah terhadap hamba – Nya, seperti shalat, zakat, puasa, kafarat, nadzar dan 

selain dari itu, yang semuanya adalah amanah yang diberikan tanpa 

pengawasan hamba – Nya yang lain. Serta amanah yang berupa hak – hak 

sebagian hamba dengan hamba lainnya, seperti titipan dan selanjutnya, yang 

semuanya adalah amanah yang dilakukan tanpa pengawasan saksi. Itulah yang 

diperintahkan oleh Allah untuk di tunaikan. Barang siapa yang tidak 

melakuaknnya didunia ini, maka akan dimintai pertanggung jawabannya 

dihari kiamat.
3
 

Begitu juga dengan tanggug jawab pendidik atau guru yang di beri 

amanat untuk mendidik peserta didik. Pendidik atau guru memiliki peran yang 

sangat penting dalam proses pembelajaran sehingga guru harus mempunyai 

perencanaan pembelajaran, guru juga perlu menguasai model pembelajaran 

yang kreatif dan inovatif yang tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. 

                                                           
3
 Syaikh Ahmad Syakir, Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4, Jakarta : Darus Sunnah 

:,2016, Hal. 558 - 562 
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Suatu proses pembelajaran dirancang sedemikian rupa untuk memberikan 

pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi  

siswa dengan siswa, guru, lingkungan dan sumber belajar lainnya.    

Ilmu kimia merupakan cabang dari IPA yang mempelajari tentang 

gejala-gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, struktur, serta energi 

yang menyertai perubahan materi.  Materi yang diajarkan dalam ilmu kimia 

sebagian bersifat kasat mata (visible), dan sebagian lagi bersifat abstrak atau 

tidak kasat mata (invisible). Konsep yang abstrak ini menyebabkan siswa 

mengalami kesulitan memahami materi kimia. Menurut Marks yang dikutip 

dalam Nurma Achmalia menjelaskan bahwa dalam ilmu kimia banyak 

terdapat konsep-konsep yang abstrak sehingga sulit dipahami oleh siswa.
4
 

Selain itu, kesulitan mempelajari kimia juga disebabkan oleh kompleksnya 

perhitungan yang terlibat, bahasa yang jarang digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari, dan cenderung berupa hafalan. Fakta atau fenomena dalam kimia 

disajikan dan dijelaskan oleh para ahli kimia dengan menggunakan level-level 

representasi yang meliputi diantaranya yaitu representasi makroskopik, 

mikroskopik, dan simbolik. 
5
 

Representasi makroskopik merupakan level konkret (kasatmata), 

dimana pada level ini peserta didik dapat mengamati fenomena yang terjadi, 

baik terhadap percobaan yang dilakukan atau fenomena yang terjadi pada 

                                                           
4
 Nurma Achmaliya, Ila Rosilawati, Nina Kadarita, Sunyono, Pengembangan Modul 

Berbasis Representasi Kimia pada Materi Teori Tumbukan, (Universitas Lampung : Lampung), 

2016, Hal.115 
5
 Enggar Afrim Afriansi dan Harum  Nasrudin, Pengembangan LKS Berbasis 

Representasi Level Sub Mikroskopik pada Materi Sistem Koloid Kelas XI SMA Negeri 1 Taman 

Sidoarjo, Jurnal of Chemical  Education, 3 (.3), 2014,Hal. 67 
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kehidupan sehari-hari. Fenomena yang diamati dapat berupa terjadinya 

perubahan warna, pembentukan gas dan terbentuknya endapan dalam reaksi 

kimia serta perubahan suhu. Representasi mikroskopik merupakan 

representasi kimia yang menjelaskan tentang struktur dan proses pada level 

partikel (atom atau molekular) terhadap fenomena atau fakta makroskopik 

yang diamati. Istilah mikroskopik digunakan karena merujuk pada level 

ukurannya yang direpresentasikan berukuran lebih kecil dari level 

makroskopik. Level representasi mikroskopik yang didasari teori partikular 

materi dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena makroskopik dalam 

bentuk gerakan partikel-partikel, seperti gerakan elektron-elektron, molekul-

molekul dan atom-atom. Sedangkan representasi simbolik digunakan untuk 

menjelaskan fenomena atau fakta makroskopik dengan menggunakan 

persamaan kimia, persamaan matematika, grafik dan mekanisme reaksi.
6
 

Level mikroskopik tidak dapat dilihat secara langsung, komponennya 

sulit diterima sebagai sesuatu yang nyata. Ketidakmampuan 

merepresentasikan aspek mikroskopik dapat menghambat kemampuan 

memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena makroskopik 

dan simbolik. Menurut Nelson yang dikutip dalam Sunyono, dkk level 

mikroskopik adalah level yang paling sulit karena kita harus meninjau hingga 

level molekuler dari setiap proses pada reaksi - reaksi kimia yang terjadi. 
7
 

                                                           
6
 Ninna Jansoon,  Richard K. Cool, Ekasith Samsook,  Understanding  Mentals Models 

Of Dilution In Thai Students, International Journal Of Environmental & Science Education, 4 (2), 

2009, Hal .149 
7
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Konsep kimia yang disajikan dengan tiga level representasi secara 

bersamaan  merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan oleh guru dalam 

proses pembelajaran kimia. Namun, pada prakteknya pembelajaran kimia 

umumnya cenderung hanya membatasi pada level makroskopik dan level 

simbolik saja, sedangkan representasi mikroskopik cenderung diabaikan. Hal 

ini dapat menyebabkan siswa cenderung kesulitan untuk memahami materi 

kimia dengan konsep-konsep yang kebanyakan bersifat abstrak yaitu berada 

pada tingkatan molekuler atau mikroskopik.  Level berpikir mikroskopik 

dipelajari terpisah dari dua tingkat berpikir lainnya, sehingga siswa cenderung 

menghafalkan materi pada representasi level mikroskopik yang bersifat 

abstrak tanpa memahaminya. Akibatnya siswa tidak mampu untuk memahami 

bagaimana proses dan struktur dari suatu zat yang mengalami reaksi.
8
   

Hal ini telah dibuktikan oleh peneliti terdahulu tentang pembelajaran 

yang menggunakan multipel representasi. Beberapa diantaranya yaitu 

Devantak yang menyatakan bahwa nilai yang diperoleh siswa yang berkaitan 

dengan menggambarkan representasi secara mikroskopik dalam larutan ionik 

memperoleh nilai yang rendah.
9
 Peneliti Treagust dan Moecorino yang dikutip 

dari Putu Indriyani menyatakan bahwa sebagian besar siswa mampu 

menghubungkan representasi simbolik terhadap representasi makroskopik, 

tetapi ketika siswa ditanya arti mikroskopik hanya sebagian siswa yang 

                                                           
8
 Rifanny Rizka Putri, Muhaimin, Wilda Syahri, Pengembangan E-Magazine Pada Materi 

Larutan Asam Dan Basa Untuk Siswa Kelas Xi Mipa Di Sman 1 Kota Jambi, 2017, Hal.1 
9
 Iztok Devetak & Janez Vogrinc & Saša Aleksij Glažar, Assessing 16-Year-Old 

Students’ Understanding Of Aqueous Solution At Submicroscopic Level, Res Sci Educ. Doi. 

10.1007/S11165-007-9077-2, Hal 1 
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memiliki penggambaran pada tingkat molekuler.
10

 Mujakir menyatakan bahwa 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah berdasarkan multipel 

representasi  termasuk dalam kategori rendah dengan skor perolehan 

persentase hanya 25%. Hal serupa juga ditemukan oleh Farida yang dikutip 

dari Mujakir bahwa peserta didik mengalami kesulitan untuk menjelaskan 

fenomena kimia yang berkaitan dengan level representasi mikroskopik. 

Kesulitan tersebut diduga akibat pembelajaran yang cenderung  membatasi 

dan memisahkan tiga level representasi sehingga berdampak pada kemampuan 

representasi siswa dan hasil belajar
11

.  

Salah satu materi yang diajarkan pada mata pelajaran kimia di SMA 

adalah titrasi asam basa. Sama dengan materi lain, titrasi asam basa juga 

memiliki representasi, mulai dari makroskopik, mikroskopik, dan simbolik. 

Sebagian besar siswa mampu menghubungkan representasi simbolik terhadap 

fenomena makroskopik, sebagaimana jika ditinjau dari prinsip titrasi asam 

basa itu sendiri merupakan pencampuran larutan asam dengan larutan basa 

yang dilakukan secara bertahap, yang didalamnya akan terjadinya reaksi 

netralisasi yang dapat digunakan untuk menetukan konsentrasi asam atau basa 

dari suatu sampel. Dimana untuk menentukan secara pasti saat analit asam 

habis bereaksi dengan basa atau sebaliknya diperlukan bantuan larutan 

indikator asam basa. Pada level makroskopik dapat dilihat dari penambahan 

indikator menyebabkan larutan campuran titrasi akan berubah warna secara 

                                                           
10

  Putu Indrayani, Analisis Pemahaman Makroskopik, Mikroskopik, dan Simbolik Titrasi 

Asam Basa Siswa Kelas XI IPA SMA serta Upaya Perbaikannya dengan Pendekatan Mikroskopik, 

Jurnal Pendidikan Sains,  1 (2), 2013, Hal .209 
11

 Mujakir, Pemanfaatan Bahan Ajar Berdasarkan Multi Level Representasi Untuk 

Melatih Kemampuan Siswa Menyelesaikan Masalah Kimia Larutan, Jurnal Lantanida,5 (2), 2017, 

184 
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jelas saat larutan analit habis bereaksi . Pada representasi level simbolik dapat 

langsung dihubungkan dengan persamaan reaksi. Namun, pada pemahaman 

representasi level mikroskopik cenderung tertinggal, seperti bagaimana proses 

reaksi itu terjadi, bagaimana cara kerja indikator, bagaimana cara penentuan 

titik ekuivalen yaitu ketika jumlah mol H
+ 

setara dengan mol OH
-
 dan titik 

akhir yaitu ketika OH
-
 yang ditambahkan berlebih kemudian bereaksi dengan 

indikator pada tingkat partikular (atom, ion dan molekulnya) saat bereaksi 

sangat sulit dipahami jika hanya dibayangkan. Hal tersebut dapat 

menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam mengembangkan pemahaman 

konseptual. Banyaknya kesalahan konsep yang terjadi dalam kimia berasal 

dari ketidakmampuan siswa untuk memvisualisasikan struktur dan proses pada 

level mikroskopik.
12

 

Hal ini didukung oleh hasil wawancara terhadap guru mata pelajaran 

kimia SMAN 2 Bungaraya, guru sulit menyampaikan materi titrsi asam basa 

pada level mikroskopik (level partikel dimana materi digambarkan sebagai 

susunan dari atom-atom, molekul-molekul dan ion). Selain itu, kuragnya 

variasi media pembelajaran yang mampu menjelaskan fenomena representasi 

level mikroskopik. 

Dalam silabus kimia kelas XI SMA/MA kurikulum 2013 sebagaimana 

yang disebutkan dalam KD 4.13 yakni merancang, melakukan, dan 

menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan titrasi asam basa. Kegiatan 

merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan 

dalam proses pembelajaran akan membuat peserta didik menjadi lebih yakin 
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atas sesuatu hal dari pada hanya menerima materi pembelajaran yang 

diberikan guru, peserta didik juga dapat menemukan fakta sendiri dengan 

indranya, dapat memperkaya pengalaman, mengembangkan sikap ilmiah, dan 

hasil belajar akan lebih lama tersimpan dalam ingatan peserta didik.
13

 

Pada prakteknya tidak semua sekolah dapat menerapkan kompetensi 

dasar tersebut, seperti sekolah yang dijadikan tempat penelitian yaitu di 

SMAN 2 Bungaraya belum tersedianya media pembelajaran inovatif yang 

digunakan guru untuk menjelaskan fenomena mikroskopik. Oleh karena itu 

dibutuhkan inovasi-inovasi media pembelajaran untuk menfasilitasi 

pembelajaran kimia yang berkaitan dengan konsep-konsep yang tidak terlihat 

secara nyata (abstrak) pada level representasi mikroskopik bisa menjadi lebih 

konkrit agar siswa mudah memahaminya sehingga  dapat menghubungkan 

dengan konsep kimia pada level maksroskopik dan simbolik.  

