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Abstrak 

Konsep ikatan kimia merupakan konsep yang mendasar dan penting untuk memahami berbagai topik dalam 
ilmu kimia. Konsep tersebut dinilai sulit oleh siswa. Kesulitan tersebut terletak pada ketidakmampuan siswa 
dalam mengorganisasikan ketiga level pengetahuan secara sistematis. Pada konsep ikatan kimia khususnya, 
siswa tidak dapat memvisualisasikan yang terjadi pada level submikroskopik (molekuler) kemudian 
menghubungkannya dengan level makroskopik (laboratorium) dan simbolik. Hal tersebut juga diakibatkan 
proses belajar yang masih berpusat pada guru, dan kurangnya media pembelajaran yang menarik. Peran 
media  pembelajaran sebagai alat bantu dapat menjembatani konsep abstrak seolah menjadi konkret 
melalui visualisasi. Salah satu teknik visualisasi adalah dengan menggunakan media komputer berupa 
animasi. Animasi pada tingkat molekuler dapat mendorong proses pembelajaran yang efektif. Penelitian ini 
bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran berupa animasi yang digunakan untuk pembelajaran 
ikatan kimia di kelas. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development  (R&D), model 
pemrosesan informasi audiovisual digunakan untuk mendesain animasi pembelajaran. Pre-test dan post-test 
digunakan untuk mengetahui efektivitas penggunaan media animasi dalam pembelajaran konsep ikatan 
kimia. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa penggunaan media animasi dapat meningkatkan 
pemahaman siswa pada konsep ikatan kimia. 

Kata-kata kunci: media pembelajaran, animasi, ikatan kimia  

Pendahuluan 

Ilmu kimia akan menjadi pengetahuan yang 
utuh manakala mampu menjelaskan fenomena 
kimia melalui tiga level representasi meliputi 
representasi makroskopik, submikroskopik dan 
simbolik (Jhonstone dalam  Chittleborough et al, 
2002). Konsep ikatan kimia merupakan konsep 
yang mendasar dan penting untuk memahami 
berbagai topik dalam ilmu kimia, juga memiliki 
ketiga level representasi tersebut. Berdasarkan 
hasil studi pendahuluan di Madrasah Aliyah Negeri 
Jampangtengah terhadap 20 orang siswa kelas X 
semester I menunjukan sebagian besar siswa 
mengalami kesulitan ketika diminta menjelaskan 
proses yang terjadi pada terbentuknya ikatan kimia. 
Kesulitan tersebut terletak pada ketidakmampuan 
siswa dalam mengorganisasikan ketiga level 
pengetahuan secara sistematis. Siswa tidak dapat 
memvisualisasikan yang terjadi pada level 
molekuler (submikroskopik) kemudian 
menghubungkannya dengan level makroskopik 
dan simbolik (Tasker, 2006). Hal tersebut juga 
diakibatkan proses belajar yang masih berpusat 
pada guru, dan kurangnya media pembelajaran 
yang menarik. Dalam suatu proses belajar 
mengajar, dua unsur yang amat penting adalah 
metode mengajar dan media pembelajaran. Media 
pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan 
dan informasi sehingga dapat memperlancar dan 
meningkatkan proses dan hasil belajar 
(Azhar,2002). Peran media  pembelajaran sebagai 

alat bantu dapat menjembatani konsep abstrak 
seolah menjadi konkret melalui visualisasi. Salah 
satu teknik visualisasi adalah dengan 
menggunakan media komputer berupa animasi. 
Animasi pada tingkat molekuler dapat mendorong 
proses pembelajaran yang efektif (Tasker, 2006) 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti 
mengadakan penelitian pembuatan media 
pembelajaran dalam bentuk animasi berbasis 
komputer pada konsep ikatan kimia. Dengan 
pembuatan media pemebelajaran tersebut 
diharapkan dapat membantu siswa dalam 
memahami konsep ikatan kimia. 

Metode 

Metode penelitian yang digunakan adalah 
penelitian dan pengembangan (Research and 
Development/R&D). Pembuatan media animasi 
dilakukan dalam tiga tahap. Tahap I, perencanaan: 
1). Menganalisis kurikulum supaya media yang 
dibuat tidak melenceng dari kurikulum. 2). 
Menganalisis buku teks dari berbagai sumber, 
seperti buku teks kimia mengenai konsep ikatan 
kimia serta dari sumber lain yang mendukung 
dengan tujuan menggali konsep yang akan 
dikembangkan. 3). Pembuatan skenario atau alur 
cerita yang menjadi panduan dalam pembuatan 
media animasi. 4).Pembuatan story board atau 
papan cerita, dimaksudkan agar mempermudah 
pembacaan isi cerita secara visual. Tahap II, 
pengintegrasian elemen-elemen media 
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menggunakan program aplikasi macromedia flash 
professional 8. Pembuatan media ini menuntut 
berbagai presentasi grafis, video, dan audio. 
Pengintegrasian gambar untuk objek tak bergerak 
dari hasil photo atau scan dan pembuatan gambar 
vector dengan menggunakan aplikasi Adobe 
Photoshop cs dan Coreldraw X4. Tahap III, uji 
coba media: tahap ini merupakan tahap uji coba 
terbatas dengan menggunakan desain Single one 
shot Case Study dan pemberian angket. Media 
pembelajaran dalam bentuk animasi tahap awal 
(prototype) yang telah dihasilkan, diujikan kepada 
siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri 
Jampangtengah untuk mendapatkan data. Uji pre-
test dan post-test kemudian dianalisis 
menggunakan N-gain untuk mengetahui 
signifikansi pembelajaran dengan berbantuan 
media. Pemberian angket dilakukan untuk 
mengetahui tanggapan dari siswa. Apabila 
hasilnya tidak signifikan, maka dilakukan perbaikan 
berdasarkan respon siswa. Sehingga dihasilkan 
media pembelajaran animasi berbasis komputer 
yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran 
ikatan kimia di kelas. 

