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ABSTRAK 

Mira Wati, (2022): Desain dan Uji Coba Multimedia Interaktif dengan 

Pendekatan SSI (Socio-Scientific Issues) Berbasis 

Android untuk Pembelajaran Kimia pada Materi 

Hidrolisis Garam Kelas XI 

 Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan desain media pembelajaran 

berupa multimedia interaktif dengan pendekatan SSI berbasis android. Penelitian 

ini merupakan penelitian Research and Development (R&D) dengan model 4D 

yang dibatasi sampai tahap ke-3 yaitu, tahap define (pendefinisian), design 

(perancangan) dan  develope (pengembangan). Data yang diambil dalam 

penelitian ini yaitu berupa data angket dan wawancara. Instrument pengumpulan 

data berupa angket validitas, angket praktikalitas dan angket respon peserta didik. 

Produk dalam penelitian ini divalidasi oleh ahli media pembelajaran, ahli materi 

dan uji praktikalitas (guru kimia) serta respon peserta didik di MA 

Muhammadiyah Pekanbaru. Hasil penelitian ini adalah media pembelajaran yang 

berupa multimedia interaktif dengan pendekatan SSI berbasis android. Media 

yang dihasilkan telah teruji valid dengan persentase 92% (Sangat Valid), teruji 

praktis dengan persentase 88% (Sangat praktis), dan mendapatkan respon dengan 

persentase 80,6% (praktis). Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa multimedia 

interaktif dengan pendekatan SSI (socio-scientific issues) berbasis android untuk 

pembelajaran kimia pada materi hidrolisis garam sudah valid dan praktis sehingga 

dapat dilakukan uji coba selanjutnya. 

Kata Kunci:  Android, Hidrolisis Garam, Multimedia Interaktif, Socio-

Scientific Issues (SSI). 
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 ملّخص

)القضايا  SSI(: تصميم الوسائل المتعددة التفاعلية بمدخل ٢٢٢٢ميرا واتي، )
االجتماعية العلمية( المؤسسة على أندرويد لتعليم الكيمياء 

 في مادة تحلل الملح بالفصل الحادي عشر

 التكنولوجية التطورات مع باستمرار للتكيف التعليم عامل مطالب تتطلب
. وىذا البحث يهدف إىل ميالتعلوسائل  استخدام ذلك يف مبا التعليم، جودةلتحسني 

)القضايا  SSIإنتاج تصميم وسائل التعليم بنوع الوسائل املتعددة التفاعلية مبدخل  
د ٤االجتماعية العلمية( املؤسسة على أندرويد. وىذا البحث ىو حبث تطويري بنموذج 

والتطوير.  الذي مت حتديده إىل املرحلة الثالثة فقط، أي مرحلة التحديد والتصميم
استبيان لصالحية  املقابلة. وأدوات مجع البياناتبيانات االستبيان و  والبيانات املأخوذة

ملية واستبيان الستجابات التالميذ. واملنتج يف ىذا البحث مت التحقق من واستبيان لع
 صحتو من قبل خبري وسائل التعليم وخبري مواد التعليم واختبار العملية من قبل مدرس

درسة محمدية الثانوية اسإسالمية بكنبارو. ونتيجة البحث الكيمياء واستجابات التالميذ مب
)القضايا االجتماعية العلمية( مؤسسة  SSIاعلية مبدخل ىي أن الوسائل املتعددة التف

٪ ٨٨٪ )صاحلة جدا(، وعملية بنسبة ٢٩على أندرويد. وىذه الوسائل صاحلة بنسبة 
٪ )عملية(. وبناء على ىذه النتائج، استنتج ٨..٨)عملية(، واستجابات التالميذ بنسبة 

تماعية العلمية( املؤسسة على )القضايا االج SSIبأن الوسائل املتعددة التفاعلية مبدخل 
أندرويد لتعليم الكيمياء يف مادة حتلل امللح صاحلة وعملية، فيمكن القيام باالختبار 

 التايل.

)القضايا االجتماعية  SSIالوسائل المتعددة التفاعلية، : الكلمات األساسية
 .العلمية(، أندرويد، تحلل الملح
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemajuan teknologi pada abad ke-21 telah mendorong pendekatan 

pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Hasil dari inovasi 

pendidikan telah mendorong perkembangan yang lebih kreatif untuk 

teknologi interaktif dalam berbagai bentuk, seperti pembelajaran berbasis 

komputer, sistem pembelajaran tutorial, sistem pembelajaran terpadu, 

penilaian dan komunikasi berbantuan computer (Pratwi Oktaviani dkk, 

2017:126). 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dibidang 

komputer membawa dampak positif pada dunia pendidikan (Fitria Anjaniv 

dkk, 2015:108) Pendidikan merupakan aspek universal yang selalu ada 

dalam kehidupan manusia. Seiring dengan kemajuan teknologi, 

pendidikan pun dituntut perkembangannya sesuai dengan kemajuan 

teknologi (Tri Murtiningrum dkk, 2013:288), dan perkembangan dunia 

komputer yang digunakan dalam dunia pendidikan, merupakan sarana 

suatu alat untuk menyampaikan informasi dalam proses pembelajaran. 

Sehingga  perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dapat 

mendorong proses pembelajaran untuk lebih aplikatif dan menarik sebagai 

upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Agustin Dwi Cahya 

Merdekawati dkk, 2014:95). 
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan guru MA di MA 

Muhammadiyah Pekanbaru diketahui bahwa media pembelajaran yang 

tersedia dan sering digunakan di sekolah  berupa LKS dan modul yang 

hanya bersifat satu arah saja. Hal ini menyebabkan pembelajaran yang ada 

di sekolah terlihat kurang menarik, sehingga membuat siswa merasa jenuh 

dan kurang memiliki minat pada pelajaran kimia yang akhirnya 

berdampak pada suasana kelas yang menjadi pasif, sementara itu, di 

sekolah terdapat potensi adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk 

pembelajaran, antara lain laboratorium kimia, laboratorium komputer, dan 

LCD tetapi penggunaannya belum maksimal. 

Penggunaan media pembelajaran berbantuan teknologi dan 

informasi dapat membuat pembelajaran kimia menjadi lebih efektif, dan 

juga dapat memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran seperti yang 

diinginkan PP No 32 Tahun 2013 pasal 19 ayat (1) yang menyatakan 

bahwa kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi 

peserta didik (Yektyastuti & Ikhsan, 2016:89). 

Era globalisasi yang mengedepankan teknologi saat ini, salah satu 

media yang berkembang adalah multimedia (Samsul Yudi Prabowo dkk:8). 

Kehadiran media ini diharapkan mampu mengembangkan potensi 

pembelajar secara optimal dan menjadikan pembelajaran menjadi lebih 

menarik. Penggunaan teknologi multimedia merupakan alternatif yang 

tepat saat ini karena multimedia dapat menyentuh seluruh media yang 
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diperlukan pendidikan (Munir, 2009:209). Multimedia merupakan 

penggunaan berbagai macam format media (program berbasis komputer) 

seperti audio, video, grafik, teks, animasi dan lain sebagainya (Mohammad 

Arfi Setiawan:746). 

Perkembangan multimedia dapat dikategorikan ke dalam dua 

kelompok, yaitu multimedia linier dan multimedia interaktif. Multimedia 

linier adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat 

pengontrol apapun di dalamnya (Jamal Ma'mur Asmani, 2011:243), 

Sedangkan multimedia interaktif adalah pemanfaatan komputer untuk 

menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak (animasi dan video) 

menjadi satu kesatuan dengan link dan tool yang tepat. Multimedia 

interaktif yang digunakan di dalam pembelajaran merupakan media yang 

sangat baik untuk meningkatkan proses belajar (K Wiyono dkk, 2012:75). 

Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang 

mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan karakter. Peserta didik 

dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi 

serta memiliki sopan  santun disiplin yang tinggi. Salah satu pendekatan 

yang sesuai dengan kurikulum tersebut adalah pendekatan SSI (Socio-

scientific issues). (Elya & Novita, 2018:59) 

SSI didefenisikan sebagai suatu isu atau masalah yang kompleks 

dan dapat menimbulkan perdebatan sehingga tidak memiliki jawaban yang 

definif atau dengan kata lain jawaban bersifat terbuka. Melalui SSI siswa 

dapat melatih kemampuan argumentasi atau penalaran mereka dalam 
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berbagai sudut pandang. Siswa diberi kesempatan untuk mengevaluasi, 

menganalisis dampak dan membuat keputusan mengenai SSI tersebut. 

Penggunaan SSI dapat dijadikan penghubung permasalahan nyata di 

masyarakat dan landasan oleh pembelajar dalam mengeksplorasi konten 

sains.  Dengan SSI yang diterapkan dalam pembelajaran sains diharapkan 

dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna (Rostikawati 

& Permanasari, 2016:157). 

Salah satu produk ilmu teknologi yang bisa dijadikan untuk 

mengembangkan multimedia interaktif dengan pendekatan SSI adalah 

Android. Android merupakan sebuah sistem operasi telepon seluler dan 

komputer tablet layar sentuh yang berbasis linux (Muhammad Ardi 

Alfarisi:344). Tingkat perkembangan smartphone yang semakin tinggi dan 

relati semakin murah merupakan faktor pendukung pengguna smartphone  

meningkat. Perkembangan smartphone yang sudah meningkat  

dimasyarakat harus mampu dimanfaatkan oleh peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Hal ini dapat mendukung proses pembelajaran pada 

kurikulum 2013 karene menuntun peserta didik aktif dalam proses belajar 

secara mandiri. 

Kimia  adalah  satu    mata pelajaran  yang  mempelajari  mengenai 

materi  dan  perubahan  yang  terjadi  di dalamnya. Mata pelajaran kimia 

menjadi sangat  penting  kedudukannya  dalam masyarakat karena kimia 

selalu berada di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari.  Ilmu  kimia  

juga    mempelajari tentang  zat-zat  kimia  yang  bermanfaat bagi  
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kehidupan  manusia.  Berbagai peristiwa alam  yang  ditemukan sehari-

hari juga dapat dipelajari di dalam ilmu kimia, namun selama ini masih 

banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami  dan  mengikuti  

pelajaran kimia. 

Salah  satu  materi  dalam pelajaran  kimia  yang  membutuhkan 

banyak  penjelasan  dan  media pendukung  dalam  penyampaiannya 

adalah hidrolisis garam. Materi hidrolisis garam  merupakan  materi  

pelajaran kelas XI semester II SMA yang banyak mengkaji  konsep-

konsep  tentang  sifat larutan  garam dan  juga  menggunakan rumus  

dalam  penyelesaiannya.  Oleh karena  itu  dibutuhkan  media 

pembelajaran  interaktif  yang  dapat memvisualkan  hal-hal  tersebut  ke 

hadapan  siswa  dalam  bentuk  yang sederhana  dan mudah dimengerti  

baik dalam  bentuk  teks,  animasi,  video maupun  gambar. Penyajian  

materi disertai audio, animasi, gambar maupun video akan mempermudah 

siswa dalam memahaminy (Viandhika Ditama dkk:24). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul” Desain dan Uji Coba 

Multimedia Interaktif Dengan Pendekatan SSI (Socio-Scientific 

Issues) Berbasis Android untuk Pembelajaran Kimia pada Materi 

Hidrolisis Garam SMA kelas XI. 
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B. Penegasan Istilah 

Beberapa istilah yang perlu dijelaskan dan ditegaskan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Desain 

Desain  adalah salah satu tahap dari penelitian pengembangan dimana 

penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, teori 

pendidikan yang sudah ada atau menghasilkan suatu produk di bidang 

pendidikan (Widha Nur Agastya, 2009:9). 

2. Multimedia interaktif 

Multimedia interaktif adalah pemanfaatan komputer untuk 

menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak (animasi dan 

video) menjadi satu kesatuan dengan link dan tool yang tepat(Apriska 

Angga Devi dkk, 2014:50). 

3. Pendekatan SSI 

Pendekatan SSI merupakan pendekatan yang menggunakan isu-isu 

sosial dimasyarakat untuk menggerakkan siswa mencari informasi, 

dan berdiskusi, mencari solusi dari suatu permasalahan (Ardhya 

Handayani: 420). 

4. Android 

Android adalah sebuah sisitem operasi untuk perangkat mobile 

berbasis linix yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi 

(Jonathan Tikun Ali:2). 
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5. Hidrolisis Garam 

Hidrolisis garam  merupakan kemungkinan bereaksi atau tidak 

bereaksi suatu garam dilarutkan ke dalam air (Devina Putri:141). 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasikan masalah yang 

timbul menjadi beberapa hal sebagai berikut: 

1. Diera globalisasi saat ini yang mengedepankan teknologi, 

pemanfaatan android sebagai media pembelajaran dirasa masih 

kurang. 

2. Kurang variatifnya multimedia interaktif yang digunakan dalam 

proses pembelajaran 

3. Belum adanya desain dan uji coba skala kecil Multimedia Interaktif 

Dengan Pendekatan SSI Berbasis Android untuk Pembelajaran 

Kimia Materi Hidrolisis Garam di SMA/MA melalui metode 

penelitian dan pengembangan jenis 4-D sampai tahap ketiga. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasikan, maka peneliti 

membatasi masalah pada penelitian ini pada bagian belum adanya 

desain dan uji coba skala kecil media pembelajaran untuk materi 

hidrolisis garam berbasis android untuk siswa MA melalui metode 

penelitian dan pengembangan jenis 4-D sampai tahap ketiga. 
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3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kevalidan media dari multimedia interaktif 

dengan pendekatan SSI berbasis Android pada materi hidrolisis 

garam? 

2. Bagaimana tingkat kepraktisan dari multimedia interaktif dengan 

pendekatan SSI berbasis Android pada materi hidrolisis garam? 

3. Bagaimana respon dari peserta didik terhadap multimedia interaktif 

dengan pendekatan SSI berbasis Android pada materi hidrolisis 

garam? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk: 

4. Mengetahui tingkat kevalidan media dari multimedia interaktif 

dengan pendekatan SSI berbasis Android pada materi hidrolisis 

garam. 

5. Mengetahui tingkat kepraktisan dari multimedia interaktif dengan 

pendekatan SSI berbasis Android pada materi hidrolisis garam. 

6. Mengetahui respon dari peserta didik  terhadap multimedia 

interaktif dengan pendekatan SSI berbasis android. 
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2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai manfaat diantaranya: 

1. Memberikan suatu media alternatif lain dalam pembelajaran kimia 

2. Menambah pemanfataan Android sebagai media pembelajaran 

kimia 

3. Bagi siswa, pembelajaran kimia berbasis Android dapat dijadikan 

sebagai media pembelajaran interaktif dan diharapkan dapat 

mengatasi masalah-masalah dalam belajar 

4. Bagi guru kimia MA Muhammadiyah Pekanbaru, pembelajaran 

kimia berbasis Android dapat digunakan sebagai alternatif media 

untuk mengajar, sehingga pembelajaran menjadi lebih variatif 

5. Mengenalkan kepada guru tentang manfaat integrasi teknologi 

berbasis IT kedalam pembelajaran guna meningkatkan pemahaman 

dan penguasaan siswa terhadap mata pelajaran kimia. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Konsep Teoritis 

1. Multimedia Interaktif 

a. Pengertian Multimedia Interaktif 

Multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan 

menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak (video dan 

animasi) dengan menggabungkan link dan tool yang 

memungkinkan pemakai untuk melakukan navigasi, berinteraksi, 

berkreasi, dan berkomunikasi (Rusman & Riyana, 2012:296). 