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat 

menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga 

tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat 

melakukan proses belajar secara efisien dan efektif, atau dapat diartikan 

bahwa media pembelajaran dapat mempermudah dalam proses 

pembelajaran.
14

 

Penggunaan media pembelajaran proses pembelajaran dapat mengatasi 

kendala-kendala umum yang sering terjadi, seperti kejenuhan dalam proses 

                                                           
13

 Aisyah Fitri Rusiani  dan Lazulva, Pengembangan Penuntun Praktikum Titrasi Asam 

Basa Menggunakan Indikator Alami Berbasis Pendekatan Saintifik, Jurnal Tadris Kimiya, 2017, 

Hal.  159-168 
14

 M. Ramli, Media Pembelajaran dalam Prespektif Al-Qur’an dan Hadist,  Ittihad Jurnal 
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pembelajaran dan kerumitan penyampaian materi yang bersifat abstrak. 

Kegunaan dan manfaat media pembelajaran adalah untuk memperjelas 

penyajian pesan pembelajaran dan dapat mengatasi keterbatasan ruang dan  

waktu. Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, serta membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap peserta didik. Pada umumnya semua 

mata pelajaran membutuhkan media pendukung pembelajaran tidak terkecuali 

pada pelajaran kimia. 

Seiring perkembangan teknologi media pembelajaran modern juga 

mulai berkembang dengan berbantuan alat – alat elektronik seperti komputer, 

salah satu program komputer yang bisa digunakan dalam perancangan media 

pembelajaran kimia adalah software adobe flash CS6. Adobe flash CS6 

merupakan versi terbaru dari versi sebelumnya, Adobe flash CS. Program ini 

memiliki banyak fungsi, seperti pembuatan animasi objek, membuat 

presentasi, animasi iklan, game, pendukung animasi halaman web, hingga 

dapat digunakan untuk pembuatan film animasi.
 15

 

Penggunaan media komputer selain dapat menunjang keterbatan sarana 

dan prasarana laboratorium, media ini akan lebih memudahkan guru dalam 

menyampaikan dan menvisualisasikan materi yang bersifat abstrak pada level 

mikroskopik menjadi suatu konsep yang dapat dipahami dan menjadi menarik 

bagi peserta didik. Hal ini telah ditegaskan dalam kurikulum 2013 bahwa 

menggunakan Teknologi Informasi dan Komputer dalam pembelajaran dapat 

                                                           
15

 Ida Rosmaidah dan Henny Destiana, Perancangan Animasi Interaktif Belajar Mengenal 
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meningkatkan efektivitas pembelajaran. Hal senada juga dinyatakan oleh 

banyak peneliti seperti Feyzioglu dkk, Stewart dkk, Youssef dan Dahmani, 

Tseng dkk yang dikutip dari Anita Herda dkk bahwa penggunaan media yang 

efektif dapat mengatasi kesulitan siswa dalam mempelajari kimia pada level 

mikroskopik dan menghubungkan ketiga level representasi
16

. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “ Desain dan Uji Coba Media Pembelajaran Level 

Representasi Mikroskopik pada Materi Titrasi Asam Basa”. 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi dan 

digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Batasan lain telah 

pula dikemukakan oleh para ahli AECT (asosiation of education and 

communication education and communication technology) memberi 

batasan tentang media sebagai segala bentuk untuk menyampaikan pesan 

atau informasi.
17

 

2. Adobe Flash CS6 

Adobe Flash CS6 merupakan versi terbaru dari versi sebelumnya, 

Adobe Flash CS5. Program ini memiliki banyak fungsi, seperti pembuatan 

animasi objek, membuat presentasi, animasi iklam, game, pendukung 

                                                           
16

 Anita Herda, dkk, Pengembangan Media Interaktif  pada Pelajaran Larutan Elektrolit 

dan Non Elektrolit untuk Siswa Kelas X, Jurnal Edu-Sains, 3 (1), 2014, Hal. 23-25 
17

 Herlina Lapita Sari dan Edi Kusuma Negara, Media Pembelajaran Kimia Terpadu Pada 

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu, Jurnal Media Infotama, 7 (2), 2011, Hal. 
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animasi halaman web, hingga dapat digunakan untuk pembuatan film 

animasi.
18

 

3. Representasi Mikroskopik 

Representasi mikroskopik merupakan representasi kimia yang 

menjelaskan tentang struktur dan proses pada level partikel (atom atau 

molekular) terhadap fenomena makroskopik yang diamati. Penggunaan 

istilah mikroskopik merujuk pada level ukurannya yang direpresentasikan 

berukuran lebih kecil dari level makroskopik. Level representasi 

mikroskopik yang didasari teori partikular materi digunakan untuk 

menjelaskan fenomena makroskopik dalam bentuk gerakan partikel-

partikel, seperti gerakan elektron-elektron, molekul-molekul dan atom-

atom. Entitas mikroskopik tersebut nyata, namun terlalu kecil untuk 

diamati.
19

  Dimensi mikroskopik menjelaskan dan menerangkan fenomena 

yang tidak dapat diamati sehingga menjadi sesuatu yang dapat dipahami. 

Dimensi ini terdiri dari tingkat partikular yang dapat digunakan untuk 

menjelaskan partikel. 
20

 

4. Materi Titrasi Asam Basa 

Titrasi asam basa sering sekali disebut sebagai titrasi netralisasi. 

Reaksi netralisasi terjadi antara ion hidrogen sebagai asam dengan ion 

hidroksida sebagai basa dan membentuk air yang bersifat netral. Reaksi 

netrlisasi dapat dipakai untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau 

basa, caranya dengan menambahkan setetes demi setetes larutan basa 
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20
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kepada larutan asam. Setiap basa yang diteteskan bereaksi dengan asam, 

dan penetesan dihentikan pada saat jumlah mol H
+
 setara dengan mol OH

-
. 

Pada saat itu larutan bersifat netral dan disebut titik ekuivalen. Cara seperti 

ini disebut titrasi,yaitu analisis dengan mengukur jumlah larutan yang 

diperlukan untuk bereaksi tepat sama dengan larutn lain.
21

 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis 

dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

a. Kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep-konsep dalam 

pembelajara kimia. 

b. Ketidakmampuan siswa untuk memahami ilmu kimia struktur dan 

proses pada level mikroskopik, dan menghubungkan antar ketiga level 

multipel representasi. 

c. Kurangnya media yang digunakan untuk mengajarkan materi kimia 

khususnya pada materi titrasi asam basa  

2. Batasan Masalah 

Bedasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan 

sebelumnya, maka batasan masalah pada penelitian adalah 

a. Pengembangan media pembelajaran hanya menekankan pada  

representasi level mikroskopik 
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b. Pengembangan media pembelajaran hanya pada representasi level 

mikroskopik berbasis adobe flash cs6 

c.  Hanya pada materi titrasi asam dan basa 

d. Desain dan pengembangan menggunakan model penelitian Brog and 

Gall yang memiliki 10 tahapan. Namun, penelitian ini hanya dilakukan 

sampai tahap Main Product Revision (Revisi Produk). 

3. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana tingkat validias media pembelajaran representasi level 

mikroskopik berbasis adobe flash cs6 pada materi titrasi asam  basa ? 

b. Bagaimana praktisitas media pembelajaran representasi level 

mikroskopik berbasis adobe flash cs6 pada materi titrasi asam  basa ? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui tingkat validias media pembelajaran level 

representasi mikroskopik berbasis adobe flash cs6 pada materi titrasi 

asam  basa. 

b. Untuk mengetahui praktisitas media pembelajaran representasi level 

mikroskopik berbasis adobe flash cs6 pada materi titrasi asam  basa  

2. Manfaat penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan pembaca terhadap masalah dalam penelitian ini 
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b. Bagi guru 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai media 

pembelajaran yang menarik dan efektif pada materi titrasi asam basa 

c. Bagi peserta didik 

Dapat dijadikan sebagai media pembelajaran, mengatasi 

masalah-masalah dalam belajar khususnya materi yang bersifat abstrak 

seperti pada materi titrasi asam basa. 

E. Spesifikasi Produk  

 Produk yang dikembangkan berupa media pembelajaran level representasi 

mikroskopik materi titrasi asam basa ini memiliki spesifikasi sebagai berikut: 

a. Pengembangan media pembelajaran level representasi mikroskopik ini 

ditujukan sebagai media pembelajaran dalam membantu guru untuk 

menyajikan pembelajaran pada materi titrasi asam basa tidak hanya  

makroskopik dan simbolik saja, tetapi juga pada level mikroskopik. 

b. Pengembangan media pembelajaran level representasi mikroskopik ini 

ditujukan sebagai media dalam membantu siswa untuk memahami materi 

tidak hanya secara makroskopik dan simbolik, tetapi juga secara 

mikroskopik. 

c. media pembelajaran level representasi mikroskopik yang dikembangkan 

dalam bentuk aplikasi adobe flash  

d. Konten media pembelajaran level representasi mikroskopik materi titrasi 

asam basa berjalan pada mode offline 
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e. Media pembelajaran level representasi mikroskopik ditulis sesuai dengan 

pokok materi pada bahasan titrasi asam basa saja 

f. Media pembelajaran level representasi mikroskopik memuat beberapa 

rubrik dan bahasan sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar 

materi pokok titrasi asam dan basa. 

g. Media pembelajaran level representasi mikroskopik materi titrasi asam 

basa ini akan diuji cobakan secara terbatas pada guru dan beberapa siswa 

untuk melihat kepraktisannya dan respon siswa. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi dan digunakan 

untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Batasan lain telah pula 

dikemukakan oleh para ahli AECT (asosiation of education and 

communication education and communication technology) memberi batasan 

tentang media sebagai segala bentuk untuk menyampaikan pesan atau 

informasi. Disamping sebagai sistem penyampai atau pengantar, media yang 

sering diganti dengan kata mediator menurut fleming adalah penyebab atau 

alat yang turut campur tangan dalam dua pihak dan mendamaikannya. 

Dengan istialah mediator, media menunjukan fungsi atau perannya, yaitu 

mengatur hubungan yang efektif anatara dua pihak utama dalam proses 

belajar siswa dan isi pelajaran.
22

 

Ciri – ciri umum yang terkandung pada media pendidikan adalah : 

a. Media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal 

sebagai hardware (perangkat keras), yaitu sesuatu benda yang dapat 

dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indera. 

b. Media pendidikan memiliki pengertian non fisik yang dikenal sebagai 

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

perangakt keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada 

siswa. 

                                                           
22

 Herlina Lapita Sari dan Edi Kusuma Negara, Op.Cit, Hal. 104 
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c. Penekanan media pendidikan terdapat visual pada dan audio. 

d. Media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar 

baik didalam maupun diluar kelas. 

e. Media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi 

guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 

f. Media pendidikan dapat digunakan secara masal (misalnya : radio, 

televisi), kelompok besar dan kelompok kecil (misalnya : film, slide, 

video, OHP) atau perorangan (misalnya : modul, computer, radio tape 

atau kaset, video dokumenter).
23

 

Perkembangan media pembelajaran seiring dengan perkembangan 

teknologi Sels dan Richey membagi media pembelajaran dalam empat 

kelompok berdasarkan perkembangan teknologi, yaitu : 

a. Media hasil teknologi cetak 

Media hasil teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau 

menyampaikan materi melalui proses pencetakan mekanis atau fotografis. 

