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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Karakteristik ilmu kimia adalah bersifat abstrak, berurutan dan berjenjang 

(Kean & Middlecamp, 1985, hlm 5). Ilmu kimia adalah suatu ilmu yang diperoleh 

dan dikembangkan berdasarkan eksperimen dalam mencari jawaban atas 

pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana gejala-gejala alam, khususnya yang 

berkaitan dengan struktur materi, sifat materi, perubahan materi, serta energi yang 

menyertainya.  

Laju reaksi adalah materi kimia yang mempelajari tentang seberapa cepat 

suatu reaktan habis atau seberapa cepat suatu produk terbentuk yang bersifat 

abstrak dengan contoh konkrit yang masih dianggap sulit oleh siswa, sehingga 

konsep ini tidak cukup hanya dengan dijelaskan secara teori perlu adanya 

visualisasi yang dapat membantu siswa untuk mengkonstruksi konsep mengenai 

laju reaksi (Sirhan, 2007). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pajaindo (2013) dari 16 

miskonsepsi yang dialami siswa pada materi laju reaksi salah satu yang paling 

menonjol adalah siswa beranggapan bahwa pada massa yang sama laju reaksi 

semakin cepat dengan bertambahnya ukuran pereaksi. Penelitian lainnya 

dilakukan oleh Arviani (2011) yang menunjukkan jika 70,8% siswa memiliki 

pemahaman yang salah terhadap konsep laju reaksi yaitu siswa menganggap 

bahwa bumbu yang dihancurkan sebelum memasak memiliki luas permukaan 

yang lebih kecil. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nazar, dkk. (2013) 

menunjukkan 13,16% siswa masih mengalami miskonsepsi mengenai pengaruh 

luas permukaan pada laju reaksi. Hal ini menunjukkan bahwa penggambaran 

hubungan antara ukuran zat padat dengan luas permukaan sebaiknya dilakukan 

secara visual untuk menghindari kesalahan konsep pada siswa. Meskipun pada 

beberapa buku sumber digambarkan dengan bentuk kubus namun rujukan 

percobaan yang dilakukan adalah mereaksikan antara batu pualam CaCO3 dengan 

larutan HCl, dimana bentuk batu pualam tidak berbentuk kubus. Sehingga perlu 
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dilakukan penggambaran yang sesuai dalam menghubungkan penjelasan materi 

dengan percobaan yang akan dilakukan. 

Dalam membangun pemahaman siswa pada materi pengaruh luas 

permukaan terhadap laju reaksi dapat dilakukan dengan menunjukkan fenomena 

sehari-hari yang dapat ditunjukkan dengan menggunakan klip video eksperimen. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurpratami dkk. (2015) dalam 

menganalisis bahan ajar, pembuatan video dan animasi dapat digunakan untuk 

menunjang pembelajaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, 

yaitu salah satunya adalah fakor pengaruh luas permukaan.  

Klip video eksperimen mengenai pengaruh luas permukaan terhadap laju 

reaksi dapat diperoleh dari berbagai sumber salah satunya melalui aplikasi 

youtube. Percobaan yang banyak dilakukan adalah pelarutan tablet Alka Seltzer 

(tablet effervescent) dalam air dengan menggunakan dua sampai tiga variasi 

ukuran. Namun dari sekian banyak percobaan pelarutan tablet Alka Seltzer dalam 

air masih terdapat beberapa kekurangan seperti potongan tablet yang tidak 

dipotong sama rata, pengambilan gambar yang kurang baik sehingga pengamatan 

tidak dapat dilakukan dengan baik dan tidak ada satupun video yang menunjukkan 

data luas permukaan dari bahan yang digunakan.  

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dipaparkan, maka penulis 

tertarik untuk membuat klip video eksperimen berupa eksperimen sederhana yang 

dapat menunjukkan fenomena dalam kehidupan sehari-hari terkait pengaruh luas 

permukaan terhadap laju reaksi, yang dapat membuat siswa menyadari secara 

langsung hubungan antara ukuran zat padat dengan total luas permukaan dan 

kecepatan reaksi. Dengan demikian, maka penelitian ini berjudul 

“Pengembangan Klip Video Eksperimen pada Submateri Pengaruh Luas 

Permukaan terhadap Laju Reaksi ” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

penulis membatasi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana fenomena pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi 

divisualkan melalui klip video eksperimen sesuai fakta sebenarnya? 
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2. Bagaimana kualitas kejelasan konten dari  klip video eksperimen mengenai 

pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi berdasarkan review dosen ahli 

media pembelajaran? 