Menurut Dina Indriana multimedia adalah suatu sistem 

pemyampaian pesan menggunakan berbagai jenis bahan pengajaran 

yang membentuk suatu unit atau paket. Berdasarkan pendapat-

pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa multimedia 

merupakan perpaduan antara berbagai media (format file) yang 

berupa teks, gambar (vektor atau bitmap), grafik, sound, animasi, 

video, interaksi, dan lain-lain yang telah dikemas menjadi file 

digital (komputerisasi), digunakan untuk menyampaikan pesan 

kepada public (Niken Ariani, hlm.11). Sedangkan pengertian  

interaktif terkait komunikasi dua arah atau lebih dari komponen-

komponen komunikasi. Komponen komunikasi dalam multimedia 

inetaktif (berbasis komputer) adalah hungan antara manusia 

(sebagai user/pengguana produk) dan komputer 
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(software/aplikasi/produk dalam format file tertentu, biasanya 

dalam bentuk CD). 

Berdasarkan pengertian multimedia dan interaktif tersebut, 

maka multimedia interaktif adalah suatu tampilan multimedia yang 

dirancang oleh desainer agar tampilannya memenuhi fungsi 

menginformasikan pesan dan memiliki interaktifitas kepada 

pengunanya (user) (Munir, 2009:110). 

b. Kelebihan  

Kelebihan menggunakan multimedia inetaktif dalam 

pembelajaran diantaranya: 

1) Sistem pembelajaran lebih inovatif dan ineraktif 

2) Pendidik akan selalu dituntut untuk kreatif inovatif dalam 

mencari terobosan pembelajaran 

3) Mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, music, 

animasi gambar atau video dalam satu kesatuan yang aling 

mendukung guna tercapainya tujuan pembelajaran 

4) Menambah motivasi peserta didik selama proses belajar 

mengajar hingga didapatkan tujuan pembelajaran yang 

diinginkan 

5) Mampu menvisualisasikan materi yang selama ini sulit untuk 

diterangkan hanya sekedar dengan penjelasan atau alat peraga 

yang konvensional 
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6) Melatih peserta didik lebih mendiri dalam mendapatkan ilmu 

pengetahuan (Munir, 2009:113-114). 

c. Multimedia Interaktif dalam Pembelajaran 

Multimedia terbagi menjadi dua, yaitu multimedia linier dan 

multimedia interaktif. Multimedia linier adalah suatu multimedia 

yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun di dalamnya 

(Jamal Ma'mur Asmani, 2011).
 
Multimedia interaktif adalah suatu 

multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat 

dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa 

yang  dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia 

interaktif adalah pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan lain-

lain (Daryanto, 2011:49). 

Multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai aplikasi 

multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran. Apabila 

multimedia pembelajaran dipilih, dikembangkan dan digunakan 

secara tepat dan baik, akan memberi manfaat yang sangat besar 

bagi pendidik dan peserta didik. Secara umum manfaat yang dapat 

diperoleh adalah proses pembelajaran lebih menarik, lebih 

interaktif, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, kualitas dan 

sikap belajar peserta didik dapat ditingkatkan dan proses 

pembelajaran dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. 

Multimedia interaktif mempunyai banyak  aplikasi untuk 

menampilkan berbagai animasi dan simulasi. Peserta didik akan 
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sangat tertolong dengan multimedia interaktif dalam memahami 

konsep abstrak, karena dapat membuat konsep yang bersifat 

abstrak tersebut menjadi lebih konkrit. 

d. Karakteristik dan Kemampuan Multimedia Interaktif dalam 

Pembelajaran. 

 Karakteristik multimedia interakif dalam pembelajaran 

a. Memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya 

menggabungkan unsur audio dan visual 

b. Bersifat interaktif, memiliki kemampuan untuk 

mengakomodasi respon pengguna 

c. Bersifat mandiri, memberi kemudahan dan kelengkapan isi 

sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan 

orang lain 

 Kemampuan multimedia interaktif dalam pembelajaran 

a. Multimedia interaktif mempunyai beberapa kemampuan 

yang tidak dimiliki oleh media lain, diantaranya: 

b. Multimedia menyediakan proses interaktif dan memberikan 

kemudahan umpan balik 

c. Multimedia memberikan kebebasan kepada peserta didik 

dalam menentukan topic proses belajar 

d. Multimedia memberikan kemudahan control yang 

sistematis dalam proses belaja (Munir, 2009). 
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2. Pendekatan SSI 

Menurut Hadjichambi SSI merupakan permasalah 

kontrovisional yang belum memiliki kejelasan  dan tanpa jawaban 

atau solusi yang pasti (Paraskeva-hadjichambi & Hadjichambis, 

2015:493-513). Sedangkan menurut Tekin SSI adalah dilema sosial 

yang menghubungkan konsep dan teknologi dengan ilmu pengetahuan 

(Tekin, 2016:16-24). SSI juga terkait secara langsung dengan 

masyarakat karena mengandung dilemma etika dan moral. SSI dapat 

berupa permasalahan nyata yang sedang berkembang seperti 

pemanasan global, makanan hasil rekayasa genetika, hak asasi hewan, 

dan flioridasi air minum yang selama ini menjadi bahan perbincangan 

dan perdebatan sebagai suatu isu sosial ilmiah. 

SSI dapat berfungsi sebagai konteks pembelajaran yang baik, 

memungkinkan sisw auntuk memahami pentingnya pengetahuan 

dalam kehidupan sehari-hari dan membentuk kesadaran siswa untuk 

menjadi konsumen dari informasi ilmiah (Evagorou & Jimenez-

aleixandre, 2011:403-428). Dengan demikian, penggunaan SSI sebagai 

konteks pembelajaran dapat menghubungkan permasalahan ilmiah 

yang sedang berkembang dalam masyarakat untuk dieksplorasi dan 

siolah siswa ke dalam bentuk pengetahuan. 

Pembelajaran berbasis SSI berbeda dengan pembelajaran 

berbasis kasus atau masalah, pembelajaran berbasis kasus membantu 

siswa mengkontekstualisasikan pengalaman belajar dengan 
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menghubungkan konten, situasi atau cerita yang menarik, namun 

kasus itu sendiri tidak perlu ditangani sebagai masalah sosial. 

Sedangkan pembelajaran berbasis SSI berbeda dalam hal siswa 

ditantang untuk mengeksplorasi kontroversi seputar sebuah isu yang 

diinformasikan secara ilmiah dengan mengintegrasikan berbagai aspek 

sosial. Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran dengan pendekatan SSI 

memiliki aspek yang lebih luas dalam segi sosial daripada 

pembelajaran berbasis kasus atau masalah (Sadler, 2017:75-87). 

Menurut Zeidler, terdapat beberapa kelebihan lain dari 

pembelajaran dengan pendekatan SSI yaitu: 

a. Menumbuhkan literasi sains pada peserta didik sehingga dapat 

menerapkan pengetahuan sains berbasis bukti kehidupan sehari-

hari 

b. Terbentuknya kesadaran sosial dimana peserta didik dapat 

melakukan refleksi mengenai hasil penalaran mereka 

c. Mendorong kemampuan argumentasi terhadap proses berfikir dan 

bernalar ilmiah terhadap suatu fenomena yang ada dimasyarakat 

(Lathifah, 2015:9-19). 

3. Android  

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile 

berbasis linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan 

aplikasi. Android menyediakan platform terbuka bagi para 

pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. Menurut Lumenta 



16 
 

 
 

Android merupakan salah satu platform dari perangkat smartphone. 