Kelompok media hasil teknoligi cetak meliputi, teks, grafik, foto, dan 

representasi fotografik. Teknologi ini mengahsilkan materi dalam bentuk 

salinan tercetak, contohnya buku teks, modul, majalah, handout, dll. 

b. Media hasil teknologi audio-visual 

Media hasil teknologi audio-visual mengahsilkan atau 

menyampaiak materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan 
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elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio an visual. Contohnya 

proyektor film, televise, video, dsb. 

c. Media hasil teknologi berbasis computer 

Media hasil teknologi berbasis koputer merupakan cara 

menghasilkan atau menyampaiakan materi dengan menggunakan sumber-

sumber yang berbasis mikro-prosesor. Berbagai jenis aplikasi berbasis 

computer dalam pengajaran umumnya dikenal sebagai computer-

assistedins instruction (pengajaran dengan bantuan komputer). 

d. Media hasil teknologi gabungan 

Media hasil teknologi gabungan adalah cara untuk menghasilkan 

atau menyampaikan materi yang menggabungkan beberapa bentuk media 

yang dikendalikan oleh komputer. Perpaduan terhadap beberapa teknologi 

ini dianggap teknik yang paling canggih. Contohnya : teleconference, 

realitas maya (virtual reality).
24

 

Media pembelajaran memiliki peranan yang besar dan berpengaruh 

terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Kegunaan media atau 

alat pembelajaran dalam proses belajar mengajar diantarananya : 

a. Memperjelas penyajian pesan supaya tidak terlalu verbalitas (dalam 

bentuk kata-kata tertulis atau hanya kata lisan) 

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, misalnya ; objek 

yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita, gambar, film bingkai, 

film atau model.  
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c. Dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat 

diatasi sikap pasif anak didik. dalam hal ini media pembelajaran berguna 

untuk menimbulkan motivasi blajar, memungkinkan interksi langsun 

antara anak didik dengan lingkungan secara seperti senyatanya, 

memungkikan peserta didik bejara mandiri sesuai dengan kemampuan dan 

minatnya. 

d. Dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda diantara peserta 

didik, sementara kurikulum dan materi pelajaran ditentukan sama untuk 

semua peserta didik dapat diatasi dengan media pendidikan yaitu: 

memberikan perangsang yang sama, mempersamakan pengalaman, 

menimbulkan persepsi yang sama. 
25

 

Fungsi secara umum media pembelajaran adalah sebagai berikut : (1) 

membantu memudahkan proses pembelajaran bagi siswa, (2) memberikan 

pengalaman lebih nyata, (3) menarik perhatian  siswa lebih besar, (4) semua 

indera dapat diaktifkan, (5) dapat membangkitkan dunia teori dengan realita. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa fungsi media 

pembelajaran adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan 

indikator semua materi tuntas disampaikan dan peserta didik memahami 

secara lebih mudah dan tuntas.
26
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B. Adobe Flash CS6 

Pengertian dari Adobe Flash cs6  menurut wahan komputer adalah 

Adobe Flash cs6 merupakan versi terbaru dari versi sebelumnya, Adobe Flash 

cs5. Program ini memiliki banyak fungsi, seperti pembuatan animasi objek, 

membuat presentasi, animasi iklam, game, pendukung animasi halaman web, 

hingga dapat digunakan untuk pembuatan film animasi.
27

 

 Adapun berikut ini adalah tampilan dan fitur yang terdapat di adobe 

flash CS6 yaitu : 

 
Gambar 2.1 Cover Adobe Flash CS6 

 
Gambar 2.2 Tampilan Menu Adobe Flash CS6 
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Adapun fitur-fitur yang terdapat pada adobe flash CS6 adalah sebagai 

berikut : 

a. Object-Based animation fitur ini memudahkan dalam memudahkan dalam 

membuat animasi tween. 

b. Motion editor panel digunakan untuk mengontrol parameter keyframe 

yang meliputi rotasi, ukuran, skala, posisi, filter, dan kegunaan editor 

keyframe lainnya.
28

 

Komponen Adobe Flash CS6 di anataranya adalah : 

a. Create from template berguna untuk membuka lembar erja dengan 

template yang tersedia dalam program Adobe Flash CS6. 

b. Open a recent item berguna untuk membuka kembali file yang pernah 

disimpan atau dibuka sebelumnya. 

c. Create new berguna untuk membuka lembar kerja baru dengan bebrpa 

pilihan script yang tersedia. 

d. Toolbox  adalah sebuah panel yang menampung tombol-tombol yang 

berguna untuk membuat suatu desain animasi mulai dari tombol seleksi, 

pen, pensil, text, 3D rotation, dll. 

e. Timeline berguna untuk menentukan durasi animasi, jumlah layer, frame, 

menetapkan script dan beberapa keperluan animasi lainnya. 

f. Stage adalah lembar kerja yang digunakan untuk membuat atau mendesain 

objek yang akan dianimasikan. 
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g. Panel properties berguna untuk menampilkan parameter dari sebuah 

tombol yang terpilih sehingga dapat memodifikasi dan dimaksimalkan 

fungsi dari tombol tersebut.  

h. Efek filter adalah bagian dari panel properties yang menampilkan berbagai 

jenis efek filter yang dapat digunakan untuk mempercantik tampilan objek. 

i. Motion editor berguna untuk melakukan kontrol animasi yang telah dibuat, 

seperti mengatur motion, transformasi, pewarnaan, filter dan parameter 

animasi lainnya. 

j. Motion presets untuk menyimpan format animasi yang telah jadi dan siap 

digunakan sewaktu-waktu jika diperlukan.
29

 

Adobe flash dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran 

interaktif secara efektif dan efisien serta mudah diakses oleh siswa, sebab 

dunia pendidikan dituntut untuk selalu berkembang secara cepat mengikuti 

perkembangan ilmu dan teknologi. Dengan menggunakan software adobe 

flash dapat dibuat media pembelajaran berbasis multimedia. 
30

 

Proses Pembuatan media pembelajaran kimia pada materi titrasi asam 

basa berbasis Adobe Flash, harus disesuaikan dengan materi yang diterapkan 

disekolah serta harus memperhatikan karakteristik media pembelajaran 

berbasis Adobe Flash. Media pembelajaran berisi kompetensi dasar, indikator 

pencapain, materi yang meliputi pengertian titrasi asam basa, titik ekuivalen, 

titik akhir, alat dan bahan, serta proses praktikum titrasi asam basa yang 

dilengkapi dengan animasi pemahaman representasi level mikroskopik. 
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Media pembelajaran kimia  level mikroskopik pada materi titrasi asam basa 

berbasis Adobe Flash  diharapkan siswa dapat mengetahui peoses praktikum 

titrasi asam basa dan memahami materi titrasi asam basa tidak hanya pada 

level makroskopik yang dapat langsung dilihat oleh panca indra dan level 

simbolik yang dapat di lambangkan dengan reaksi kimia dan grafik, tetapi 

juga dapat memahami pada level molekular atau mikroskopik. 

 

C. Representasi Level Mikroskopik 

Johnstone  mendeskrispsikan bahwa fenomena kimia dapat dijelaskan 

dengan representasi tiga level fenomena yang berbeda yaitu makroskopik, 

submikroskopik, dan simbolik. Level submikroskopik merupakan suatu hal 

yang nyata sama seperti level makroskopik, kedua level tersebut hanya 

dibedakan oleh skala ukuran. Pada kenyataannya, level mikroskopik sangat 

sulit diamati karena ukurannya yang sangat kecil sehingga sulit diterima 

bahwa level ini merupakan sesuatu yang nyata.
31

 

Johnstone menyatakan bahwa ketiga level fenomena tersebut saling 

berhubungan dan digambarkan dalam tiga tingkatan (dimensi) seperti yang 

terlihat pada Gambar 2.3 

    Makroskopik 

 

 

        

 

     Submikroskopik             Simbolik 

Gambar 2.3 Tiga level representasi 
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Dimensi pertama adalah makroskopik yang bersifat nyata dan kasat 

mata, dimensi ini menunjukkan fenomena-fenomena yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari maupun yang dipelajari di laboratorium menjadi bentuk 

makro yang dapat diamati. 

Dimensi kedua adalah mikroskopik, juga nyata tetapi tidak kasat mata. 

Representasi mikroskopik merupakan representasi kimia yang menjelaskan 

mengenai struktur dan proses pada level partikel (atom atau molekular) 

terhadap fenomena makroskopik yang diamati. Penggunaan istilah 

mikroskopik merujuk pada level ukurannya yang direpresentasikan berukuran 

lebih kecil dari level makroskopik. Level representasi mikroskopik yang 

dilandasi teori partikular materi digunakan untuk menjelaskan fenomena 

makroskopik dalam bentuk gerakan partikel-partikel, seperti gerakan elektron-

elektron, molekul-molekul dan atom-atom. Entitas mikroskopik tersebut nyata, 

namun terlalu kecil untuk diamati.
32

  Dimensi mikroskopik menjelaskan dan 

menerangkan fenomena yang tidak dapat diamati sehingga menjadi sesuatu 

yang dapat dipahami. Dimensi ini terdiri dari tingkat partikular yang dapat 

digunakan untuk menjelaskan partikel.  

Dimensi yang terakhir adalah simbolik yang berupa tanda atau bahasa 

serta bentuk-bentuk lainnya yang digunakan untuk mengomunikasikan hasil 

pengamatan. Dimensi ini terdiri dari kata-kata, rumus kimia, simbol, kurva, 

dan persamaan reaksi. Ketiga dimensi tersebut saling berhubungan dan 
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berkontribusi pada siswa untuk dapat mengerti dan memahami materi kimia 

yang abstrak. 

Hal ini didukung oleh pernyataan Tasker dan Dalton  bahwa kimia 

melibatkan proses-proses perubahan yang dapat diamati (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  mikroskopik atau molekuler. 

Perubahan-perubahan pada tingkat molekuler ini kemudian digambarkan pada 

tingkat simbolik yang abstrak. Pembelajaran kimia yang utuh dengan 

menggabungkan ketiga dimensi tersebut dapat membantu siswa dalam 

memahami konsep-konsep kimia yang abstrak dan meredam miskonsepsi dari 

pemikiran siswa itu sendiri.
33

 

 

           (sumber : http://gambarmikroskopikasamdanbasa.com) 

Gambar 2.4 Larutan asam kuat dan asam lemah dalam multiple 

representasi kimia 
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Gilbert dan Treagust merangkum dari berbagai hasil penelitian 

mengenai masalah yang dihadapi peserta didik, yaitu lemahnya pengalaman 

peserta didik pada level makroskopik, terjadinya miskonsepsi pada level 

mikroskopik, lemahnya pemahaman terhadap kompleksitas konvensi yang 

digunakan untuk merepresentasikan level simbolik, dan ketidakmampuan 

untuk menghubungkan antara ketiga level representasi. Menurut 

Chittleborough dan Treagust  tidak diterapkannya level mikroskopik dalam 

pembelajaran merupakan salah satu penyebab siswa sulit meningkatkan 

kemampuan representasional dan memahami konsep kimia. 
34

 

 

D. Materi Titrasi Asam Basa 

1. Pengertian Asam dan Basa 

Sebelum para ilmuwan menemukan komposisi senyawa kimia, 

para ilmuwan telah berhasil melakukan pengelompokan senyawa asam 

dan basa berdasarkan sifat yang dimiliki senyawa tersebut. Asam adalah 

senyawa yang memiliki rasa asam dan menyebabkan perubahan warna 

pada beberapa pewarna sedangkan basa memiliki rasa pahit dan licin 

(seperti sabun). Kata basa berasal dari kata “base” atau “debase” 

merupakan bahasa inggris dengan arti “ menurunkan sesuatu”, ini sesuai 

dengan sifat dari basa yang ketika dicampurkan dengan komposisi yang 

pas akan menyebabkan sifat asam dan basa tersebut menjadi hilang. 