3. Bagaimana kualitas kejelasan tampilan klip video eksperimen mengenai 

pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi berdasarkan tanggapan siswa ? 

4. Bagaimana tanggapan guru terhadap kelayakan klip video eksperimen 

mengenai pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi jika digunakan 

sebagai salah satu media pembelajaran di kelas ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini 

adalah untuk menghasilkan klip video eksperimen pada sub materi pengaruh luas 

permukaan terhadap laju reaksi dengan menunjukkan sebuah fenomena melalui 

percobaan  sederhana. Hal ini digunakan untuk menjelaskan faktor abstrak dari 

laju reaksi dengan contoh yang konkrit. Adapun tujuan khusus dari penelitian 

yang akan dilakukan yaitu : 

1. Memperoleh informasi pengembangan klip video ekperimen yang dapat 

menunjukkan visualisasi dari konsep pengaruh luas permukaan terhadap laju 

reaksi. 

2. Memperoleh informasi kualitas kejelasan konten dari klip video eksperimen 

pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi yang dikembangkan. 

3. Memperoleh informasi kejelasan tampilan dari klip video eksperimen 

pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi yang dikembangkan. 

4. Memperoleh informasi kelayakan dari klip video eksperimen pengaruh luas 

permukaan terhadap laju reaksi sebagai media pembelajaran. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi semua 

pihak. Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini 

diantaranya : 
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1. Bagi Siswa 

Klip video eksperimen mengenai pengaruh luas permukaan terhadap laju 

reaksi yang dihasilkan dapat membuat siswa lebih mudah memahami materi 

tersebut. 

2. Bagi Guru 

Klip video eksperimen mengenai pengaruh luas permukaan terhadap laju 

reaksi dapat dijadikan sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran di kelas.  

3. Bagi Peneliti lain 

Klip video eksperimen mengenai pengaruh luas permukaan terhadap laju 

reaksi yang telah dikembangkan dapat menjadi salah satu referensi untuk 

mengembangkan media pembelajaran khusunya dalam bentuk klip video 

eksperimen untuk menghasilkan bentuk produk yang lebih baik. 

 

1.5 Struktur Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi mengacu pada pedoman penulisan karya 

ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia. Terdapat lima bab penulisan, yaitu bab I 

yang merupakan bab pendahuluan, bab II yang merupakan bab kajian pustaka, bab 

III yang merupakan bab penjelasan mengenai metode penelitian, bab IV yang 

menjelasakan mengenai temuan dan pemahasan dan ditutup dengan bab V yang 

merupakan implikasi dan rekomendasi. Secara lebih rinci sebagai berikut : 

1. Bab I merupakan penjabaran mengenai pendahuluan yang berisikan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

struktur organisasi penulisan skripsi.  

2. Bab II merupakan penjabaran kajian pustaka yang berisikan konsep-konsep 

atau teori-teori mengenai media pembelajaran, video pembelajaran dan 

pemaparan dari materi yang diteliti.  

3. Bab III merupakan penjabaran dari matode penelitian yang digunakan yang 

berisi objek penelitian, lokasi penelitian, metode penelitian, alur penelitian, 

instrumen penelitian dan pengolahan data.  

4. Bab IV merupakan penjabaran mengenai temuan yang diperoleh dan hal-hal 

yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Temuan dan pembahasan 
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dalam bab IV dipaparkan untuk menjawab  rumusan masalah yang menjadi 

dasar penelitian.  

5. Bab V merupakan penjabaran dari simpulan yang diperoleh dari serangkaian 

penelitian yang telah dilakukan. Rekomendasi yang berupa saran diberikan 

untuk penelitian terkait selanjutnya dan pada bab ini juga memaparkan 

implilkasi dari penelitian. 

 


