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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Ilmu kimia merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yaitu 

mempelajari gejala alam. Dalam mempelajari gejala alam, ilmu kimia 

mengkhususkan pembahasannya pada struktur dan komposisi zat, perubahan 

materi dan energi yang menyertai perubahan tersebut (Liliasari, 1996). Struktur 

dan komposisi zat menggambarkan bagaimana partikel-partikel penyusun zat 

seperti atom, ion, dan molekul bergabung satu sama lain membentuk suatu materi 

yang berukuran makro sehingga perubahaan yang terjadi pada materi dapat 

diamati secara langsung. Materi yang terbentuk dari gabungan partikel-partikel 

penyusunnya memiliki komposisi tertentu yang dapat diungkapkan dalam bentuk 

simbol-simbol kimia yang telah disepakati. Agar fenomena kimia dapat dijelaskan 

secara utuh, maka para ilmuan kimia mengarahkan penjelasan fenomena kimia 

pada tiga representasi kimia yang meliputi representasi makroskopik, 

submikroskopik, dan simbolik (Johnstone dalam Treagust et al, 2003).  

Kenyataan yang terjadi dalam pembelajaran kimia adalah seringnya terjadi 

pembelajaran kimia yang hanya dibatasi pada representasi makroskopik dan 

simbolik saja tanpa menyentuh representasi submikroskopiknya. Pelajar dibiarkan 

mengembangkan sendiri pemahaman submikroskopik (pemahaman molekuler) 

dengan melihat gambar-gambar dua dimensi yang ada dalam text book tanpa 

pengarahan dari gurunya. Kondisi tersebut ternyata malah menimbulkan banyak 

miskonsepsi dalam memahami kimia secara utuh, sebagai akibat dari 
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ketidakmampuan pelajar memvisualisasikan fenomena reaksi kimia di tingkat 

submikroskopik (Tasker, 2006). Salah satu materi kimia yang dianggap sulit dan 

bahkan cenderung mengalami miskonsepsi adalah topik elektrolisis. Menurut 

Garnet dan Treagust (1992) kesulitan dan miskonsepsi yang sering terjadi dalam 

topik elektrolisis selama ini adalah mengenai pergerakan elektron dan aliran 

listrik. Umumnya pelajar menganggap bahwa ketika arus listrik di alirkan pada sel 

elektrolisis, elektron masuk ke salah satu elektrode, masuk ke elektrolit dan 

kemudian masuk ke elektrode yang satunya lagi. Selain itu pelajar juga sering 

mengalami miskonsepsi pada penentuan reaksi redoks yang terjadi dalam sel 

elektrolisis, banyak pelajar yang menganggap bahwa air tidak akan 

mempengaruhi  reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis. Pelajar juga sering 

menganggap bahwa  tanda positif dan negatif yang ada dalam elektrode 

menunjukkan muatan elektron, anode bermuatan positif karena melepaskan 

elektron dan katoda akan bermuatan negatif karena menerima elektron.   

Penelitian lain yang mengemukakan hal senada yaitu hasil penelitian Finley, 

Stewart, Yarroch, dan Johnstone (dalam Sanger 1999) yang mengemukakan 

bahwa umumnya  topik yang dianggap sulit dalam konsep sel elektrolisis yaitu 

sekitar aliran listrik, aliran elektron, dan menentukan reaksi reduksi oksidasi yang 

terjadi dalam sel elektrolisis.  

 Salah satu cara untuk membantu pelajar meningkatkan pemahaman 

representasi submikroskopik dan mengatasi miskonsepsi yang selama ini terjadi 

adalah dengan cara menggambarkan dan memvisualisasikan proses yang terjadi di 

tingkat molekuler (Sanger, 2000). Salah satu visualisasi yang dapat dilakukan 
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adalah dengan menggunakan multimedia dalam proses pembelajaran. Ruthven 

(dalam Wu, 2009) mengemukakan bahwa multimedia merupakan alat komunikasi 

yang powerfull dalam menyajikan ilmu pengetahuan khususnya sains. Selanjutnya 

Gilbert (dalam Wu, 2009) menyatakan bahwa visualisasi melalui multimedia 

dapat menggabungkan mental imaginary  mahasiswa yang terbentuk ketika proses 

penerimaan suatu materi pelajaran yang dapat dilihat, di dengar,  atau di sentuh 

sehingga diharapkan pengetahuan yang diterima dapat bertahan dalam long term 

memory mahasiswa. Multimedia  dapat memvisualisasikan interaksi dan 

pergerakan dinamik yang terjadi dalam proses kimia dengan menampilkan 

simbol-simbol dan persamaan dalam bentuk tiga dimensi (3D) yang tidak dapat 

ditampilkan oleh media yang lainnya. Penggunaan multimedia dapat memberikan 

informasi yang berharga bagi guru tentang bagaimana pelajar menyimpulkan, 

menghubungkan, dan mengintegrasikan representasi makroskopik, 

submikroskopik, dan simbolik (Ardac dan Akaygun, 2004).  

Selain diharapkan dapat meningkatkan pemahaman representasi 

submikroskopik mahasiswa, pembelajaran berbantuan  multimedia juga 

diharapkan dapat melatih  keterampilan berpikir mahasiswa sebagai bekal 

melaksanakan pembelajaran di lapangan. Dalam hal ini keterampilan berpikir 

yang dimaksud adalah keterampilan generik sains dan keterampilan berpikir kritis.  