Beberapa sifat dari senyawa asam antara lain: 

a. Memiliki rasa asam 
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b. Bereaksi dengan logam (seperti Zn dan Fe) dan menghasilkan gas    

hidrogen 

c. Menyebabkan perubahan warna pada beberapa pewarna organik 

d. Bereaksi dengan batu gamping (CaCO3) dan menghasilkan CO2 

e. Bereaksi dengan basa menghasilkan garam dan air 

Sedangkan sifat basa antara lain : 

a. Memilik rasa pahit 

b. Memiliki sifat seperti sabun yang terasa licin ketika dipegang 

c. Dapat melarutkan minyak dan lemak 

d. Dapat menyebabkan perubahan warna pada beberapa pewarna 

organik 

e. Bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan air.
35

 

2. Teori Asam Basa Menurut Para Ahli 

a. Teori Asam Basa Arrhenius 

 “Asam adalah senyawa yang melepaskan H
+
 dalam air dan basa 

adalah yang melepaskan OH
-
.” 

Secara kimia dapat dinyatakan : 

Asam : HA + aq                    H
+

(aq) + A
-
(aq) 

Basa : BOH + aq                    B
+

(aq) + OH
-
(aq) 

Setelah diteliti ternyata H
+ 

 (proton) tidak mungkin berdiri bebas 

dalam air, tetapi berikatan koordinasi dengan oksigen air, membentuk 

ion hydronium (H3O
+
) 
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H
+
 + H2O                 H3O

+ 

Ion H3O
+
 dan OH

- 
terdapat dalam air murni melalui reaksi 

H2O + H2O                   H3O
+ 

+ OH
- 

Dengan demikian, definisi asam basa Arrhenius dalam versi modern 

adalah sebagai berikut : 

“ asam adalah zat yang menambahkan konsentrasi ion hydronium 

(H3O
+
) dalam larutan air, dan basa adalah zat yang menambah 

konsentrasi ion hidroksida (OH
-
).”

36
 

b. Teori Asam Basa Bronsted- Lowry 

 “Asam adalah senyawa atau partikel yang dapat memberikan proton 

(H
+
) kepada senyawa atau parikel lain. Basa adalah senyawa atau 

partikel yang dapat menerima proton (H
+
) dari asam.” 

Teori ini dapat dijelaskan oleh reaksi HCl dengan NH3 

HCl(g) + NH3(g)                            NH4Cl(s)
37

 

c. Teori Asam Basa Lewis 

Walaupun teori Bronsted-Lowry lebih umum dari teori Arrhenius, ada  

reaksi yang mirip asam basa tetapi tidak dapat dijelaskan dengan teori 

ini, contohnya antara NH3 dengan BF3 menjadi H3N-BF3. Disini 

terjadi ikatan koordinasi antara atom N dengan B yang pasangan 

elektronnya berasal dari N. Berdasarkann pembentukan ikatan 

koordinasi, Gilbert N. Lewis menyatakan teori yang disebut asam basa 

Lewis. Contohnya antara NH3 dengan BF3 menjadi H3N-BF3. 
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 “Asam adalah suatu partikel yang dapat menerima pasangan electron 

dari partikel lain untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi. Basa 

adalah suatu partikel lain untuk membentuk ikatan kovalen 

koordinasi.”
38

 

3. Indikator Asam Basa 

Indikator asam basa ini merupakan asam – asam atau basa-basa 

organik lemah dimana bentuk molekulnya yang tak terionisasi mempunyai 

warna yang berlainan dari warna ionnya. 

Missal: Asam : Hln            H
+
 + In

-
 

warna A   warna B 

     Basa : In OH            In
+
 + OH

-
 

               warna C               warna D 

 

Perubahan dari warna asam ke warna basa tidak berlangsung 

sekonyong-konyong tetapi terjadi dalam suatu interval pH yang kecil 

(biasanya 2 satuan pH) yang disebut trayek perubahan warna indikator 

atau interval perubahan warna. Setiap indikator mempunyai trayek atau 

interval perubahan warna tertentu. Untuk titrasi asam basa harus dipilih 

indikator yang sesuai mempunyai perubahan warna pada pH titik 

ekuivalen. Misalnya bromotimol biru (bb), dalam larutan asam bromtimol 

biru berwarna kuning tetapi dalam lingkungan basa warnanya biru. Warna 
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dalam keadaan asam dinamakan warna asam dari indikator (kuning untuk 

bb) sedangkan warna yang ditunjukan pada basa disebut warna basa. 

Setiap indikator asam basa memiliki trayeknya sendiri, demikian pula 

warna asam dan warna basa, table.1.1 memberikan contoh beberapa 

indikator. Diantaranya indikator ada yang mempunyai satu macam warna, 

misalnya fenolftalein, yang berwarna merah dalam keadaan basa tetapi 

tidak berwarna bila keadaan asam, oleh karena itu fenolftalein disebut 

indikator satu warna.
39

 

Berbagai macam indikator dapat digunakan sebagai penunjuk 

asam,basa,dan garam. Macam-macam indikator asam basa adalah sebagai 

berikut : 

a. Kertas Lakmus 

Ada 2 macam kertas lakmus, iautu merah dan biru. Kertas lakmus 

biru biasanya digunakan untuk menunjukkan asam, yaitu jika 

dicelupkan dalam larutan dan ternyata berubah menjadi warna merah, 

berarti larutan tersebut bersifat asam. Sebaliknya jika kertas lakmus 

merah dicelupkan kedalam suatu larutan dan warna kertas berubah 

menjadi biru, berarti larutan tersebut bersifat basa. Jika kertas lakmus 

merah atu biru dicelupkan dalam larutan dan ternyata kedua kertas tidak 

mengalami perubahan warna, berarti larutan tersebut bersifat netral. 

b. Larutan indikator 

Beberapa contoh larutan indikator adalah fenolftalein (pp) yang 

memberikan warna pink dalam lingkungan basa dan idak berwana pada 

lingkungan asam, dan metil orange (mo) yang memberikan warna 

                                                           
39

 Lisa Utami, Kimia Analitik 1, Pekanbaru: Benteng Media , 2013, Hal.81 



 

 

31 

merah dalam lingkungan asam dan kuning pada lingkungan basa. 

Perubahan warna pada larutan indikator ini terjadi pada rentang pH 

tertentu. Sebagai contoh indikator pneloftalein memiliki trayeng pH : 

8,0 – 9,6. 

c. Indikator Universal 

Indikator ini dapat berupa larutan, tetapi ada juga yang berupa 

larutan, yang dapat menunjukan harga pH suatu larutan yang lebar. 

Jika kertas indikator ini dicelupkan dalam larutan akan memberikan 

warna tertentu yang kemudian dibandingkan dengan warna yang 

tertera dalam wadahnya untuk mengetahui pH larutan yang 

sebenarnya. 

d. Indikator alami 

Indikator alami dapat dibuat dari bagian tanaman yag berwarna, 

misalnya kelopak bungasepatu, daun kubis ungu, daun bayam merah, 

kayu socang dan kunyit. Sebenarnya hamper semua tumbuhan 

berwarna dapat dipaka sebagai indicator tetapi terkadang perubahan 

warnany tidak jelas. Oleh karena itu hanya beberapa saja yang sering 

dipakai, misalnya daun kubis ungu yang bebrikan warna merah dan 

hijau, daun bayam ,erah yang memberikan kuning warna.
40

 

Tabel 2.1 Contoh Indikator Asam Basa 

 

Indikator Warna asam Warna basa Rentang 

pH 

pKa 

Cresol merah Merah Kuning  0,2-1,8 - 
Timol biru Merah Kuning  1,2-2,8 1,7 
Bromophenol biru Kuning Biru  3,0-4,6 4,1 
Methyl orange Merah Orange 3,1-4,4 3,7 
Congo merah Biru Merah 3,0-5,0 - 
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Bromocrosol hijau Kuning Biru 3,8-5,4 4,7 
Methyl merah Merah Kuning   4,2-6,3 5,0 
Bromocresol ungu Kuning Ungu  5,2-6,8 6,1 
Lakmus Merah Biru 5,0-8,0 - 
Bromothymol biru Kuning Biru  6,0-7,6 7,1 
Phenol merah Kuning   Merah   6,8-8,4 7,8 
Thymol biru Kuning   Biru 8,0-9,6 8,9 
Phenolphthalein Tak berwarna Merah  8,3-10,0 9,6 
Allzarin kuning Kuning  Oren/merah 10,1-12,0 - 

 

4. Titrasi Asam Basa 

Titrasi asam basa sering sekali disebut sebagai itrasi netralisasi. 

Reaksi netralisasi terjadi antara ion hidrogen sebagai asam dngan ion 

hidroksida sebagai basa dan membentuk air yang bersifat netral. Pada 

prinsipnya reaksi yang terjadi adalah reaksi netralisasi. Telah diketahui 

bahwa air adalah elektrolit yang sangat lemah dengan pKw = 14. Itulah 

sebabnya asam dan basa selalu bereaksi menjadi garam dan air.  

Reaksi netralisasi dapat dipakai untuk menentukan konsentrasi 

larutan asam atau basa, caranya dengan menambahkan setetes demi setetes 

larutan basa kepada larutan asam. Setiap basa yang diteteskan bereaksi 

dengan asam, dan penetesan dihentikan pada saat jumlah mol H
+
 setara 

dengan mol OH
-
. Pada saat itu larutan bersifat netral dan disebut titik 

ekuivalen. Cara seperti ini disebut titrasi,yaitu analisis dengan mengukur 

jumlah larutan yang diperlukan untuk bereaksi tepat sama dengan larutn 

lain. Analisis ini disebut dengan analisis volumetric, karena yang diukur 

adalah volume larutan basa yang terpakai dengan volume tertentu larutan 

asam. 

Larutan basa yang akan diteteskan (titran) dimasukkan kedalam 

buret (pipa panjang berskala) dan jumlah yang terpakai dapat diketahui 
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dari tinggi sebelum dan sesudah titrasi. Larutan asam yang akan dititrasi 

dimasukan kedalam gelas kimia (Erlemeyer) dengan mengukur volumenya 

terlebih dahulu dengan memakai pipet volum. Untuk mengamati titik 

ekuivalen digunakan indicator yang perubahan warnanya disekitar titik 

ekuivalen. Saat terjadi perubahan warna itu disebut titik akhir. Seharusnya 

titik akhir berdempet dengan titik ekuivalen, tetapi hal ini sangat sukar 

diperoleh, jadi, dalam titrasi yang dapat diamati adalah titik akhir dan 

bukan titik ekuivalen. 

a. Titrasi Asam Kuat dengan Basa Kuat 

Titrasi asam kuat dan basa kuat contohnya adalah antara NaOH 

dengan HCl. Jika asam kuat dan basa kuat bereaksi maka akan 

dihasilkan garam dan air. Garam yang terjadi dari asam kuat dan basa 

kuat sifatnya tidak terhidrolisis dengan demikian titik ekuivalen terjadi 

pada pH=7. Sebagai contoh : 

H
+
 Cl

- 
+ Na

+ 
OH

-                    
Na

+
 Cl

-
 + H2O 

Pada hakikatnya reaksi ini adalah reaksi pembentukan air yang 

disebut netralisasi, 

H
+
 + OH

-                 
H2O 

Karena Na
+  

dan Cl
- 

 tidak mengalami perubahan dan tetap 

dalam larutan sebagai ion. Reaksi netralisasi dapat dipakai untuk 

larutan asam atau basa.
41
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Misalkan 25 ml HCl 0,1 M dititrasi dengan NaOH 0,1 M. Bila larutan 

HCl ditambahkan a ml NaOH, maka [HCl] yang tinggal sama dengan 

[H
+
], yaitu :  

[H
+
] = 

(        ) (       )

    
 

Dengan demikian, sebagai contoh dapat dihitung pH larutan pada 

berbagai titik. 