Salah satu keutamaan dari android yaitu lisensisnya bersifat terbuka 

(open source) dan gratid (free) sehingga bebas untuk dikembangkan 

karena tidak ada biaya royalty maupun didistrubusikan dalam bentuk 

apapun (Abdul Hamid dkk,27). 

Saat ini android merupakan sistem operasi mobile yang sangat 

cepat berkembang. Android pun mulai menyaingi sistem operasi 

mobile lainnya, ditandai dengan banyaknya vendor perangkat mobile 

yang menggunakannya. Selain bersifat open source, android juga 

konsisten dalam mengeluarkan update versi terbarunya. Ditambah  

dengan dukungan library, documentation dan API yang akan 

membantu para developer untuk mengembangkan  aplikasi android. 

Android merupakan sistem operasi/ operating system (OS) 

untuk perangkat mobile berbasis linux, yang dimodifikasi sedemikian 

rupa, sehingga dapat dijalankan dalam perangkat seperti computer 

tablet dan smartphone. Dikembangkan pertama kali oleh Android.Inc, 

yang kemudian namanya digunakan sebagai nama proyek sistem 

operasi Android. 

 Tahun 2005, Google membeli OS (operating system) Android 

dari Android. Inc, sebagai strategi untuk memasuki pasar mobile 

handset. Google mengambil alih seluruh pengembangannya dan 

memperkerjakan Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears dan Chris 

White. Andy Rubin sebagai pemimpin proyek tersebut. Di bawah 
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manajemen Google, Android dank ode-kodenya dirilis secara open 

source dibawah lisensi Apache. Google juga menyediakan platform 

terbuka, agar para pengembang dapat menciptakan aplikasi mereka 

sendiri untuk perangkat mobile, dan hal iilah yang membuat android 

tumbuh dengan cepat (Ana Ardi, 1). 

Ada enam jenis komponen pada aplikasi android, yaitu: 

a) Activities  

Suatu activity akan menyajikan user interface (UI) kepada 

pengguna, sehingga pengguna dapat melakukan interaksi. Sebuah 

aplikasi android bias jadi hanya memiliki satu activity, tetapi 

umumnya aplikasi memiliki banyak activity tergantung pada tujuan 

aplikasi dan desain dari aplikasi tersebut. 

b) Service  

Service tidak memiliki Graphic User Interface (GUI), tetapi 

service berjalan secara background, sebagai contoh dalam 

memainkan musik, service mungkin memainkan musik atau 

mengambil data dari jaringan, tetapi setiap service harus berada 

dalam kelas induknya. Misalnya, media player sedang memutar 

lagu dari list yang ada, aplikasi ini akan memiliki dua atau lebih 

activity yang memungkinkan user untuk memilih lagu misalnya, 

atau menulis sms sambil player sedang jalan.  
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c) Broadcast Receiver 

Broadcast receiver berfungsi menerima dan bereaksi untuk 

menyampaikan notifikasi.. contoh broadcast seperti notifikasi zona 

waktu berubah, baterai low, gambar telah selesai diambil oleh 

camera, atau pengubahan referensi bahasa yang digunakan.  

d) Content Provider 

Content Provider membuat kumpulan aplikasi data secara 

spesifik sehingga bias digunakan oleh aplikasi lain. Data disimpan 

dalam file sistem seperti database SQLite. Content provider 

menyediakan cara untuk mengakses data yang sibutuhksn oleh 

suatu activity, misalnya ketika kita menggunakan aplikasi yang 

membutuhkan peta (Map), atau aplikasi yang membutuhkan untuk 

mengakses data kontak dan navigasi, maka disinilah fungsi content 

provider (Nazrudin Safaat:9-10). 

4. Hidrolisis garam 

a. Pengertian Hidrolisis Garam 

Hidrolisis berasal dari kata hidro yang berarti air dan lisis 

yang berarti penguraian. Hidrolisis merupakan istilah umum yang 

diberikan untuk reaksi suatu zat dengan air (Oxtoby, 2001:309). 

Hidrolisis juga dapat dikatakan sebagai pengambilan ion H
+
 dari 

air oleh anion dari asam lemah sehingga terjadi ion OH
-
 yang 

menyebabkan larutan menjadi bersifat basa atau pengambilan ion 

OH
- 

dari air oleh kation dari basa lemah sehingga terjadi ion H
+
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yang menyebabkan larutan menjadi bersifat asam (Respati, 

1992:152). 

(H
+
 + OH

-
) + A   HA + OH

- 

(H
+
 + OH

-
) + B   BOH + H

+ 

b. Jenis-Jenis Hidrolisis Garam 

Larutan garam di dalam air ada yang bersifat asam, basa, dan 

netral. Dimana garam dapat memiliki sifat asam, basa, atau netral 

terjadi karena adanya reaksi hidrolisis yang terjadi antara anion 

atau kation garam dengan molekul air. 

Berdasarkan kemungkinan reaksi antara molekul air dengan 

anion atau kation garam, reaksi hidrolisis dikelompokkan menjadi: 

1. Garam yang tidak Mengalami Hidrolisi. 

Garam jenis ini adalah garam yang memiliki anion dan kation 

yang tidak mengalami hidrolisis dengan molekul air sehingga 

konsentrasi ion H
+ 

dan ion OH
-
 di dalam air tidak berubah dan 

menghasilkan larutan dengan pH netral (pH =7). 

2. Garam yang Terhidrolisis Sebagian / Parsial 

Garam jenis ini adalah garam yang mengalami reaksi hidrolisis 

ada anion dan kationnya. pH larutan yang dihasilkan 

ditentukan oleh spesi (anion / kation) mana yang mengalami 

reaksi hidrolisis. Apabila anion dari garam yang mengalami 

reaksi hidrolisis, maka garam jenis ini akan menghasilkan 

larutan bersifat basa (pH   7), sebaliknya jika kation dari 
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garam yang mengalami reaksi hidrolisis, maka akan 

menghasilkan larutan yang bersifat asam (pH   7). 

3. Garam yang Terhidrolisis Total 

Garam jenis ini adalah garam yang anion dan kationnya 

mengalami reaksi hidrolisis dengan molekul air. 

Berdasarkan asam konjugasi dan basa konjugasi penyusunnya, 

jenis garam dikelompokkan menjadi 4, yaitu: 

1. Garam yang Anionnya Berasal dari Asam Lemah dan 

Kationnya Berasal dari Basa Kuat. 

Garam yang anionnya berasal dari asam lemah dan kationnya 

berasal basa kuat, bila dilarutkan  dalam air, menghasilkan 

larutan yang bersifat basa. (Raymond Chang, hlm.116) 

Contoh: 

CH3COONa(aq)   CH3COO
-
(aq)  + Na

+
(aq) 

Ion CH3COO
-
 bereaksi dengan air membentuk reaksi 

kesetimbangan: 

CH3COONa(aq) + H2O(l)  ⇄  CH3COOH(aq)  + OH
-
(aq) 

Adanya ion OH
-
 yang dihasilkan dari reaksi tersebut 

mengakibatkan konsentrasi ion H
+
 di dalam air lebih sedikit 

dari pada konsentrasi ion OH
-
 sehingga larutan bersifat basa. 

Dari dua ion yang dihasilkan oleh garam tersebut, hanya ion 

CH3COO
-
 yang mengalami hidrolisis, sedangkan ion Na

+
 tidak 

bereaksi dengan air. Hidrolisis ini tergolong hidrolisis 
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sebagian, sebab hanya sebagian ion (ion CH3COO
-
) yang 

mengalami reaksi hidrolisis. 

2. Garam yang Anionnya Berasal dari Asam Kuat dan Kationnya 

Berasal dari Basa Lemah. 

