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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang  

Dalam sistem pendidikan di SMA (sekolah menengah atas) 

jurusan IPA terdapat pelajaran khusus seperti Fisika, Biologi dan Kimia. 

Siswa di SMA jurusan IPA paling rendah meminati pelajaran Kimia. 

Salah satu contoh siswa SMA di Costa Rica yang meminati pelajaran 

kimia hanya sebesar 10,2% (A. Troetsth, 2014). Sementara itu, siswa di 

SMAN 2 Purwokerto yang meminati pelajaran kimia mencapai 59 anak, 

fisika 96 anak dan biologi 110 anak. Persentase yang meminati pelajaran 

kimia sebesar 22% dari total peserta didik yang mencapai 265 peserta 

didik (Asyari, 2018). Berdasarkan hasil observasi lapangan dengan 

melakukan wawancara kepada salah satu guru kimia dan melakukan 

penyebaran angket yang diisi oleh siswa kelas sepuluh jurusan IPA di 

salah satu SMA di Bandung. Siswa jurusan IPA kurang meminati 

pelajaran Kimia. Pada ujian nasional tahun 2017 siswa yang memilih 

mata pelajaran kimia mencapai 10 siswa dari total peserta didik yang 

mencapai 300 peserta didik dengan nilai tertinggi 60 dan nilai terendah  
42. Berdasarkan hasil observasi dan angket siswa mengalami kesulitan 
pada materi sistem periodik unsur kimia sedangkan materi ini prasyarat 
untuk materi-materi selanjutnya.  

Sistem periodik unsur kimia merupakan susunan unsur-unsur 

berdasarkan urutan nomor atom dan kemiripan sifat. Sistem periodik 

unsur (tabel periodik) adalah tampilan unsur-unsur kimia dalam bentuk 

tabel. Unsur-unsur tersebut diatur berdasarkan struktur elektronnya 

sehingga sifat kimia unsur-unsur tersebut berubah-ubah secara teratur 

sepanjang tabel. Setiap unsur didaftarkan berdasarkan nomor atom dan 

lambang unsurnya. Tabel periodik juga memberikan informasi dasar 

mengenai suatu unsur (Santoso, 2012).  
Guru mengalami hambatan dalam menyampaikan materi sistem 

periodik unsur. Para guru sudah menggunakan metode ceramah untuk 

menyampaikan materi dan menggunakan slide persentasi, tetapi siswa 

mengalami hambatan dalam memahami materi tersebut. Slide persentasi 

kurang melibatkan siswa sehingga motivasi siswa tidak terlalu 

meningkat. Dampak yang terjadi siswa kurang tertarik pada materi yang 

disampaikan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan metode baru dan 

multimedia pembelajaran terkait sistem periodik unsur kimia penting 

untuk dikembangkan.  
Masalah lain adalah guru mendapati siswa yang tidak 

memperhatikan dan tidak berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 
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Metode pembelajaran yang membuat siswa belajar mandiri dan 

berpartisipasi aktif salah satunya metode inquiri-based learning. Metode 

inquiri-based learning merupakan cara penyajian yang memberi 

kesempatan kepasa siswa untuk menemukan informasi dengan atau tanpa 

bantuan guru (Sumantri, 1999). Dalam proses belajar inquiri-based 

learning, siswa belajar untuk melakukan investigasi dan mengumpulkan 

bukti dari beberapa sumber, mengembangkan penjelasan dari data dan 

mempertahankan kesimpulan mereka, sehingga siswa berpartisipasi aktif. 

Metode pembelajaran yang aktif mengarahkan potensi peserta didik 

terhadap materi yang dipelajarinya (Suprijono, 2011). Pembelajaran aktif 

merupakan suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar 

secara aktif. Ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti mereka yang 

mendominasi aktifitas pembelajaran, sehingga bukan hanya guru yang aktif 

dalam pembelajaran.  
Multimedia pembelajaran merupakan alat bantu proses 

pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu sistem, yang terdiri dari 

berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. 