1) Titik awal pH= -log [HCl] = -log 0,1 = 1 

2) Setelah penambahan 10 ml NaOH : 

pH =     
(        ) (        )

     
 

pH =      

3) Pada titik ekuivalen, larutan hanya mengandung NaCl. Garam ini 

adalah AK-BK, maka pH = 7 

4) Setelah ditambahkan 25, 01 ml NaOH, 

pOH = -log 
(            ) (        )

        
      

pH = 14 – 4,70 = 9,30 

Ternyata disekitar titik ekuivalen, garis kurva naik tajam, yatu 

pH sekitar  4 s/d 9. Berarti pada daerah ini penambahan NaOH  

mengamati akhir dapat menggunakan indicator fenolftaleintrasi  untuk 

titrasi asam dan basa, walaupun perubahan warnanya terjadi sekitar pH 

8 s/d 10, yaitudak berwarna menjadi merah 
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b. Titrasi Asam Lemah dengan Basa Kuat 

Contoh titrasi ini adalah titrasi CH3COOH dengan NaOH atau 

KOH. Ketika asam lemah dititrasi dengan basa kuat, kurva menjadi 

cukup berbeda. Larutan adalah buffer sebelum titik ekuivalen. Jadi kita 

bisa memisahkan perhitungan sebagai berikut : 
42

 

Sebagai contoh diambil 25 ml CH3COOH 0,1 M dititrasi dengan 

NaOH 0,1 M.  

1) Pada titik awal hanya mengandung CH3COOH, maka 

pH = -log √      

      = - log √(        )   (    ) 

 = 2,88 

2) Setelah ditambah a ml NaOH, terdapat kelebihan CH3COOH 

dan CH3COOK. Campuran ini menjadi buffer dengan : 

pH = - log Ka 
  

  
 

ca = 
(       ) (     )

    
  

        cg = 
      

    
 

contohnya jika ditambahkan 10 ml NaOH. 

ca = 
(        ) (      )

     
               

        cg = 
       

  
               

         

            
 

  = 4,57 
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Keterangan : 

Ka : Konstata disosiasi asam 

Ca  : Konsentrasi asam 

Cg  : Konsentrasi garam 
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3) Pada titik ekuivalen, telah ditambahkan 25 ml NaOH sehingga 

semua CH3COOH telah bereaksi dengan NaOH menjadi 

CH3COONa. Akan tetapi harus diingat bahwa CH3COONa 

terion, dan CH3COO
- 

terhidrolisis dengan Kh = 5,6   10
-10

 

larutan bersifat basa dengan :  

cg =      
  

   
 M = 0,05 M 

POH = -log √      

POH = - log √               

 = 5,28 

PH = 8,72 

4) Setelah melewati titik ekuivalen, volume basa melebihi asam 

sehingga larutan mengandung CH3COONa dengan kelebihan 

NaOH. Konsentrasi OH
- 

yang dihitung hanya dari NaOH, 

karena basa kuat, sedangkan yang berasal dari hidrolisis garam 

dapat diabaikan. Berdasarkan itu, larutan mempunyai 

POH  = -log [NaOH] 

[NaOH] = 
(     )      

    
  

Sebagai contoh, setelah ditambahkan 26 ml NaOH, maka 

pOH = -log 
(      )     

     
  

  = 2,7 

pH  = 11,3 
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c. Titrasi Basa Lemah dan Asam Kuat 

Contoh yang diambil untuk titrsi basa lemah dan asam kuat 

adalah NH4OH dan HCl. Larutan yang dititrasi disini adalah basa 

lemah sedangkan penitrasinya adalah asam kuat. Titrasi ini mirip 

dengan titrasi asam lemah dengan basa kuat. Pada titik ekuivalen, 

larutan hanya mengandung garam NH4Cl yang menghasilkan ion NH4
+ 

yang terhidrolisis.
 43

 (Kh = 5,6 × 10
-10

) 

      pH = -log √      

      = -log √            
  

  
     

  = 5,28 

d. Titrasi Asam Lemah dengan Basa Lemah 

Titrasi asam lemah dengan basa lemah contohnya adalah 

CH3COOH dengan NH4OH jika asam lemah dengan basa lemah 

bereaksi maka pada titik ekuivalen akan menghasilkan garam yang 

sifatnya terhidrolisis seluruhnya. Berikut ini merupakan grafik 

keempat titrasi asam basa : 

 
Gambar 2.5 Grafik Titrasi Asam Basa 
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Keterangan : 

Kh : Konstata disosiasi air 

Cg  : Konsentrasi garam 
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E. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian Enggar Afrim Afrianis dan Harun Narudin yang berjudul 

pengembangan lks berbasis representasi level sub-mikroskopik pada 

materi sistem koloid kelas XI SMA Negeri 1 Taman Sidoarjo. Data hasil 

yang  diperoleh dianalisis secara deskripsi kualitatif dan kuantitatif. Hasil 

validasi memenuhi kesesuaian kelayakan teoritik yaitu validitas materi, 

validitas penyajian, validitas bahasa dengan persentase sebesar 91,8%; 

91,7%; 88,9%; 90%, dengan kriteria sangat layak. LKS juga memenuhi 

kesesuaian kelayakan empiris meliputi aktivitas siswa, respon siswa 

dengan persentase sebesar 94,4%; 99,5%, dengan kriteria sangat layak 

serta hasil belajar siswa yang menunjukkan adanya peningkatan siswa 

yang tahu konsep.
44

 

2. Penelitian Mujakir yang berjudul pemanfaatan bahan ajar berdasarkan 

multi level representasi untuk melatih kemampuan siswa menyelesaikan 

masalah kimia larutan. Hasil penelitiannya menunjukan kegiatan 

melatihkan kemampuan menyelesaikan masalah larutan berdasarkan multi 

level representasi yaitu, bahan ajar yang dimanfaatkan memberikan 

kontribusi dalam melatihkan kemampuan menyelesaikan masalah siswa. 

Hal ini dapat dilihat dari persentase yang diperoleh pada aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran dimana diperoleh persentase rata-rata dari dua 

pengamat secara berturut-turut pada pertemuan pertama 20% untuk 
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kemampuan analisis masalah, kemampuan mencari cara meyelesaikan 

masalah, dan kemampuan penjelasan. Pertemuan kedua meningkat 

menjadi 55,56% untuk kemampuan analisis, 66,67% mencari cara 

menyelesaikan masalah, dan 55,56% menjelaskan. Pertemuan ke tiga 

61,10% untuk kemampuan analisis, 88,89% kemampuan mencari cara 

menyelesaikan masalah, 77,78% penjelasan. Pertemuan keempat 83,3% 

kemampuan analisis masalah, 88,89% mencari cara menyelesaikan 

masalah, 77,78% penjelasan. Hal ini sesuai dengan kriteria tingkat 

aktivitas siswa yang diperoleh yaitu termasuk kedalam kategori tinggi.
45

 

3. Penelitian Nurma Achmaliya, Ila Rosilawati, Nina Kadarithna, Sunyono 

yang berjudul pengembangan modul berbasis representasi kimia pada 

materi teori tumbukan. Dari hasil penelitiannya menunjukan bahwa Hasil 

penilaian yang diberikan validator terhadap aspek kesesuaian 

isi,konstruksi, dan keterbacaan dari modul hasil pengembangan sudah 

valid dengan persentase dari masing-masing aspek berkategori tinggi. 

Studi lapangan hasil tanggapan yang diberikan guru terhadap aspek 

kesesuaian isi, konstruksi, dan keterbacaan berkriteria sangat tinggi. Di 

samping itu, tanggapan siswa terhadap aspek keterbacaan dan 

kemenarikan juga memiliki kriteria sangat tinggi. Berdasarkan hasil 

tersebut,modul hasil pengembangan memiliki validitas dan kepraktisan 

yang tinggi.
46
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4. Penelitian Agustin Dwi Cahya Merdekawati, Sulistyo Saputro dan 

Sugiharto, yang berjudul Pengembangan one stop lerning multimedia 

menggunakan software adobe flash pada materi bentuk molekul dan gaya 

antar molekul kelas XI SMA menunjukan bahwa multimedia pembelajaran 

dengan konsep one stop learning yang dibuat menggunakan softrawe 

adobe flash pada materi bentuk molekul dan gaya tarik antar molekul 

dapat dikembangkan melalui  metode penelitian dan pengembangan yang 

mengacu pada model yang dkembangkan oleh Borg and Gall layak 

digunakan guru sebagai bahan ajar dikelas dan juga sebagai sumber belajar 

dalam kegiatan pembelajaran individual siswa karena memiliki kualitas 

yang baik.
47

 

Kesamaan dari penelitian yang dilakukan dengan beberapa penelitian 

yang relevan diatas berbeda-beda.  Ditarik kesimpulan bahwa kesamaan 

penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang relevan adalah pada jenis 

penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama menggunakan penelitian 

pengembangan (R&D).  Selanjutnya adanya kesamaan lainnya yaitu berupa 

model penelitian Borg and Gall. Serta penggunaan software adobe flash pada 

pembuatan media pembelajaran. Kemudian terdapat kesamaan dalam 

pembuatan media yang dibuat yaitu pada representasi mikroskopik. 

Adapaun perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang 

relevan adalah pada seri adobe flash yang digunakan . kemudian berbeda 

pada materi yang dipilih dan target uji coba yang digunakan. 
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F. Kerangka Berpikir 

Dalam pembelajaran kimia, para ahli menggunakan perbedaan level-

level representasi untuk menjelaskan fenomena kimia. yang meliputi 

representasi makroskopik, mikroskopik, dan simbolik. Namun pada 

prosesnya pembelajaran kimia umumnya cenderung membatasi pada level 

makroskopik dan level simbolik saja, representasi mikroskopik cenderung 

diabaikan. Hal ini menyebabkan siswa cenderung kesulitan untuk memahami 

konsep-konsep kimia yang kebanyakan bersifat abstrak (berada pada 

tingkatan molekuler atau mikroskopik. Sementara pada latar belakang 

dijelaskan bahwa level mikroskopik merupakan faktor kunci, 

ketidakmampuan merepresentasikan aspek mikroskopik dapat menghambat 

kemampuan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena 

makroskopik dan simbolik.  

Dalam proses pembelajaran guru memegang peranan penting untuk 

menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Hal tersebut membuat 

guru harus mampu menguasai dan mengembangkan materi bahan ajar yang 

dibutuhkan siswa. Sesuai dengan perkembangan IPTEK, pengembangan 

media pembelajaran diperlukan untuk membantu siswa dalam memahami 

materi pembelajaran. Pada penelitian pengembangan ini, peneliti mendesain 

sebuah produk media pembelajaran berbentuk media pembelajaran interaktif 

yang dapat menyajikan pembelajaran pada materi kimia tidak hanya pada 

level makroskopik dan simbolik, tetapi juga pada level mikroskopik.  Dengan 

adanya media akan menumbuhkan minat siswa dalam mempelajari pelajaran 
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kimia. Dari masalah tersebut, sehingga dirasa perlu adanya media 

pembelajaran yang dapat menunjang kebutuhan siswa tersebut, oleh karena 

itu peneliti tertarik untuk mendesain suatu media pembelajaran kimia yakni 

pada materi titrasi asam basa yang dapat dijadikan alternatif bagi guru untuk 

menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif. Bagan kerangka 

berfikir disajikan pada Gambar. 2.6 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan dalam 

pembelajaran kimia 

1. Sebagaian besar 

peserta didik 

beranggapan bahwa 

kimia merupakan 

mata pelajaran yang 

sulit. 

2. Siswa cenderung 

menghafalkan materi 

kimia yang berupa 

konsep dibandingkan 

memahaminya. 

3. Pembelajaran kimia 

umumnya cenderung 

membatasi pada level 

makroskopik dan 

level simbolik saja, 

sedangkan 

representasi 

mikroskopik 

cenderung diabaikan. 