Garam yang anionnya berasal dari asam kuat dan kationnya 

berasal dari basa lemah jika dilarutkan dalam air, maka kation 

dari garam tersebut akan bereaksi dengan air dan menghasilkan 

ion H
+
 yang menyebabkan larutan bersifat asam. 

Contoh: 

NH4Cl(aq)   NH4
+

(aq) + Cl
-
(aq) 

Ion NH4
+
 berekasi dengan air membentuk reaksi 

kesetimbangan: 

NH4
+

(aq) + H2O(l) ⇄   NH4OH(aq) + H
+

(aq) 

Adanya ion H
+
 yang dihasilkan dari reaksi tersebut 

mengakibatkan konsenrasi ion H
+
 di dalam air lebih banyak 

dari pada konsentrasi ion OH
-
 sehingga larutan bersifat asam. 

3. Garam yang Anionnya Berasal dari Asam Lemah dan 

Kationnya Berasal dari Basa Lemah. 

Garam yang anionnya berasal dari asam lemah dan kationnya 

berasal dari basa lemah di dalam air akan terionisasi, dan 

kedua ion tersebut bereaksi dengan air. 

Contoh: 

NH4CN(aq)    NH4
+

(aq) + CN
-
(aq) 
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Ion NH4
+
 bereaksi dengan air membentuk reaksi 

kesetimbangan: 

NH4
+

(aq) + H2O(l)  ⇄    NH4OH(aq) + H
+

(aq) 

Ion CN
-
 bereaksi dengan air membentuk reaksi kesetimbangan: 

CN
-
(aq) + H2O(l) ⇄   HCN(aq) + OH

-
(aq) 

Oleh karena dari kedua ion garam tersebut masing-masing 

menghasilkan ion H
+
 dan ion OH

-
, maka sifat larutan garam ini 

ditentukan oleh nilai tetapan kesetimbangan dari kedua reaksi 

tersebut. Sifat larutan ditentukan oleh nilai tetapan 

kesetimbangan dari kedua reaksi tersebut. Jika Ka   Kb, maka 

larutan akan bersifat asam dan jika Ka   Kb, maka larutan akan 

bersifat basa. 

4. Garam yang Anionnya Berasal dari Asam Kuat dan Kationnya 

Berasal dari Basa Kuat. 

Ion-ion yang dihasilkan dari ionisasi garam yang anionnya 

berasal dari asam kuat dan kationnya berasal dari basa kuat 

tidak ada yang bereaksi dengan air, sebab jika dianggap 

bereaksi maka akan segera terionisasi kembali secara 

sempurna membentuk ion-ion semula. 

Contoh: 

NaCl(aq)   Na
+

(aq)  + Cl
-
(aq) 

Ion-ion Na
+
 dan Cl

-
 di dalam larutan tidak mengalami reaksi 

dengan air. Sebab jika dianggap bereaksi dengan air. Ion Na
+
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dan ion Cl
-
 memiliki sifat asam dan basa yang sangat lemah 

sehingga tidak dapat bereaksi dengan molekul air. 

c. Perhitungan pH Larutan Garam 

Perubahan nilai pH air di dalam larutan garam diakibatkan 

adanya reaksi hidrolisis ion garam oleh air tersebut. Oleh karena 

itu, dalam menentukan nilai pH suatu larutan garam perlu 

dilakukan tinjauan reaksi kesetimbangan hidrolisis yang terjadi. 

1. Garam yang Anionnya Berasal dari Asam Lemah dan 

Kationnya Berasal dari Basa Kuat. 

Garam yang anionnya berasal dari asam lemah dan kationnya 

berasal dari basa kuat, maka anion dari garam tersebut bereaksi 

dengan air menghasilkan ion OH
-
 yang menyebabkan larutan 

bersifat basa. 

Contoh garam NaA dilarutkan dalam air, maka: 

NaA(aq)   Na
+

(aq)  + A
-
(aq) 

Ion A
-
 terhidrolisis oleh air membentuk reaksi kesetimbangan: 

A
-
(aq) + H2O ⇄   HA(aq)  + OH

-
(aq) 

Berdsarkan reaksi tersebut, didapatkan nilai tetapan 

kesetimbangan hidrolisis (Kb): 

 Kb =  
[  ][   ]

[  ]
 

Jika persamaan tersebut dikalikan dengan angka satu yang 

diwujudkan dengan ([H
+]

) / ([H
+
]) maka akan didapat: 

 Kb =  
[  ][   ]

[  ]
 x 
[  ]

[  ]
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Atau  

 Kb =  
[  ]

[  ][  ]
 x [OH

-
] [H

+
] 

Mengingat: 

  [OH
-
] [H

+
] = Kw 

Dan untuk tetapan kesetimbangan asam HA dengan reaksi: 

HA(aq)   H
+

(aq) + A
-
(aq) 

Nilai Ka dirumuskan sebagai berikut: 

 Ka = 
[  ][  ]

[  ]
 

Maka, 

 
[  ]

[  ][  ]
 = 

 

  
 

Sehingga didapat persamaan: 

 Kh = 
 

  
 x Kw     

Persamaan (1) ini juga dapat disebut tetapan hidrolisis (Kh). 

Untuk menentukan nilai pH, maka kembali persamaan reaksi 

kesetimbangan reaksi hidrolisis untuk menentukan [OH
-
] 

dalam larutan: 

A
-
(aq) + H2O(l) ⇄   HA(aq) + OH

-
(aq) 

Dengan mensibtusikan persamaan tersebut kedalam persamaan 

(1), maka diperoleh: 

 
[  ][   ]

[  ]
 = 

 

  
 x Kw  
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Persamaan reaksi kesetimbangan hidrolisis menunjukkan 

bahwa [HA] akan selalu sama dengan [OH
-
] sehingga 

diperoleh: 

 
[   ][   ]

[  ]
 = 

 

  
 x Kw 

Atau, 

 
[   ] 

[  ]
 = 

 

  
 x Kw 

Sehingga didapatkan: 

 [OH
-
] = √

  

  
  x  [A

-
] 

Kw = tetapan ionisasi air ( 1 x 10
-14

) 

Ka  = tetapan ionisasi asam HA 

[A
-
] = konsentrasi ion garam yang terhidrolisis 

2. Garam yang Anionnya Berasal dari Asam Kuat dan Kationnya 

Bersal dari Basa Lemah. 

Garam yang anionnya berasal dari asam lemah dan kationnya 

berasal dari basa kuat, misalkan larutan garam BX yang 

anionnya berasal dari asam kuat HX dan kationnya berasal dari 

basa lemah BOH, menghasilkan reaksi ionisasi: 

 BX(aq)   B
+

(aq) + X
-
(aq) 

Dan ion B
+
 menghasilkan reaksi hidrolisis: 

B
+

(aq) + H2O(l) ⇄   BOH(aq) + H
+

(aq) 

Dengan cara yang sama, akan diperoleh nilai tetapan hidrolisis: 

 Kh = 
 

  
 x Kw 
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Dan karena bersifat asam, maka dapat ditentukan nilai 

konsentrasi ion H
+
: 

[H
+
] = √

  

  
  x  [B

+
] 

Kw : tetapan ionisasi air (10
-14

) 

Kb : tetapan ionisasi basa BOH 

[B]: konsentrasi ion garam yang terhidrolisis 

3. Garam yang Anionnya Berasal dari Asam Lemah dan Kationnya 

Berasal dari Basa Lemah. 