Keterampilan berpikir kritis ternyata mampu menyiapkan peserta didik 

berpikir pada berbagai disiplin ilmu, serta dapat dipakai untuk pemenuhan 

kebutuhan intelektual dan pengembangan potensi peserta didik, karena dapat 

mempersiapkan peserta didik untuk menjalani karir dan kehidupan nyatanya 
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(Liliasari, 1996). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa peran multimedia 

dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan generik sains dan 

keterampilan berpikir kritis pelajar (Gunawan dan Astuti,2008; Iriany, 2009; 

Novianti, 2010; Permana, 2011). Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah 

dilakukan belum ada penelitian yang memfokuskan pada pemahaman representasi 

submikroskopik sekaligus menggali keterampilan generik sains dan keterampilan 

berpikir kritis. Oleh sebab itu multimedia yang dikembangkan dalam penelitian 

ini menyajikan animasi dan visualisasi fenomena submikroskopik dan juga 

disajikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proses elektrolisis yang menuntut 

pengembangan keterampilan generik  sains dan keterampilan berpikir kritis 

mahasiswa calon guru.  

Multimedia elektrolisis yang telah dikembangkan selama ini umumnya 

kurang menjelaskan fenomena submikroskopik dari proses elektrolisis dan kurang 

menggali keterampilan berpikir mahasiswa. Oleh sebab itu dalam penelitian ini 

peneliti bermaksud mengembangkan multimedia elektrolisis yang dapat 

memvisualisasikan beberapa proses elektrolisis di tingkat submikroskopik dan 

menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali keterampilan berpikir 

mahasiswa.  
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B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian  

Dari uraian latar belakang masalah di atas  maka dibuat suatu rumusan 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah pembelajaran 

elektrolisis berbantuan multimedia yang dapat meningkatkan pemahaman 

representasi submikroskopik, keterampilan generik sains, dan keterampilan 

berpikir kritis mahasiswa calon guru kimia,?“ 

Rumusan masalah di atas dapat dijabarkan kedalam beberapa pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah karakteristik multimedia elektrolisis yang diterapkan dalam 

pembelajaran pada topik elektrolisis? 

2. Bagaimana pemahaman representasi submikroskopik mahasiswa calon guru 

kimia pada topik elektrolisis setelah pembelajaran menggunakan multimedia? 

3. Bagaimana keterampilan generik sains mahasiswa calon guru kimia pada 

topik elektrolisis setelah pembelajaran menggunakan multimedia? 

4. Bagaimana keterampilan berpikir kritis mahasiswa calon guru kimia pada 

topik elektrolisis setelah pembelajaran menggunakan multimedia? 

5. Bagaimana tanggapan mahasiswa calon guru kimia terhadap penggunaan 

multimedia dalam pembelajaran topik elektrolisis? 

6. Bagaimana hubungan antara pemahaman representasi submikroskopik, 

keterampilan generik sains, dan keterampilan berpikir kritis mahasasiwa 

calon guru kimia pada topik elektrolisis? 



 

6 
EUIS NUR SA’ ADAH, 2011 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah model pembelajaran elektrolisis 

berbantuan multimedia serta menganalisis pengaruh penerapan multimedia 

tersebut terhadap peningkatan pemahaman representasi submikroskopik, 

keterampilan generik sains, dan keterampilan berpikir kritis mahasiswa calon guru 

kimia. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi dosen, penelitian ini akan menambah pengetahuan mengenai 

penggunaan multimedia dalam perkuliahan yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan pemahaman representasi  submikroskopik, keterampilan 

generik sains, dan keterampilan berpikir kritis mahasiswa calon guru kimia.  

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi dosen dalam memperbaiki kegiatan 

perkuliahan.    

E. Penjelasan Istilah 

Penjelasan  terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Multimedia merupakan suatu media yang terdiri dari hardware dan software 

yang memberikan kemudahan untuk menggabungkan gambar, foto, video, 

grafik, animasi, suara, teks, data yang dikendalikan oleh program komputer 

(Munir, 2001)  
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2. Representasi adalah cara untuk menjelaskan fenomena, objek, kejadian, 

konsep abstrak, ide-ide, proses, mekanisme, dan bahkan sistem (Hung Chiu & 

Wu: 2009).  

3. Representasi submikroskopik adalah penjelasan ilmiah terhadap fenomena 

kimia dari segi partikulat seperti pergerakan elektron, penjelasan molekul, 

dan atom Treagust (2002)  

4. Keterampilan generik sains adalah kompetensi yang digunakan secara umum 

dalam berbagai kerja ilmiah (Suprapto dalam Darliana, 2008). Pada penelitian 

ini keterampilan generik sains yang ingin dikembangkan yaitu pengamatan 

langsung dan tak langsung, inferensi logika, bahasa simbolik, membangun 

konsep, kerangka logika taat azas, keterampilan membangun konsep, dan 

pemodelan matematika,.   

5. Keterampilan berpikir kritis merupakan kemampuan bernalar dan berpikir 

reflektif yang difokuskan untuk menentukan apa yang diyakini dan apa yang 

harus dilakukan (Ennis, 1985). Pada penelitian ini keterampilan berpikir kritis 

yang ingin dikembangkan ada lima kelompok indikator yang meliputi: 1) 

memberikan penjelasan sederhana (elementary clarification); 2) membangun 

keterampilan dasar (basic support); 3) membuat inferensi (inferenting); 4) 

membuat penjelasan lebih lanjut (advanced clarification); 5) mengatur 

strategi dan taktik (strategis and tactic) 


