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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Pada hakikatnya pembelajaran merupakan proses komunikasi antara guru dan 

siswa melalui suatu media pesan. Media merupakan alat yang mempunyai fungsi 

menyampaikan pesan. Media pembelajaran merupakan suatu alat yang 

dimanfaatkan untuk penghubung antara guru dan siswa. Susilana, dkk (2009) 

menjelaskan bahwa media pembelajaran memiliki nilai dan manfaat untuk 

membuat konkrit konsep-konsep yang abstrak, menghadirkan objek-objek yang 

terlalu berbahaya dan sukar didapat kedalam lingkungan belajar, menampilkan 

objek yang terlalu besar atau kecil, dan memperlihatkan gerakan yang telalu cepat 

atau lambat. Penggunaan media dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan 

tujuan pembelajaran dan metode pembelajaran yang akan digunakan. 

Kimia merupakan pengetahuan yang berisi konsep yang tidak hanya dapat 

dijelaskan secara lisan. Untuk membuktikan konsep tersebut, dalam pembelajaran 

dapat dilakukan praktikum ataupun demonstrasi. Namun, keterbatasan sarana dan 

prasana serta keterbatasan waktu pembelajaran di sekolah biasanya menjadi alasan 

utama tidak dapat terlaksananya praktikum maupun demonstrasi. Pemanfaatan 

video pembelajaran sebagai media pembelajaran bisa menjadi salah satu alternatif 

untuk pembelajaran jika hal itu terjadi.  

Dalam sepuluh tahun terakhir, para pengajar dan peneliti kimia mengeksplor 

bagaimana cara untuk membangun pemahaman konseptual siswa mengenai 

representasi kimia. (Ben-Zvi, Eylon, & Silberstein, 1986; Gabel, 1998; Keig & 

Rubba, 1993; Kozma & Russell, 1997 dalam Wu 2001). Gabel (1998) dan 

Johnstone (1993) dalam Wu (2003) menyebutkan bahwa ada tiga macam level 

representasi, yaitu maksroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Level 

maksroskopik merepresentasikan proses kimia yang di observasi. Level 

mikroskopik merepresentasikan fenomena kimia yang dijelaskan melalui 

pergerakan molekul, atom, ataupun partikel subatomik. Level simbolik 
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merepresentasikan simbol, nomor, rumus, persamaan, dan struktur. Beberapa 

penelitian menemukan bahwa representasi pada level mikroskopik dan simbolik 

merupakan representasi yang sulit untuk dipahami oleh siswa. (Ben-Zvi, Eylon, & 

Silberstein, 1987; Ben-Zvi, Eylon, & Silberstein, 1988; Grifths & Preston, 1992 

dalam Wu 2003)  

Media alternatif yang dapat memuat ketiga level representasi dan 

menjelaskan keterkaitan antara ketiga level tersebut dalam suatu konsep kimia 

perlu dikembangkan. Salah satu media yang dapat memuat ketiga representasi 

tersebut adalah video pembelajaran. Beberapa penelitian yang dilakukan pada 

tahun 2008 oleh mahasiswa Jurusan Pendidikan Kimia FPMIPA UPI merupakan 

pengembangan video demonstrasi yang hanya mencakup representasi level 

makroskopik saja. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Doymus, dkk (2010) 

mengembangkan video animasi yang mencakup representasi level 

submikroskopik dan simbolik pada materi elektrokimia. Khairani (2014) 

melakukan pengembangan video pembelajaran yang mengintegrasikan ketiga 

representasi kimia pada materi larutan elektrolit dan nonelektrolit. Berdasarkan 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut, maka perlu dikembangkan 

video pembelajaran yang memuat ketiga representasi kimia pada materi lain.  

Sanger (1996) menyebutkan bahwa miskonsepsi yang terjadi pada materi 

elektrolisis yang dipahami oleh siswa disekolah diantaranya adalah miskonsepsi 

mengenai reaksi apa yang terjadi di elektroda dan aliran elektron pada rangkaian 

sel elektrolisis. Berdasarkan temuan Sanger tersebut, maka diperlukanlah suatu 

media yang dapat menjelaskan secara jelas bagaimana reaksi yang terjadi pada 

elektroda dan bagaimana aliran elektron pada rangkaian sel elektrolisis. Media ini 

dikembangkan agar dapat membantu siswa memahami kedua hal tersebut 

sehingga tidak menyebabkan miskonsepsi. 

Dari hasil studi pendahuluan di tiga SMA di Bandung, ditemukan bahwa 

sarana dan prasarana serta keterbatasan waktulah yang menjadi salah satu 

penyebab jarang dilakukannya praktikum pada mata pelajaran kimia. Kemudian 

dari hasil studi pendahuluan juga didapatkan bahwa pada submateri elektrolisis 

memang diperlukan adanya praktikum, namun selain itu dibutuhkan juga 
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penjelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dalam sel elektrolisis 

tersebut.  

Guru seringkali mengalami kesulitan untuk menghubungkan temuan yang 

didapatkan dari praktikum dengan teori yang ada karena siswa seringkali pasif 

dalam mengungkapkan hasil pengamatan yang dilakukan selama praktikum. 

Tidak adanya titik temu antara penjelasan guru dan hasil temuan siswa saat 

praktikum menyebabkan siswa kesulitan untuk membayangkan apa yang terjadi 

saat proses elektrolisis berlangsung. Oleh karena itu, pengitegrasian representasi 

kimia level submikroskopik pada proses elektrolisis kedalam video pembelajaran 

tampaknya dapat membantu guru dalam menjelaskan elektrolisis.  