Garam yang anionnya berasal dari asam lemah dan kationnya 

berasal dari basa lemah akan terhidrolisis total. Misalnya 

garam MZ yang kationnya berasal dari basa lemah dan MOH 

yang anionnya berasal dari asam lemah HZ. Reaksi hidrolisis 

yang terjadi adalah: 

M
+
 (aq) +   Z

-
(aq)   + H2O(l) ⇄     MOH(aq) + HZ(aq) 

Maka, 

 Kh = 
[   ][  ]

[  ][  ]
 

Jika dikalikan dnegan [H
+
] [OH

-
] / [H

+
] [OH

-
] akan diperoleh: 

 Kh = 
[   ]

[  ][   ]
 x 

[  ]

[  ][  ]
 x [H

+
] [OH

-
] 

 Kh = 
  

       
 

Dari persamaan tersebut, maka nilai pH larutan garam yang 

anionnya berasal dari asam lemah dan kationnya berasal dari 

basa lemah tidak tergantung pada konsentrasi ion-ion garam 
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dalam larutan tetapi tergantung pada nilai Ka dan Kb dari asam 

dan basa pembentuknya. 

 Jika Ka = Kb maka larutan bersifat netral (pH = 7) 

 Jika Ka   Kb maka larutan bersifat asam (pH   7) 

 Jika Ka    Kb maka larutan bersifat basa (pH   7) (Syukri, 

1999:417). 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Berdasarkan penelitian Eris Ratnawati, Sri Rahayu dan Fauziatul 

Fajaroh, dengan judul Pengaruh Learning Cycle-5E Berkonteks SSI 

terhadap Hakikat Sains pada Materi Larutan Penyangga dan Hidrolisis 

Garam siswa SMA. Menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajran learning cycle-5E  berkonteks SS dapat meningkatkan 

pemahaman hakikat sans siswa SMA pada mater larutan penyangga 

dan hidrolisis garam ( Eris Ratnawati,dkk, 2016). 

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diana Ayu Rositakawati 

dan Anna Permanasari, dengan judul Rekontruksi Bahan Ajar dengan 

Konteks Socio-Scientific Issues pada Materi Zat Aditif Makanan untuk 

Miningkatkan Literasi Sains Siswa menunjukkan hasil tanggapan 

siswa terhadap kualitas bahan ajar menunjukkan bahan ajar dengan 

konteks SSI pada materi zat aditif makanan sudah dipahami dan 

memenuhi harapan belajar siswa (Rostikawati & Permanasari, 

2016:163). 
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3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yeni R. Saselah, 

Muhammad Amir M, dan Riskan Qadar, dengan judul Pengembangan 

Multimedia Interaktf Berbasis Adobe Flash CS6 Profesional pada 

Pembelajaran Kesetimbangan Kimia menunjukkan bahwa multimedia 

interaktif pada konsep kesetimbangan kimia dengan hasil sangat 

layak, sehingga multimedia yang dihasilkan layak digunakan pada 

pembelajaran kimia, baik di kelas maupun belajar mandiri (Yeni R 

Saselah, 2017:87) 

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Resti Yektyastuti , dan 

Jaslin Ikhsan dengan judul pengembangan pembelajaran berbasis 

android pada materi kelarutan untuk meningkatkan performa 

akademik peserta didik SMA. Hasil dari penelitian ini adalah media 

pembelajaran yang dikembangkan dinilai layak digunakan pada 

pembelajaran kimia ditinjau dari penilaian  aspek materi dan aspek 

media serta penggunaan media pembelajaran kimia berbasis android 

memberikan pengaruh pada peningkatan performa akademik.  . (Resti 

Yektyastuti & Jaslin Ikhsan,2016:98). 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupaka konsep yang menjelaskan mengenai 

variabel penelitian yang dikaji dimana di dalamnya mencerminkan 

indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel yang 

bersangkutan (Riduwan, 2014:183). Menurut Y.W, Best yang disunting oleh 

Sanpiah Faisal yang disebut variabel penelitian adalah kondisi-kondisi 
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yang oleh peneliti dikontrol atau diobservasi dalam suatu penelitian. 

Sedang Direktorat Pendidikan Tinggi Depdikbud menjelaskan bahwa yang 

dimaksud variabel penelitian segala sesuatu yang akan menjadi obyek 

pengamatan penelitian (Nurbuko, 2009:118). 

1. Multimedia Interaktif 

McLeod menjelaskan bahwa kata multimedia digunakan untuk 

mendeskripsikan suati sistem yang terdiri dari hardware, software dan 

peralatan seperti televise, monitor, optical disk atau sistem display 

yang digunakan untuk tujuan menyajikan video atau presentasi. Setiap 

objek multimedia memerlukan cara penanganan tersendiri dalam hal 

kompresi data, penyimpanan dan pengambilan kembali untuk 

digunakan. Multimedia terdiri dari beberapa objek yaitu teks, grafik, 

image, animasi, visio, dan link interaktif (Ariesto & Sutopo, 2012:103) 

Kelebihan multimedia interaktif sebagai media pembelajaran 

diantaranya: 

a. Interaktif sesuai dengan namanya program multimedia ini 

deprogram atau dirancang untuk dipakai oleh siswasecara 

individual. Saat siswa mengaplikasikan program ini ia diajak 

untuk terlibat secara auditif, visual dan kinetik, sehingga 

dengan pelibatan ini dimungkinkan informasi atau pesannya 

mudah dimengerti 

b. Memberikan iklim afeksi secara individual. Karena dirancang 

khusus untuk pembelajaran mandiri. 
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c. Meningkatkan motivasi belajar. Dengan terakomodasinya 

kebutuhan siswa, siswa pun akan termotivasi untuk terus 

belajar. 

d. Memberikan umpan balik. Multimedia interaktif dapat 

menyediakan umpan balik yang segera terhadap hasil belajar 

yang dilakukan oleh peserta didik (Yudhy Munade, 2010:150-

151). 

2. Pendekatan SSI (Socio-Scientific Issues) 

Pendekatan SSI merupakan pendekatan yang menggunakan isu-

isu sosial dimasyarakat untuk menggerakkan siswa mencari informasi, 

dan berdiskusi, mencari solusi dari suatu permasalahan (Ardhya 

Handayani:420). 

SSI dipilih menjadi konteks pembelajaran karena SSI dapat 

digunakan untuk:  

a. Menjadikan pembelajaran sains menjadi lebih relevan dengan 

kehidupan sehari-hari siswa 

b. Mengarahkan hasil belajar, misalnya pemahaman hakikat sains 

c. Meningkatkan dialog berargumentasi 

d. Meningkatkan kemampuan mengevaluasi informasi ilmiah 

e.  Mengembangkan literasi sains (Eris Ratnawati, 2016:27). 
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D. Asumsi 

Asumsi yang dapat dikemukakan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Multimedia interaktif yang didesain sesuai dengan kompetensi yang 

telah ditetapkan 

2. Multimedia interaktif yang didesain dapat memberikan alternatif baru 

bagi guru dalam menyampaikan pembelajaran karena telah teruji valid 

dan praktis sehingga dapat digunakan siswa dalam pembelajaran 

kimia. 

E. Kerangka Berfikir 

Proses pembelajaran guru memegang peranan penting dalam 

menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Peranan guru ini 

membuat guru harus mampu mengusai dan mengembangkan materi bahan 

ajar yang dibutuhkan siswa. Sesuai dengan perkembangan IPTEK, 

pengembangan multimedia pembelajaran diperlukan untuk membantu 

siswa dalam memahami materi pembelajaran. 