Komponen tersebut meliputi: tujuan, materi, metode dan evaluasi 

(Rusman, 2013). Multimedia pembelajaran memiliki kelebihan 

diantaranya: 1) Multimedia menyediakan proses interaktif dan 

memberikan kemudahan umpan balik. 2) Multimedia memberikan 

kebebasan kepada pembelajar dalam menentukan topik proses 

pembelajar. 3) Multimedia memberikan kemudahan kontrol yang 

sistematis dalam proses belajar (Munir, 2012). Orang biasanya hanya 

mengingat 10% dari apa yang mereka baca, 20% dari apa yang mereka 

dengar, 30% dari apa yang mereka lihat, dan 50% dari apa yang mereka 

dengar dan lihat (Munir, 2012).  
Salah satu multimedia yang dapat digunakan adalah multimedia 

berbasis Augmented Reality yang dapat menggabungkan benda maya 

dua dimensi atau tiga dimensi. Istilah “Augmented Reality” pertama kali 

diperkenalkan oleh Tom Caudell Di Boeing mengacu pada layar digital 

yang terpasang dikepala yang menampilkan skema khusus pesawat 

(Caudell, 2018). Penggunaan Augmented Reality ini dapat meningkatkan 

pengalaman belajar yang beraneka ragam seperti simulasi menggunakan 

3D, audio dan video (Azuma, 2001).  
Augmented Reality menggabungkan dunia nyata dengan dunia 

maya dalam bentuk 3D serta bersifat interaktif. Augmented Reality 

merupakan teknologi yang berkembang dan sangat diminati saat ini, 

karena Augmented Reality dapat masuk ke dalam bermacam lingkungan 
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aplikasi. Augmented Reality dapat diterapkan dalam bidang 

pengetahuan, hiburan, kesehatan (Craig, 2013). 

Augmented Reality membutuhkan bantuan marker untuk 

menampilkan objek. Marker berbentuk seperti kotak persegi yang 

berwarna hitam atau putih. Marker memiliki yang umum digunakan 

adalah marker yang berwarna hitam dan putih. Ketika marker tersebut 

diarahkan ke gambar yang sudah di sisipi dengan program AR tersebut 

maka gambar tersebut seolah-olah akan menjadi nyata. Marker tersebut 

berfungsi untuk mengendalikan AR tersebut. Namun, sampai dengan 

saat ini multimedia pembelajaran yang menggunakan teknologi 

augmented reality masih sangat terbatas digunakan (Rosdianah, 2011).  
Salah satu contoh Augmented Reality pada pelajaran kimia 

adalah buklet yang dapat menunjukkan kepada siswa bagaimana dan apa 

itu atom atau sebuah molekul yang ditampilkan pada Augmented Reality 

(Fjeld, 2002). Fjeld (2002) membuat sebuah buklet yang menampilkan 

komponen dengan gambar yang dicetak dengan menggunakan tiga 

elemen yaitu buklet, gripper, dan kubus. Buklet ini dijalankan kedua 

tangan. Langkah pertama pengguna membawa gripper menuju sekitar 

elemen dalam buku untuk mendapatkan informasi mengenai elemen 

dengan mengklik gripper, langkah kedua pengguna memindahkan 

gripper di sebelah kubus, selanjutnya pengguna bisa menentukan 

bagaimana elemen terhubung ke molekul.  
Dari uraian di atas, maka pada penelitian ini akan dilakukan 

perancangan dan pembangunan sebuah multimedia pembelajaran berbasis 

Augmented Reality. Multimedia pembelajaran ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan pemahaman siswa pada materi sistem periodik unsur kimia. 

Maka judul penelitian yang akan dilakukan adalah “Rancang  
Bangun Multimedia Interaktif Augmented Reality untuk 

Meningkatkan Pemahaman Siswa SMA pada Konsep Pengenalan 
Sistem Periodik Unsur Kimia”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  
1. Bagaimana cara merancang dan membangun multimedia 

interaktif Augmented Reality pada materi sistem periodik 
unsur kimia?  

2. Apakah ada peningkatan pemahaman peserta didik setelah 
menggunakan multimedia interaktif Augmented Reality pada 
materi sistem periodik unsur kimia?  