4. Kurangnya media 

pembelajaran inovatif 

yang digunakan 

dalam pembelajaran 

kimia 

 

Desain produk media 

pembelajaran representasi 

level mikroskopik berbasis 

adobe flash pada materi titrasi 

asam basa 

Validasi dan revisi produk 

Uji coba praktikalitas produk 

media pembelajaran skala 

kecil 

Revisi produk hasil uji coba 

praktikalitas 

Tindakan  Hasil yang diharapkan 

Model 

pengemba

ngan Borg 

and Gall 

Media 

pembelajaran 

level representasi 

mikroskopik 

dapat dijadikan 

sebagai bahan 

dan sumber 

belajar yang 

valid,praktis, 

serta dapat 

menambah 

pengetahuan 

peserta didik 

terhadap materi 

kimia pada level 

representasi 

mikroskopik 
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G. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk menentukan 

bagaimana mengukur variable dalam penelitian, adapun konsep yang 

diuraikan dalam penelitian ini adalah: 

Dalam penelitian ini, variabelnya adalah media pembelajaran pada 

level representasi mikroskopik menggunakan adobe flash Cs6. Media 

pembelajaran pada level mikroskopik merupakan suatu alat bantu dalam 

pembelajaran menggunakan komputer yang didukung dan memanfaatkan 

suatu  software adobe flash Cs6.  

Media pembelajaran yang didesain ini dibuat  melalui model 

pengembangan. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian R&D 

(Research And Development). Model yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model Brog and Gall. Desain ini mempunyai sepuluh tahapan dalam 

mengembangkan model yaitu, (1) Penelitian dan pengumpulan informasi, (2) 

Perencanaan, (3) Pengembangan bentuk awal produk, (4) Uji lapangan awal, 

(5) Revisi produk, (6) Uji lapangan utama, (7) Revisi produk operasional, (8) 

Uji lapangan operasional, (9) Revisi produk akhir, (10) Diseminasi dan 

implementasi.  Namun pada penelitian ini hanya dilakukan sampai tahap 

kelima yaitu revisi produk.
48

 Adapun lima tahapan yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah : 
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1. Penelitian dan Pengumpulan Informasi 

Pada tahap pengumpulan informasi awal, peneliti 

mewawancarai Guru kimia, menanyakan perihal penggunaan 

media yang pernah diterapkan, mewawancarai siswa untuk 

mengetahui skala kebutuhan terhadap media, dan observasi. 

2. Melakukan perencanaan 

Tahap ini menentukan materi yang cocok untuk dibuat 

medianya, penyusunan kompetensi dasar dan indikator, memilih 

software, menyiapkan desain produk awal, dan menyusun 

instrumen. 

3. Pengembangan Produk 

Pada tahap ini peneliti mulai mengembangkan produk 

media pembelajaran, selanjutnya peneliti melakukan validasi media 

pembelajaran kepada ahli media dan ahli materi terkait kualitas 

media tersebut. Hasilnya berupa, saran, komentar, dan masukan 

yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi media 

yang dikembangkan. 

4. Uji Coba Terbatas 

Pada tahap ini, peneliti melakukan uji coba langsung media yang 

telah dihasilkan 2 orang guru kimia dan 10 orang peserta didik 

kelas XI MIPA. Hasil uji coba tersebut akan dijadikan masukan 

untuk melakukan perbaikan produk untuk mengahasilkan produk 

akhir. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian R&D (Research And 

Development). Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Brog 

dan Gall. Desain ini mempunyai sepuluh tahapan dalam mengembangkan 

model yaitu, (1) Penelitian dan pengumpulan informasi, (2) Perencanaan, (3) 

Pengembangan bentuk awal produk, (4) Uji lapangan awal, (5) Revisi produk, 

(6) Uji lapangan utama, (7) Revisi produk operasional, (8) Uji lapangan 

operasional, (9) Revisi produk akhir, (10) Diseminasi dan implementasi. 

Namun  pada penelitian ini hanya dilakukan sampai tahap ke lima yaitu revisi 

produk.
49

 Langkah-langkah penelitiannya yaitu: 

  

 

 

 

 

Gambar. 3.1 Desain Penelitian 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari – Agustus 2019, yang 

dilakukan pada dua tempat yaitu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  
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Penelitian dan 

pengumpulan 

informasi 

Perencanaan 

Uji Lapangan awal  Revisi Desain   
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bentuk awal 

produk 
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Kasim Riau dan SMA Negeri 2 Bungaraya, Jl. Hang Jebat Kampung 

Kemuning Muda, Kec.Bungaraya, Kab. Siak, Prov. Riau. 

  

C. Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang melakukan validasi 

terhadap produk media pembelajaran  yang dihasilkan yang meliputi ahli 

media pendidikan, ahli materi pembelajaran, dan sampel uji praktikalitas   

a. Ahli media pendidikan 

Ahli media pendidikan minimal memiliki pendidikan sarjana S2 (strata 

dua) yang berasal dari dosen dan memiliki pengelaman serta keahlian 

dalam perancangan maupun pengembangan media pembelajaran 

b. Ahli materi pembelajaran kimia 

Ahli materi pembelajaran kimia minimal memiliki pendidikan sarjana 

S2 (strata dua)  bidang kimia yang berasal serta memiliki pengalaman 

luas dan tinggi dalam mengajar pelajaran kimia 

c. Sampel uji praktikalitas media pembelajaran 

Sampel uji praktikalitas media pembelajaran minimal memiliki 

pendidikan sarjana S1 (strata satu) yang memiliki pengalaman luas dan 

tinggi dalam mengajar pelajaran kimia yang berasal dari sekolah serta 

siswa kelas XI. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah media pembelajaran level representasi 

mikroskopik berbasis adobe flash. 
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D. Prosedur Penelitian 

1. Penelitian dan pengumpulan informasi, termasuk dalam langkah ini antara 

lain studi literature yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, 

pengukuran kebutuhan, penelitian dalam skala kecil, dan persiapan untuk 

merumuskan kerangka kerja penelitian. Pada penelitian ini, peneliti 

mengidentifikasi masalah dengan melakukan observasi yaitu dengan 

melakukan pengamatan langsung di sekolah untuk melihat proses belajar 

mengajar, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta kebutuhan 

siswa dalam belajar. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara guru 

mata pelajaran kimia yang mengajar di SMA Negeri 2 Bungaraya, 

wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, dimana 

pertanyaan wawancara sudah di persiapkan terlebih dahulu sebelum di 

ajukan, melakukan wawancara terhadap siswa, dan meyebarkan angket 

untuk analisis kebutuhan siswa.  

2. Perencanaan, termasuk dalam langkah ini adalah menyusun rencana 

penelitian yang meliputi merumuskan kecakapan dan keahlian yang 

berkaitan dengan permasalahan, menentukan tujuan yang akan dicapai 

pada setiap tahapan, desain atau langkah-langkah penelitian dan jika 

mungkin/ diperlukan melaksanakan studi kelayakan secara terbatas.
50

 

3. Pengembangan produk tahap awal, berdasarkan hasil analisis kebutuhan, 

langkah selanjutnya yaitu mengembangkan bentuk permulaan dari produk 

yang akan dihasilkan. Termasuk dalam langkah ini adalah persiapan 
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komponen pendukung, menyiapkan pedoman dan buku petunjuk. 

Penilaian rancangan produk yang dilakukan dengan memberi penilaian 

berdasarkan pemikiran rasional, tanpa uji coba di lapangan. Validasi 

desain media pembelajaran pada penelitian ini dilakukan oleh ahli media 

pendidikan minimal memiliki pendidikan sarjana S2 (strata dua) yang 

berasal dari dosen dan memiliki pengelaman serta keahlian dalam 

perancangan maupun pengembangan media pembelajaran, ahli materi 

pembelajaran kimia yang minimal memiliki pendidikan sarjana S2 (strata 

dua)  bidang kimia yang berasal serta memiliki pengalaman luas dan tinggi 

dalam mengajar pelajaran kimia, 

4. Uji Lapangan awal, langkah berikutnya adalah melakukan uji coba 

lapangan awal dalam skala terbatas, dengan melibatkan 1 sampai dengan 3 

sekolah, dengan jumlah 6-12 subjek. Pada langkah ini pengumpulan dan 

analisis data dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi atau 

angket. Namun pada penelitian ini, peneliti menggunakan angket untuk 

mengumpulkan dan menganalisis data yang ditujukan pada uji 

praktikalitas media pembelajaran yaitu guru minimal memiliki pendidikan 

sarjana S1 (strata satu) yang memiliki pengalaman luas dan tinggi dalam 

mengajar pelajaran kimia yang berasal dari sekolah serta beberapa siswa 

kelas XI. 

5. Revisi Produk, yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal yang 

dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal. Perbaikan ini sangat mungkin 

dilakukan lebih dari satu kali, sesuai dengan hasil yang dtunjukan dalam 
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ujicoba terbatas, sehingga diperoleh draft produk (model) utama yang siap 

di ujicoba lebih luas. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan ini dibutuhkan data-data pendukung yang diperoleh 

dengan suatu metode pengumpulan data yang relevan. Metode pengumpulan 

data yang digunakan untuk memperoleh data-data adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya 

dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan di amati dan diteliti. 
51

 

Pengamatan secara langusng di SMA Negeri 2 Bungaraya. Yaitu 

untuk melihat proses belajar mengajar, kelengkapan sarana dan prasarana 

sekolah serta kebutuhan siswa dalam belajar. 

2. Wawancara 

Wawancara atau interview dapat diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan bahasa lisan baik secara tatap 

muka ataupun melalui saluran media tertentu. 
52

 Penulis mendapatkan 

informasi secara lengkap dengan melakukan wawancara langsung ke wakil 

kepala sekolah bidang kurikulum, dan guru mata pelajaran kimia yang 

mengajar di SMA Negeri 2 Bungaraya, dengan menanyakan kurikulum 

yang digunakan disekolah, proses belajar mengajar, apa yang membuat 
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anak sulit menerima pembelajaran kimia, dan sarana prasana yang tersedia 

disekolah, serta apa yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. 

3. Angket 

Angket atau kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya
53

. Angket ini nantinya 

mengharuskan responden memilih jawaban yang telah disediakan dalam 

bentuk Cheklist (√)
54

. Angket yang akan digunakan ini sebelumnya telah 

melalui tahap konsultasi dan validasi dengan dosen pembimbing. Adapun 

responden yang dimaksud adalah validator media, guru kimia, dan siswa 

yang dijadikan sampel.  

Selanjutnya peneliti menggunakan skala likert untuk melihat 

persepsi dari validator dan sampel. Skala likert adalah skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau 

kelompok kejadian. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur 

akan dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian tersebut dijadikan 

sebagai titik tolakuntuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa 

pertanyaan atau pernyataan.  

Pada penelitian ini skala likert yang digunakan menggunakan skala 

likert 4 poin. Alasan menggunakan skala likert tersebut adalah dengan 

pertimbangan untuk memperoleh pandangan responden secara lebih jelas 

mengenai  penyataan-pernyatan yang disajikan dalam angket. Modifikasi 
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ini mengacu pada pendapat hadi dengan alasan: pertama, pemberian kata 

tengah memberikan arti ganda.  Kedua, tersedianya kategori jawaban 

tengah menimbulkan kecenderungan jawaban tengah bagi responden yang 

memiliki keraguan dalam menanggapi pernyataan. Ketiga, jika disediakan 

kategori jawaban tengah akan menghilangkan banyak informasi dari 

responden
55

.  

Angket dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data 

mengenai kevalidan dan kepraktisan media pembelajaran level  

representasi mikroskopik berbasis adobe flash. Setiap jawaban akan 

dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang 

diungkapkan dengan kata-kata berikut: 

Sangat Baik (B)  :  4 

Baik (B)  :  3 

Kurang Baik (KB)  :  2 

Sangat Kurang Baik (SKB) :  1 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif 

kualitatif dan teknik analisis deskriptif kuantitatif yang mendiskripsikan hasil 

uji validitaas dan uji praktikalitas. Adapun kedua teknik tersebut yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan mengelompokkan 

informasi-informasi dari data kualitatif yang berupa masukan, kritik, dan 

saran perbaikan yang terdapat pada angket. Teknik analisis deskriptif 

kualitatif digunakan untuk mengolah data hasil review dari ahli desain 

media dan ahli materi pembelajaran berupa saran dan masukan mengenai 

perbaikan media pembelajaran level representasi mikroskopik berbasis 

adobe flash. 

2. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis 

data kuantitatif berupa angket. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan 

untuk menganalisis data yang diperoleh dari angket. 

a. Analisis Validitas Media Pembelajaran 

Untuk melakukan analisis validitas media yang dikembangkan 

digunakan Likert dan diperoleh cara : 

1) Menentukan skor maksimal 

2) Menentukan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan skor dari 

masing-masing validator 

3) Menentukan presentase kevalidan : 

    Skor yang diperoleh   

Persentase kevalidan =     × 100% 

   Skor maksimal 
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Hasil observasi kevalidan kemudian ditafsirkan dalam 

pengertian kualitatif berdasarkan pada tabel. 2. Berikut ini
56

 

Tabel. 3.1. Kriteria Hasil Uji Validitas Media Pembelajaran 

 

No Interval Kriteria 

1 81% - 100% Sangat Valid 

2 61% - 80% Valid 

3 41% - 60% Cukup Valid 

4 21% - 40% Kurang Valid 

5 0% - 20% Tidak Valid 

 

b. Analisis Kepraktisan Media Pembelajaran 

Untuk melakukan analisis validitas media yang dikembangkan 

digunakan Likert dan diperoleh cara : 

1) Menentukan skor maksimal 

2) Menentukan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan skor dari 

masing-masing validator 

3) Menentukan presentase kevalidan : 

    Skor yang diperoleh   

Persentase kevalidan =     × 100% 

   Skor maksimal 

 Hasil observasi kevalidan kemudian ditafsirkan dalam 

pengertian kualitatif berdasarkan pada tabel. 3. Berikut ini
57

 

Tabel.3.2 Kriteria Hasil Uji Praktisitas Media Pembelajaran 

 

No Interval Kriteria 

1 81% - 100% Sangat Praktis 

2 61% - 80% Praktis 

3 41% - 60% Cukup Praktis 

4 21% - 40% Kurang Praktis 

5 0% - 20% Tidak Praktis 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian desain dan uji coba media pembelajaran level 

representasi mikroskopik berbasis adobe flash pada materi titrasi asam basa 

kelas XI SMA/MA yang telah dilakukan dapat disimpulkan : 

1. Media pembelajaran level representasi mikroskopik berbasis adobe flash 

pada materi titrasi asam basa untuk pembelajaran kimia SMA/MA kelas 

XI yang didesain dinyatakan sangat valid dengan presentasi kevalidan 

89,77%, dengan rata-rata kevalidan ahli materi dan media berturut-turut 

adalah 90,15% dan 89,39%. 

2. Media pembelajaran level representasi mikroskopik berbasis adobe flash 

pada materi titrasi asam basa untuk pembelajaran kimia SMA/MA kelas 

XI yang didesain dinyatakan sangat praktis dengan presentasi kepraktisan 

86,87 % dan media pembelajaran level representasi mikroskopik berbasis 

adobe flash pada materi titrasi asam basa untuk pembelajaran kimia 

SMA/MA kelas XI yang didesain terhadap respon siswa memperoleh 

presentasi kepraktisan 81,94%. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian dan pengembangan media pembelajaran level 

representasi mikroskopik berbasis adobe flash pada materi titrasi asam basa 

untuk pembelajaran kimia kelas XI SMA/MA yang telah dilakukan, maka 

penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut : 
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1. Kepada pembaca atau peneliti lain yang akan melakukan penelitian media 

pembelajaran level representasi mikroskopik ini perlu dilakukan ujicoba 

pada lapangan yang lebih luas. 

2. Perlunya ujicoba efektifitas dari media pembelajaran level representasi 

mikroskopik pada materi titrasi asam basa yang didesain. 

3. Media pembelajaran level representasi mikroskopik berbasis adobe flash 

dapat digunakan sebagai alternatif dalam pembelajaran kimia kelas XI 

pada materi titrasi asam basa 
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STORYBOARD MEDIA PEMBELAJARAN LEVEL REPRESENTASI MIKROSKOPIK 

BERBASIS ADOBE FLASH PADA MATERI TITRASI ASAM BASA 

No Desain Frame Keterangan 

1 

 

Opening 

 

 

 

 

 

 

Tampilan pembuka sebelum 

masuk pada halaman utama 

2 

 

Halaman utama media 

pembelajaran 

Tampilan halaman utama 

yang terdapat pilihan menu 

dalam media pembelajaran 

3 

 

Profil Tampilan yang akan 

muncul ketika tombol profil 

diklik 

4 

 

Petunjuk penggunaan 

media pembelajaran 

Tampilan yang akan 

muncul jika petunjuk pada 

menu utama diklik 

5 

 

Kurikulum media 

pembelajaran 

Tampilan yang akan 

muncul jika kurikulum pada 

menu utama diklik 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN C.2 



 

 

6 

 

Menu materi media 

pembelajaran 

Tampilan yang akan 

muncul jika materi pada 

menu utama di klik 

7 

 

Materi titrasi asam basa Tampilan yang akan 

muncul jika definisi titrasi 

asam basa pada menu 

materi di klik 

8 

 

Materi titrasi asam basa Tampilan yang akan 

muncul jika di tekan tombol 

panah kanan (next) 

9 

 

Materi titrasi asam basa Tampilan yang akan 

muncul jika di tekan tombol 

panah kanan (next) 

 

 

 

 

10 

 
 

Materi titrasi asam basa Tampilan yang akan 

muncul jika di tekan tombol 

panah kanan (next) 

 

 

 

 

 

11 

 

Materi titrasi asam basa 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan yang akan 

muncul jika di tekan tombol 

panah kanan (next) 



 

 

 

12 

 
 

Materi titrasi asam basa Tampilan yang akan 

muncul jika di tekan tombol 

panah kanan (next) 

13 

 
 

Materi titrasi asam basa Tampilan yang akan 

muncul jika di tekan tombol 

panah kanan (next) 

14 

 
 

Materi titrasi asam basa Tampilan yang akan 

muncul jika di tekan tombol 

panah kanan (next) 

15 

 
 

Percobaan pada media 

pembelajaran 

Tampilan yang akan 

muncul jika percobaan pada 

menu utama di klik 

16 

 
 

Percobaan pada media 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

Tampilan yang akan 

muncul jika alat pada menu 

percobaan di klik 



 

 

17 

 
 

Percobaan pada media 

pembelajaran 

 

Tampilan yang akan 

muncul jika alat pada menu 

percobaan di klik 

18 

 
 

Percobaan pada media 

pembelajaran 

 

Tampilan yang akan 

muncul jika alat pada menu 

percobaan di klik 

19 

 
 

Percobaan pada media 

pembelajaran 

 

Tampilan yang akan 

muncul jika Bahan pada 

menu percobaan di klik 

20 

 
 

Percobaan pada media 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

Tampilan yang akan 

muncul jika asam  pada 

menu bahan di klik 

21 

 
 

Percobaan pada media 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

Tampilan yang akan 

muncul jika wadah bahan 

HCl  di klik 

22  Percobaan pada media 

pembelajaran 

 

Tampilan yang akan 

muncul jika wadah bahan 

CH3COOH di klik 



 

 

 

23 

 
 

Percobaan pada media 

pembelajaran 

 

Tampilan yang akan 

muncul jika basa pada 

menu bahan di klik 

24 

 

Percobaan pada media 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan yang akan 

muncul jika wadah NaOH  

di klik 

25 

 
 

Percobaan pada media 

pembelajaran 

 

Tampilan yang akan 

muncul jika wadah NH3 

pada menu basa di klik 

26 

 
 

Percobaan pada media 

pembelajaran 

 

Tampilan yang akan 

muncul jika indikator pada 

menu bahan di klik 



 

 

27 

 
 

Percobaan pada media 

pembelajaran 

 

Tampilan yang akan 

muncul jika prosedur pada 

menu percobaan di klik 

28 

 
 

Percobaan pada media 

pembelajaran 

 

Tampilan yang akan 

muncul jika prosedur pada 

menu percobaan di klik 

29 

 

Percobaan pada media 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

Tampilan yang akan 

muncul jika tombol atur 

posisi di klik 

 

 

 

 

 

 

30 

 
 

Percobaan pada media 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan yang akan 

muncul jika tombol HCl di 

klik 

31  

 

Percobaan pada media 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

Tampilan yang akan 

muncul jika tombol proses 

di klik 

32  Percobaan pada media 

pembelajaran 

 

Tampilan yang akan 

muncul jika tombol NaOH 

di klik 



 

 

 
33  

 

Percobaan pada media 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

Tampilan yang akan 

muncul jika tombol proses 

di klik 

34  

 

Percobaan pada media 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan yang akan 

muncul jika tombol 

indikator di klik 

35  

 

Percobaan pada media 

pembelajaran 

 

Tampilan yang akan 

muncul setelah larutan 

indikator dimasukan 

kedalam erlenmeyer 

36 

 

Percobaan pada media 

pembelajaran 

 

 

 

 

Tampilan yang akan 

muncul ketika titik 

ekuivalen 



 

 

37 

 

Tampilan percobaan 

pada media 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

Tampilan yang akan 

muncul ketika di klik pada 

buret 

38 

 
 

Tampilan hasil 

pengamatan percobaan 

pada media 

pembelajaran 

Tampilan yang akan 

muncul ketika di klik 

tombol next 

39 

 
 

Tampilan hasil 

pengamatan percobaan 

pada media 

pembelajaran 

Tampilan yang akan 

muncul ketika di klik 

tombol next 

40 

 
 

Tampilan hasil 

pengamatan percobaan 

pada media 

pembelajaran 

Tampilan yang akan 

muncul ketika di klik 

tombol next 

41 

 
 

Tampilan hasil 

pengamatan percobaan 

pada media 

pembelajaran 

Tampilan yang akan 

muncul ketika di klik 

tombol next 



 

 

42 

 

Tampilan kesimpulan 

dari media 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

Tampilan yang akan 

muncul ketika di klik 

tombol kesimpulan 

43 

 

Daftar pustaka Tampilan yang akan 

muncul ketika di klik next 

setelah kesimpulan 

 

 

 

 

 

 

Kisi-kisi Instrumen UjiValiditas,  Uji Praktikalitas, dan Uji Respon Siswa  

Media Pembelajaran Level  Representasi Mikroskopik Berbasis Adobe Flashpada 

Materi Titrasi Asam Basa  

 

Instrumen Validitas Media Pembelajaran 

No Aspek Indikator Jumlah 

1 a. Aspek Tampilan Visual dan 

Audio 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 8 

b. Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 10,11 2 

c. Aspek Kelayakan Penyajian 12,13 2 

d. Aspek Kelayakan Isi 14,15,16 3 

e. Aspek Kelayakan Bahasa 17,18 2 

Jumlah 18 

 

 

 

Instrumen Praktikalitas untuk Guru SMAN 2 Bungaraya 

No. Aspek Indikator Jumlah 

2 a. Aspek Tampilan Visual dan Audio 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 

LAMPIRAN C.2 



 

 

b. Aspek Kelayakan Perangkat Lunak 10,11 2 

c. Aspek Kelayakan Penyajian 12,13,14 3 

d. Aspek Kelayakan Isi 15,16,17,18 4 

e. Aspek Kebahasaan 19,20 2 

Jumlah 20 

 

 

Instrumen Uji respon Siswa 

No. Aspek Indikator Jumlah 

3 a. Aspek Kualitas Media 1,2,3,4 4 

b. Aspek Ketertarikan Peserta Didik 5,6,7,8 4 

c. Aspek Kejelasan Media 9 1 

Jumlah 9 

 

 

 

 

 

ANGKET UJI VALIDITAS 

MEDIA PEMBELAJARAN LEVEL REPRESENTASI MIKROSKOPIK BERBASIS 

ADOBE FLASH PADA MATERI TITRASI ASAM  

 

 

 

 

 

Judul  : Desain Dan Uji Coba Media Pembelajaran Level  Representasi  Mikroskopik  

    Berbasis Adobe Flash Pada Materi Titrasi Asam Basa 

Penyusun : Puji Tampi Rahayu 

Pembimbing  : Arif Yasthophi, S.Pd., M.Si 

Instansi :Pendidikan Kimia FTK UIN SUSKA RIAU 

Assalamu’alaikum, Wr. Wb 

Dengan hormat, 

LAMPIRAN C.3 

Hari/Tanggal  : 

Nama Validator : 

Profesi/Jabatan : Dosen 



 

 

 Sehubungan dengan dikembangkannya Media Pembelajaran Level Representasi 

Mikroskopik Berbasis Adobe Flash pada Materi Titrasi Asam Basa, saya memohon kesediaan 

Bapak/Ibu memberikan saran terhadap media pembelajaran dan mengisi angket yang telah 

disediakan. Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang media 

pembelajaran level representasi mikroskopik berbasis adobe flash, sehingga dapat diketahui 

valid atau tidaknya media pembelajaran tersebut untuk digunakan. Penilaian, komentar, dan 

saran yang Bapak/Ibu berikan akan digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari  

media pembelajaran ini. Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi angket validasi 

media pembelajaran ini, saya ucapkan terimakasih. 