Pada latar belakang telah dijelaskan bahwa permasalahan yang 

umumnya terjadi saat ini adalah kurang pemanfaatan teknologi untuk 

pembelajaran kimia. Dari masalah tersebut, sehingga dirasa perlu adanya 

perbaikan sehingga peneliti tertarik untuk mendesain suatu multimedia 

pembelajaran yang dapat dijadikan alternativ siswa kelas XI SMA/MA 

terkhusus pada materi Hidrolisis Garam. Diharapkan, melalui desain dan 

uji coba multimedia interaktif dengan pendekatan SSI berbasis android 
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pembelajaran menjadi lebih variatif sumbernya. Bagan kerangka berfikir 

disajikan pada gambar II.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1 Kerangka Berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di MA Muhammadiyah Pekanbaru pada 

tahun ajaran 2021/2022. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah ahli media, ahli materi, guru dan 

siswa MA Muhammadiyah Pekanbaru. 

Objek dalam penelitian ini adalah multimedia interaktif dengan 

pendekatan SSI  berbasis android. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI MIPA MA 

Muhammadiyah Pekanbaru dan guru MA Muhammaddyah Pekanbaru. 

Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 orang 

siswa kelas XI MIPA MA Muhammadiyah Pekanbaru dan 1 orang guru 

MA Muhammadiyah Pekanbaru. 

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah teknik 

sampling purposive. Teknik sampling purposive adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017:85). 

D. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan suatu penelitian dan pengembangan atau 

dikenal dengan nama Research and Development (R&D). Penelitian dan 

pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk 
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menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut 

(Sugiyono, 2017:297). 

Namun, dalam penelitian ini tidak dilakukan pengembangan media 

pembelajaran secara menyeluruh, dimana peneliti hanya mendesain serta 

melakukan uji coba media pembelajaran. Uji coba media yang telah 

didesain dilakukan terhadap kelompok kecil berupa uji coba pada siswa. 

Uji coba ini dimaksudkan untuk melihat kepraktisan dari multimedia 

interaktif yang telah didesain berdasarkan respon siswa. 

Desain pada Multimedia Interaktif Dengan Pendekatan SSI 

berbasis android untuk Pembelajaran Kimia Materi Hidrolisis Garam SMA 

kelas XI ini menggunakan model 4-D, yaitu pendefenisian (Define), 

perancangan (Design), pengembangan (Develop), penyeberluasan 

(Dessminate). 

E. Prosedur Penelitian 

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model prosedural yang bersifat deskriptif, yaitu menggariskan langkah-

langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. ( Emzir, hlm.287) 

Penelitian ini menggunakan model 4-D yang direkomendasikan 

oleh Thiagarajan. Model penelitian 4-D ini terdiri atas 4 tahap yaitu: 

pendefenisisan, perancangan, pengembangan, dan penyebarluasan 

(Shelawaty & Hadiarti, 2016:114), pada peneltian ini untuk membuat 

multimedia interaktif dilakukan beberapa prosedur penelitian yang 

langkah-langkahnya telah dimodifikasi  sesuai dengan kebutuhan 
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penelitian, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, biaya dan tenaga 

sehingga tahapan implementasi dan evaluasi tidak bisa dilakukan. 

1. Tahap Pendefenisian (Define) 

Tujuan tahap ini adalah menetapkan dan mendefenisikan syarat-

syarat pembelajaran. Dalam menentukan dan menetapkan  syarat-

syarat pembelajaran di awali dengan analisis tujuan dari batasan 

materi yang dikembangkan perangkatnya. Langkah yang dilakukan 

dalam analisis tujuan adalah: 

a. Analisis Ujung Depan 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui masalah awal yang 

ada di sekolah, masalah yang dijadikan sebagai tempat penelitian 

sehingga diketahui yang terjadi (Trianto:93). 

Kemudian, pada tahap ini juga dilakukan kajian pustaka, 

memilih beberapa penelitian serupa dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan. Dimana melalui kajian pustaka ini, akan dianalisis 

bagaimana runtun dari penelitian pengembangan yang serupa dan 

bagaimana penelitian pengembangan media pembelajaran 

sebelumnya dapat  dikatakan praktis dan tervalidasi oleh ahli 

materi maupun ahli media. Selanjutnya juga dilakukan analisis 

buku sebagai referensi penelitian pengembangan. 

b. Analisis Siswa 

Analisis siswa bertujuan untuk mengetahui kondisi siswa. 

Kondisi siswa yang dianalisis mengenai pembelajaran kimia yang 
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berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran oleh guru. 

Analisis siswa ini nantinya akan membantu dalam proses 

pengadaan media pembelajaran yang dapat digunakan guru yang 

akan dijadikan sampel dalam penelitian. 

c. Perumusan Tujuan Pembelajaran (Analisi Kurikulum) 

Tahap ini bertujuan untuk merumuskan tujuan pembelajaran 

yang tercantum dalam kurikulum. Pada tahapan ini dilakukan 

dengan cara menganalisis kompetensi inti, kompetensi dasar, dan 

indikator pencapaian kompetensi yang dari analisis ini akan 

dirumuskan tujuan pembelajaran. Analisis Kompetensi Inti (KI), 

kompetensi Dasar (KD), dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

(IPK) yang akan dijadikan acuan lainnya dalam mendesain 

multimedia interaktif dengan pendekatan SSI berbasis android.  

1. Perancangan (Design) 

Tahap design merupakan tahap mendesain multimedia interaktif 

yang akan digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian. 

Pada tahap ini, akan dibuat storyboard untuk merancang multimedia 

interaktif menggunakan program android. Produk desain ini akan 

divalidasi oleh ahli media dan ahli materi oleh dosen Pendidikan 

Kimia UIN Suska Riau dan diuiji coba dalam skala kecil. Data hasil 

uji coba dianalisis untuk mengetahui apakah desain tersebut praktis 

atau memenuhi kriteria untuk digunakan. 
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a. Desain Produk 

Pada tahap ini produk berupa multimedia interaktif dengan 

pendekatan SSI berbasis android pada materi Hidrolisis Garam 

dirancang sesuai kompetansi inti, kompetensi dasar, indikator 

pencapaian, dan tujuan pembelajaran. 

Desain produk ini disesuaikan dengan instrumen penilaian 

kualitas multimedia interaktif dan berdasarkan stroryboard yang 

telah dibuat. 

b. Validasi Desain Oleh Ahli Media dan Ahli Materi 

Multimedia interaktif yang telah didesain selanjutnya akan 

melewati tahap validasi. Validasi pertama dilakukan oleh ahli 

materi. Ahli materi adalah orang yang menguasai isi atau materi, 

umumnya ahli materi ini berasal dari perguruan tinggi juga bisa 

dari guru sendiri (C. Riyana, 2012:196). 

Penelitian ini ahli materinya adalah salah seorang dosen 

Pendidikan Kimia UIN Suska Riau. Kemudian, setelah ahli materi 

memvalidasi materi, desain akan diserahkan kepada ahli media 

untuk divalidasi kelayakannya. Ahli media dalam penelitian ini 

adalah dosen Pendidikan Kimia UIN Suska Riau. 

c.  Revisi Desain 

Desain multimedia interaktif yang telah divalidasi oleh ahli 

materi dan ahli media (validator), selanjutnya akan dilakukan 

revisi. Revisi dilakukan untuk mempertimbangkan hal-hal yang 
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bersifat perbaikan berupa saran-saran dan masukan-masukan 

untuk desain multimedia interaktif.  