Dengan latar belakang alasan-alasan tersebut, maka dilakukan penelitian 

mengenai pengintegrasian level makroskopik, submikroskopik, dan simbolik 

submateri elektrolisis pada video pembelajaran. Penelitian ini dilakukan agar 

membantu proses pembelajaran materi elektrolisis sehingga siswa tidak hanya 

memahami elektrolisis pada level makroskopik saja, tetapi paham secara 

submikroskopik dan simbolik juga. 

Rumusan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah maka rumusan masalah dibuat 

dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengintegrasikan level makroskopik, submikroskopik, dan 

simbolik pada submateri elektrolisis kedalam video pembelajaran? 

2. Bagaimana tanggapan guru terhadap video pembelajaran pada materi 

elektrolisis yang dikembangkan? 

3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap video pembelajaran pada materi 

elektrolisis yang dikembangkan? 

Pembatasan ruang lingkup pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Kompetensi inti dari materi elektrolisis pada video pembelajaran dibatasi 

untuk aspek kognitif yaitu kompetensi inti nomor 3 dan kompetensi dasar 

nomor 3.3. 

2. Pada penelitian ini, tahap pengembangan produk hanya dibatasi hingga uji 

coba terbatas keterpakaian video pembelajaran. 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah menghasilkan produk video pembelajaran 

yang mengintegrasikan level maksoskopik, submikroskopik, dan simbolik pada 

submateri elektrolisis untuk siswa SMA kelas XII. Adapun tujuan khusus dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Memperoleh informasi mengenai cara mengintegrasikan level makroskopik, 

submikroskopik, dan simbolik pada submateri elektrolisis pada 

pengembangan video pembelajaran dengan menerapkan model 

pengembangan ADDIE. 

2. Memperoleh informasi mengenai cara merepresentasikan konsep elektrolisis 

kedalam level makroskopik, submikroskopik, dan simbolik pada video 

pembelajaran yang dikembangkan. 

3. Memperoleh informasi mengenai tanggapan guru dan siswa terhadap video 

pembelajaran pada sub materi elektrolisis yang telah dikembangkan. 

Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi siswa 

Video pembelajaran yang dikembangkan diharapkan dapat bermanfaat dalam  

membatu  siswa untuk memahami konsep materi kimia dari aspek makroskopik, 

submikroskopik, dan simbolik. 

2. Manfaat bagi guru 

Video pembelajaran yang dikembangkan diharapkan dapat bermanfaat dalam  

membantu guru untuk mengajarkan materi kimia yang lebih menarik dan 

membantu dalam menjelaskan konsep materi kimia dari aspek makroskopik, sub-

mikroskopik, dan simbolik. 

3. Manfaat bagi peneliti 

Memberikan inspirasi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran kimia di 

sekolah untuk dikembangkan lebih lanjut agar dapat digunakakan sebagai alat 

bantu dalam memahami konsep materi kimia khususnya dalam topik elektrolisis. 

 

 



6 
 

 
Lety Nuroctaviani, 2016 
PENGINTEGRASIAN LEVEL MAKROSKOPIK, SUB MIKROSKOPIK, DAN SIMBOLIK SUB MATERI 
ELEKTROLISIS PADA VIDEO PEMBELAJARAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

Struktur Organisasi Penulisan Skripsi 

Struktur organisasi skripsi ini merujuk pada pedoman penulisan karya tulis 

ilmiah yang dikeluarkan oleh UPI. Terdapat tiga bagian dalam penulisan skripsi 

ini yaitu bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. 

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman 

pernyataan tentang keaslian skripsi, halaman ucapan terimakasih, abstrak, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

Bagian tengah terdiri dari lima BAB, yaitu: 

1. BAB I berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang penelitian, 

identifikasi dan perumusan masalah penelitian, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penulisan skripsi. 

2. BAB II berisi kajian pustaka. Bagian ini memiliki peran yang sangat penting 

dalam skripsi. Kajian pustaka menunjukkan teori yang sedang dikaji dan 

kedudukan masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti. Dalam kajian 

pustaka dibahas mengenai media pembelajaran, video sebagai media 

pembelajaran, representasi kimia, tahap-tahap pengembangan video 

pembelajaran, dan kajian materi elektrolisis. 

3. BAB III berisi metode penelitian yang terdiri atas definisi operasional, subjek 

penelitian, metode penelitian yang dipilih, instrument penelitian, teknik 

pengumpulan data dan pengolahan data. 

4. BAB IV berisi temuan dan hasil penelitian. Temuan merupakan hal yang 

didapatkan berdasarkan hasil pengolahan data sesuai dengan urutan rumusan 

masalah. Analisis dan identifikasi terhadap temuan penelitian dikaitkan 

dengan kajian pustaka untuk menghasilkan jawaban dari rumusan masalah 

penelitian yang telah dibuat. 

5. BAB V berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban dari 

rumusan masalah yang telah dibuat. Saran ditujukan kepada peneliti lain yang 

berminat untuk melakukan penelitian serupa atau peneliti yang ingin 

melanjutkan dan menyempurnakan penelitian yang telah dilakukan. 



7 
 

 
Lety Nuroctaviani, 2016 
PENGINTEGRASIAN LEVEL MAKROSKOPIK, SUB MIKROSKOPIK, DAN SIMBOLIK SUB MATERI 
ELEKTROLISIS PADA VIDEO PEMBELAJARAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Bagian akhir dari skripsi ini adalah daftar pustakan dan lampiran. Daftar 

pustaka berisi seluruh sumber tertulis yang pernah dikutip dan digunakan dalam 

penelitian dan penyusunan skripsi. Sedangkan lampiran berisi semua dokumen 

yang dihasilkan pada pengembangan dan penulisan hasil penelitian. 

 