 Pemohon, 

 

 

PUJI TAMPI RAHAYU 

                                                                                                             NIM.11517200057 

 

Petunjuk Pengisian 

Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek ( ) pada kolom yang sesuai 

dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir dalam lembar penilaian dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

Pedoman penilaian : 

Skor 1 Berarti "sangat tidak baik (STB)" bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak tepat guna, 

tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 

Skor 2 Berarti "tidak baik (TB)" bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak operasional, 

kurang mendukung ketercapaian tujuan. 

Skor 3 Berarti "baik (B)" bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, kurang mendukung 

ketercapaian tujuan. 

Skor 4 Berarti "sangat baik (SB)" bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, mendukung 

ketercapaian tujuan. 

 

Angket Validitas Media Pembelajaran 



 

 

No Indikator 
Skor 

1 2 3 4 

Aspek Tampilan Visual dan Audio 

1. Kesesuaian penggunaan huruf dan ukuran teks     

2. Penggunan warna yang menarik     

3. 
Kesesuaian gambar yang digunakan pada media 

pembelajaran 
    

4. Penggunaan backsound     

5. Kesesuaian pemilihan background (latar belakang)     

6. Layout interactive (ikon navigasi)     

7. Media bergerak (Animasi)     

8. Desain dan tata letak navigasi konsisten     

9. Sederhana dan menarik     

Aspek Rekayasa perangkat Lunak 

10.  Maintenabel (dapat dipelihara/dikelola dengan mudah     

11. 
Usabilitas (mudah digunakan dan sederhana 

pengoperasiannya) 
    

 

Saran-saran (secara keseluruhan) : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…… 

…………………………………………………………………………………………………

… 

Kesimpulan 

Media Pembelajaran ini dinyatakan *) : 

Aspek Kelayakan Penyajian 

12. Penyajian isi materi     

13. Pembangkit motivasi belajar     

Aspek Kelayakan Isi 

14. 
Kesesuaian materi dalam media pembelajaran dengan 

Kompetensi Dasar (KD)  
    

15. 
Materi dalam media pemebelajaran sesuai dengan indikator 

yang ingin dicapai  
    

16. 
Materi yang disajikan dalam media pembelajaran meliputi 

keakuratan fakta, konsep atau prinsip 
    

17. Gambar/animasi sesuai dengan materi     

18. 

Representasi mikroskopik yang digunakan pada media 

pembelajaran sudah menggambarkan fenomena 

mikroskopik pada tingkat atom atau molekul 

    

19. Kemudahan dalam memahami materi     

20. 
Kemutakhiran materi yang disajikan dalam media 

pembelajaran  
    

Aspek Kebahasaan 

21. Penggunaan bahasa mudah dipahami     

22. Ketepatan tata bahasa     



 

 

1. Valid untuk diujicobakan 

2. Valid untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 

3. Tidak valid untuk diujicobakan 

*) Lingkari salah satu 

Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari pihak lain. 

 

 

Pekanbaru, ........................ 2019    Validator  

 

 

 

  (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

ANGKET UJI PRAKTIKALITAS 

MEDIA PEMBELAJARAN LEVEL REPRESENTASI MIKROSKOPIK BERBASIS 

ADOBE FLASHPADA MATERI TITRASI ASAM BASA 

 

 

 

 

 

Judul  : Desain Dan Uji Coba Media Pembelajaran Level  Representasi  Mikroskopik  

    Berbasis Adobe Flash Pada Materi Titrasi Asam Basa 

Penyusun : Puji Tampi Rahayu 

Pembimbing  : Arif Yasthophi, S.Pd., M.Si 

Instansi :Pendidikan Kimia FTK UIN SUSKA RIAU 

Assalamu’alaikum, Wr. Wb 

Dengan hormat, 

 Sehubungan dengan dikembangkannya Media Pembelajaran Level Representasi 

Mikroskopik Berbasis Adobe Flash pada Materi Titrasi Asam Basa, saya memohon kesediaan 

Bapak/Ibu memberikan saran terhadap media pembelajaran dan mengisi angket yang telah 

disediakan. Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang media 

pembelajaran level representasi mikroskopik berbasis adobe flash, sehingga dapat diketahui 

kepraktisan media pembelajaran tersebut untuk digunakan. Penilaian, komentar, dan saran 

yang Bapak/Ibu berikan akan digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari  media 

pembelajaran ini. Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi angket praktikalitas media 

pembelajaran ini, saya ucapkan terimakasih. 

 Pemohon, 

 

 

PUJI TAMPI RAHAYU 

                                                                                                             NIM.11517200057 

 

Petunjuk Pengisian 

LAMPIRAN C.5 

Hari/Tanggal  : 

Nama Validator : 

Profesi/Jabatan : 



 

 

 Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek ( ) pada kolom yang sesuai 

dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir dalam lembar penilaian dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

Pedoman penilaian : 

Skor 1 Berarti "sangat tidak baik (STB)" bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak tepat guna, 

tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 

Skor 2 Berarti "tidak baik (TB)" bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak operasional, 

kurang mendukung ketercapaian tujuan. 

Skor 3 Berarti "baik (B)" bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, kurang mendukung 

ketercapaian tujuan. 

Skor 4 Berarti "sangat baik (SB)" bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, mendukung 

ketercapaian tujuan. 

 

Angket Uji Praktikalitas 

No Indikator 
Skor 

1 2 3 4 

Aspek Tampilan Visual dan Audio 

1. Kesesuaian penggunaan huruf dan ukuran teks     

2. Penggunan warna yang menarik     

3. 
Kesesuaian gambar yang digunakan pada media 

pembelajaran 
    

4. Penggunaan backsound     

5. 
Kesesuaian pemilihan background (latar 

belakang) 
    

6. Layout interactive (ikon navigasi)     

7. Media bergerak (Animasi)     

8. Desain dan tata letak navigasi konsisten     

9. Sederhana dan menarik     

Aspek Kelayakan Perangkat Lunak 

10. 
Maintenabel (dapat dipelihara/dikelola dengan 

mudah 
    

11. 
Usabilitas (mudah digunakan dan sederhana 

pengoperasiannya) 
    

Aspek Kelayakan Penyajian 

12. Penyajian isi materi     

13. Penyajian menarik     

14. Pembangkit motivasi belajar     

Aspek Kelayakan Isi 

15. 
Kesesuaian materi dalam media dengan 

Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator 
    



 

 

16. 

Materi yang disajikan dalam media 

pembelajaran meliputi keakuratan fakta, konsep 

atau prinsip 

    

17. Gambar/animasi sesuai dengan materi     

18. 
Media pembelajaran dapat membantu 

keseragaman pengamatan atau persepsi belajar 
    

Aspek Kebahasaan 

19. Penggunaan bahasa mudah dipahami     

20. Ketepatan tata bahasa     

 

Saran-saran (secara keseluruhan) : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………… 

Kesimpulan 

 

Media Pembelajaran ini dinyatakan *) : 

1. Dapat digunakan tanpa revisi 

2. Dapat digunakan dengan revisi sesuai saran 

3. Tidak dapat digunakan 

*) Lingkari salah satu 

Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari pihak lain. 

 

Bungaraya , ........................ 2019 

 Guru Kimia 
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LEMBAR INSTRUMEN PENELITIAN 

(Respon Siswa) 

A. Identittas 

Nama  : 

Kelas  : 

Sekolah : 

 

B. Petunjuk penggunaan angket 

Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paling tepat dengan memberikan tanda  

(X) ! 

 

C. Angket Isian 

1. Apakah penyajian media pembelajaran pada materi titrasi asam basa menarik? 

1 2 3 4 

Sangat kurang 

menarik 

Kurang 

menarik 

Menarik  Sangat 

menarik 

 

2. Apakah gambar dan animasi yang digunakan pada media pembelajaran 

menarik? 

1 2 3 4 

Sangat kurang 

menarik 

Kurang 

menarik 

Menarik  Sangat 

menarik 

 

3. Apakah desain pada media pembelajaran menarik? 

1 2 3 4 

Sangat kurang 

menarik 

Kurang 

menarik 

Menarik  Sangat 

menarik 

 

4. Apakah pewarnaan pada media pembelajaran menarik? 

1 2 3 4 

Sangat kurang 

menarik 

Kurang 

menarik 

Menarik  Sangat 

menarik 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN C.7 



 

 

 

5. Apakah belajar dengan penggunaan media pembelajaran membuat proses 

belajar lebih mudah ? 

1 2 3 4 

Sangat kurang 

mudah 

Kurang 

mudah 

Mudah Sangat 

mudah 

 

6. Apakah anda merasa bahwa belajar titrasi asam basa dengan menggunakan 

media pembelajaran bermanfaat? 

1 2 3 4 

Sangat kurang 

bermanfaat 

Kurang 

bermanfaat 

Bermanfaat Sangat 

bermanfaat 

 

7. Apakah anda senang belajar kimia dengan menggunakan media pembelajaran ? 

1 2 3 4 

Sangat kurang 

senang 

Kurang 

senang 

Senang  Sangat 

senang 

 

8. Apakah dengan media pembelajaran anda lebih bersemangat belajar kimia? 

1 2 3 4 

Sangat kurang 

bersemangat 

Kurang 

bersemangat 

Bersemangat Sangat 

bersemangat 

 

9. Apakah anda dapat memahami materi titrasi asam basa yang dipelajari dengan 

menggunakan media pembelajran ini? 

1 2 3 4 

Sangat kurang 

paham 

Kurang 

paham 

Paham  Sangat 

paham 

 

Komentar dan Saran Secara Umum Tentang Media Pembelajaran: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

DAFTAR NAMA VALIADATOR, GURU, DAN SISWA 

No Nama Keterangan 

1 Arif Yasthophi, S.Pd., M.Si Validator Istrumen 

2 Arif Yasthophi, S.Pd., M.Si Validator Media Pembelajaran 

3 Elvi Yenti, S.Pd., M.Si Validator Media Pembelajaran 

4 Lisa Utami, S.Pd., M.Si Validator Media Pembelajaran 

5 Fitri Eka Sari, S.Pd Guru Kimia 

6 Wiwin Sriyani, S.Pd Guru Kimia 

 

No Nama Keterangan 

1 Eko Purnomo Siswa 

2 Setio Andi Faisal Siswa 

3 Irnasari Siswa 

4 Sukmiyati Siswa 

5 Ari Firmansyah Siswa 

6 Fadila Novianti Siswa 

7 Hesti Fitriani Siswa 

8 Nurhalimah Siswa 

9 Nazri Siswa 

10 Vika Ade Safitri Siswa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran E.1 



 

 

 

Gambar 1.UjiCobaPraktikalitas 

                                 

Gambar2.UjiCobaPraktikalitas 

Lampiran E.2 



 

 

                          

Gambar 3.UjiCobaPraktikalitas 

                           

Gambar 4.UjiCobaPraktikalitas 

 



 

 

                           

Gambar 5.UjiCobaPraktikalitas 

                             

Gambar 6.UjiCobaPraktikalitas 
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