3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap multimedia interaktif 
Augmented Reality pada materi sistem periodik unsur kimia? 
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1.3 Batasan Masalah  
Agar penelitian ini tidak melebar, maka peneliti membatasi 

masalah agar permasalahan tidak meluas. Adapun batasan masalah 
dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Subjek Penelitian adalah salah satu kelas sebelas di SMA 
Negeri 16 Bandung jurusan IPA  

2. Penelitian ini dilakukan hanya terbatas pada materi sistem 
periodik unsur kimia pada atom Niels Bohr.  

3. Fokus penelitian akan dikhususkan pada perancangan dan 
pembuatan multimedia pembelajaran serta uji coba yang 
dilakukan bersifat terbatas 

 

1.4 Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka tujuan penelitian ini adalah:  
1. Merancang dan membangun multimedia interaktif 

Augmented Reality pada materi sistem periodik unsur 

kimia untuk siswa SMA.  
2. Mendapatkan gambaran mengenai peningkatan pemahaman 

peserta didik setelah menggunakan multimedia interaktif 

Augmented Reality pada materi sistem periodik unusr kimia.  
3. Mengetahui tanggapan siswa terhadap multimedia interaktif 

Augmented Reality pada materi sistem periodik unsur kimia. 

1.5 Manfaat Penelitian  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

yaitu sebagai berikut:  
1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu 
bahan kajian terhadap penggunaan multimedia interaktif 
Augmented Reality sebagai multimedia pembelajaran  

2. Manfaat Praktis  
a. Bagi siswa, diharapkan dengan adanya multimedia 

interaktif Augmented Reality ini siswa memiliki 
pemahaman yang meningkat.  

b. Bagi guru, diharapkan dengan adanya multimedia 
interaktif Augmented Reality ini bisa dijadikan sebagai 
media pembelajaran sehingga tercipta suasana belajar 
yang nyaman dan menyenangkan.  

c. Bagi sekolah, diharapkan dapat memberi masukan 
berarti serta memperkaya metode dan media 
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pembelajaran unsur kimia untuk sekolah agar bisa 
menghasilkan lulusan yang berkompeten dan memiliki 
keterampilan. 

 

1.6 Definisi Operasional 
1. Multimedia  

Multimedia merupakan perpaduan dari teks, gambar, 

grafik, sound, animasi, video, interaksi, dan lain-lain yang 

dikemas menjadi file digital. Multimedia pembelajaran 

adalah media yang dibentuk dari kumpulan media berasis 

komputer yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran 

untuk menciptakan presentasi yang dinamis dalam proses 

pembelajaran.  
2. Augmented Reality  

Augmented Reality adalah teknologi yang menggabungkan 
benda maya dua dimensi dana tiga dimensi ke dalam 
sebuah lingkungan nyata lalu memproyeksikan benda-

benda maya tersebut secara realistis dalam waktu nyata. 

 

1.7 Sistematika Penulisan  
Pada bagian sistematika penulisan ini akan diuraikan mengenai 

penjelasan pada setiap bab. 
 

BAB I PENDAHULUAN 
 

Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, definisi operasional, dan struktur organisasi skripsi 
 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 
 

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai teori-

teori yang relevan dengan kajian penelitian dan hal-hal lainnya 
yang mendukung penelitian serta berguna dalam merancang 

multimedia pembelajaran. 
 

BAB III METODE PENELITIAN 
 

Bab ini berisi penjelasan mengenai alur penelitian 

mulaidari metode penelitian yang diterapkan, instrumen 

penelitian yang digunakan, hingga langkah-langkah analisis 

yang digunakan. 
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BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 
 

Bab ini menyampaikan temuan penelitian berdasarkan 

hasil pengolahan dan analisis data sesuai dengan urutan 

rumusan permasalahan penelitian. Selain itu bab ini juga 

menyampaikan pembahasan temuan penelitian untuk menjawab 

pertanyaan penelitian yang terlah dirumuskan. 
 

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari 
uraian proses pembangunan multimedia pembelajaran guna 

pengembangan multimedia pembelajaran ini di masa yang akan 
datang. 