2. Pengembangan (Development) 

Pada tahap pengembangan ini merupakan tahap untuk 

melakukan uji coba skala kecil dan melakukan penyempurnaan 

produk sehingga akan didapatkan sebuah produk yang dapat diuji 

coba skala kecil dan belum sampai pada tahap uji coba skala besar, 

maka tahap development dalam penelitian ini hanya sampai pada 

tahap merevisi produk yang telah diuji cobakan dalam skala kecil.  

a. Uji Coba Skala Kecil 

Melalui tahap ini, multimedia interaktif yang telah dilakukan 

revisi selanjutnya akan diuji cobakan pada skala kecil. Uji coba 

skala kecil pada peneltian ini yaitu uji coba one to one. Dimana 

urutan uji coba produk skala kecil one to one  adalah: memilih guru 

yang mengajar materi sesuai dengan perangkat lunak yang dalam 

ini 3 orang guru dipilih sebagai sampel dan 10 orang peserta didik 

kelas XI, kemudian peneliti mempresentasikan multimedia 

interaktif dengan pendekatan SSI berbasis android . Guru dan 

peserta didik diminta untuk memberikan penilaian terhadap media 

pembelajaran tersebut dengan mengisi angket respon guru dan 

angket respon siswa. 
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b. Revisi Media 

Multimedia interaktif yang telah diuji coba pada skala kecil 

akan disempurnakan melalui tahap revisi multimedia intaraktif, 

dimana tahap revisi ini adalah memperbaiki multimedia interaktif 

berdasarkan saran dari guru dan siswa yang telah diuji cobakan. 

    

  

   

 

   

 

 

    

    

 

  

 

 

Gambar III.1 Prosedur Penelitian 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian inia 

adalah angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan ata yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya 

(Sugiyono, 2017:142). 

Angket ini nantinya mengharuskan responden memilih alternatif 

jawaban yang telah disediakan dalam bentuk checklist ( ). Checklist 

adalah sebuah daftar dimana responden membutuhkan tanda check   ( ) 

pada pilihan jawaban (Hartono, 2015:84). Angket ini sebelumnya telah 

melalui tahap konsultasi dan validasi. Adapun responden yang dimaksud 

adalah ahli materi, ahli media, guru kimia dan siswa yang telah ditunjuk 

sebagai sampel. 

Selanjutnya peneliti menggunakan skala likert untuk melihat 

persepsi dari validator dan sampel. Skal likert adalah skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok 

tentang kejadian. Dengan skala likert, maka variable yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indicator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang 

dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Setiap jawaban dihubungkan 

dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan 

kata-kata sebagai berikut (Riduwan, 2014:38-39). 
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Sangat Setuju   (SS) :5 

Setuju    (S) :4 

Cukup Setuju   (CS) :3 

Tidak Setuju   (TS) :2 

Sangat Tidak Setuju  (STS) :1 

Metode angket digunakan pada penelitian ini untuk memperoleh 

data mengenai kevalidan dan kepraktisan multimedia interaktif dengan 

pendekatan SSI berbasis android pada materi hidrolisis garam. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Uji Validitas Instrumen 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Sugiyono, 2017:173). 

Uji validitas instrumen dilakukan dengan pengujian validitas 

konstrak dan validitas isi. Validitas konstrak dapat digunakan 

pendapat dari ahli. Dalam hal ini, setelah instrumen dikonstruksi 

tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berdasarkan teori 

tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Para ahli 

diminta pendapatnya tentang instrument yang telah disusun. 

Sementara itu untukvaliditas isi, maka pengujian dapat 

dilakukan dengan membandingkan materi isi instrument dengan 

rancangan yang telah ditetapkan. 
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2. Analisis Data 

1) Analisis Deskriptif Kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini dilakukan 

dengan mengelompokkan saran yang terdapat pada angket baik 

pada saat uji validitas multimedia interaktif maupun uji 

praktikalitas. Saran yang digunakan yaitu mengenai hal-hal yang 

harus diperbaiki pada multimedia interaktif dengan pendekatan SSI 

berbasis android. 

2) Analisis Deskriptif Kuantitatif  

Data yang diperoleh melalui instrumen penilaian pada saat uji 

validitas dan uji praktikalitas dianalisis dengan menggunakan 

statistic deskriptif kuantitatif. Analisis ini dimaksudkan untuk 

menggambarkan karakteristik data pada masing-masing variabel 

validitas. Dengan cara ini diharapkan akan mempermudah 

memahami data untuk proses analisis selanjutnya. Hasil analisis 

data digunakan sebagai dasar untuk merevisi prosuk multimedia 

agar menjadi lebih baik. Data yang diperoleh adalah berupa data 

kualitatif yang dikuantitatifkan dengan menggunakan pengukuran 

skala likert. Teknik analisis datanya dijabarkan sebagai berikut: 

a. Menyusun dan mengumpulkan angket sesuai responden 

b. Data yang telah terkumpul berupa hasil pengisian angket 

selanjutnya diolah dan dihitung untuk mendapatkan persentase 

dalam setiap kategorinya. Rumus yang digunakan diadaptasi 
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dari rumus untuk menghitung persentase pada skala likert yaitu 

skor yang didapat  atau skor hasil penilaian dibandingkan 

dengan skor tertinggi kemudian dikalikan 100%. Berikut 

rumus untuk menghitung persentase kevalidan dan kepraktisan 

produk. 

Presentase kevalidan (%) = 
                           

              
   100 % 

 

Presentase kepraktisan (%) = 
                           

              
   100 % 

Keterangan: 

Skor tertinggi = skor maksimal skala likert x jumlah item 

instrument 

c. Langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan data persentase 

dan mengambil kesimpulan tentang masing-masing aspek 

penilaian. Untuk memudahkan membaca hasil penelitian 

tersebut, tabel interval persentase yang dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Tabel III.1 Persentase Tingkat Kevalidan Produk 

Persentase Pencapaian

  

Interpretasi 

81% - 100%  Sangat Valid 

61% - 80%   Valid 

41% - 60%   Cukup Valid 

21% - 40%  Tidak Valid 

0% - 20%  Sangat Tidak Valid 

Sumber: didapatkan dan dimodifikasi dari Riduwan 
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Tabel III.2 Persentase Tingkat Kepraktisan Produk 

Persentase Pencapaian

  

Interpretasi 

81% - 100%  Sangat Valid 

61% - 80%   Valid 

41% - 60%   Cukup Valid 

21% - 40%  Tidak Valid 

0% - 20%  Sangat Tidak Valid 

Sumber: didapatkan dan dimodifikasi dari Riduwan. 

(Riduwan, 2014:40-41) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan analisis data dari peneltian yang telah 

dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diperoleh sebagai berikut: 

a. Desan dan uji coba multimedia interaktif dengan pendekatan SSI 

(socio-scientific issues) berbasis android dinyatakan valid 

berdasarkan hasil validasi oleh ahli media dan ahli materi. Hasil 

validasi yang dilakukan oleh ahli media diperoleh persentase 

kevalidan 82,8% dengan kategori sangat valid, sedangkan pada 

hasil yang dilakukan oleh ahli materi diperoleh persentase 

kevalidan 92% dengan kategori sangat valid. 

b.  Desan dan uji coba multimedia interaktif dengan pendekatan SSI 

(socio-scientific issues) berbasis android dinyatakan sangat praktis 

berdasarkan hasil  praktikalitas oleh guru dengan mendapatkan 

pesentase  88% (Sangat praktis) 

c. Desan dan uji coba multimedia interaktif dengan pendekatan SSI 

(socio-scientific issues) berbasis android yang didesain dinyatakan 

praktis berdasarkan penilaian yang dilakukan dengan 10 orang  

peserta didik dengan  persentase 80,6% di MA Muhammadiyah 

Pekanbaru. 
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B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan keterbatasan 

penelitian, maka peneliti menyarankan hal-hal berikut: 

1. Saran desain dan uji coba produk 

Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya agar mendesain 

dan mengujicobakan multimedia interaktif dengan pendekatan SSI 

berbasis android pada materi yang lainnya, sehingga dapat 

dijadikan sebagai bahan ajar yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran 

2. Peneliti menyayrankan bagi peneliti selanjutnya untuk 

mengujicobakan multimedia interaktif dengan pendekatan SSI 

berbasis android ini pada kelompok luas dan juga melakukan 

tahap selanjutnya dari desain tipe 4D. 
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