Tahapan tersebut diatas dapat digambarkan 
seperti berikut: 

 

Gambar 1. Tahapan Penelitian Pembuatan Media 
Pembelajaran berupa Animasi berbasis Komputer 
pada Konsep Ikatan Kimia. 

Hasil dan diskusi 

Tahapan proses pemproduksian media 
animasi dilakukan secara sistematis dan 
berkesinambungan, supaya dihasilkan media 
pembelajaran yang benar-benar efektif ketika 
diaplikasikan dan digunakan oleh guru dalam 

proses pembelajaran. Tahap-tahap proses 
pemproduksian media pembelajaran meliputi, 
analisis wacana buku teks, identifikasi elemen 
media, transformasi hasil analisis wacana ke 
dalam bentuk presentasi, pembuatan skenario, 
dan pengintegrasian seluruh elemen media 
menggunakan program aplikasi macromedia flash  
professional 8. 

Media pembelajaran ini menyajikan 
presentasi dalam bentuk grafis, audio, video dan 
animasi.  Meliputi proses pembentukan ikatan ion, 
ikatan kovalen, pelarutan senyawa ionik, dan 
polarisasi ikatan. Berikut tabel hasil yang diperoleh 
setelah pengujian dilakukan terhadap siswa kelas 
X Madrasah Aliyah Negeri Jampangtengah 
kabupaten Sukabumi (N = 40). 

Tabel 1. Hasil Uji Pre-test dan Post-test 

Pre-test Post-test Konsep/sub 
Konsep M SD M SD 

N-
gain 

Pembentukan 
ikatan ion 

4,3 0,6 6,7 0,9 0,4 

Pelarutan 
senyawa ion 

3,8 1,0 6,6 0,8 0,5 

Pembentukan 
ikatan kovalen 

3,5 0,6 5,8 0,6 0,4 

Polarisasi ikatan 
kovalen 

3,4 0,5 5,5 0,5 0,3 

Rerata  3,7 0,7 6,1 0,7 0,4 

Berdasarkan Tabel 1. di atas, dapat 
diinterpretasikan bahwa terdapat peningkatan 
pemahaman siswa terbukti dengan peningkatan 
skor rerata (M) pre-test terhadap rerata (M) post-
test dengan rerata N-gain sebesar 0,4 kategori 
sedang. Skor N-gain terkecil atau nilai dibawah 
rerata diperoleh pada konsep polarisasi ikatan 
kovalen yaitu sebesar 0,3 dari rerata N-gain 0,4. 
Sementara itu skor N-gain tertinggi diatas rerata 
diperoleh pada konsep pelarutan senyawa ion 
yaitu sebesar 0,5. Sedangkan konsep 
pembentukan ikatan ion dan pembentukan ikatan 
kovalen memperoleh skor sama dengan rerata 
yaitu sebesar 0,4. Dibawah ini adalah grafik yang 
menunjukan rerata peningkatan pre-test terhadap 
post-test. 

 

Gambar 2. Grafik rerata skor pre-test dan post-test. 
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Sementara itu, diperoleh tanggapan siswa 
melalui angket, seperti yang ditunjukan pada tabel 
dibawah ini: 

Tabel 2. Tanggapan siswa terhadap media 
pembelajaran yang telah dibuat. 

Persentase 

No Kriteria 

S
an

g
at 

b
aik

 

B
aik

 

C
u

ku
p

 

K
u

ran
g

 

B
u

ru
k 

1 penggunaan 
navigasi 

47 47 6 0 0 

2 interface (bentuk 
tampilan) 

46 48 6 0 0 

3 kejelasan atau 
kualitas isi 

26 50 24 0 0 

4 bentuk grafis 
(gambar diam) 

46 39 15 0 0 

5 bentuk animasi 
(objek bergerak) 

72 22 6 0 0 

6 kecepatan akses 
data. 

26 60 14 0 0 

7 kesesuaian 
warna 

26 63 8 3 0 

8 ukuran teks 0 59 22 19 0 

9 gaya bahasa 27 41 26 6 0 

10 pertanyaan dan 
format latihan 

37 37 20 6 0 

Tanggapan siswa mengenai kualitas media 
menunjukan bahwa: penggunaan navigasi 
(tombol-tombol petunjuk), interface (bentuk 
tampilan), kejelasan atau kualitas isi materi, bentuk 
grafis, animasi, kecepatan akses data, kesesuaian 
warna, ukuran teks, gaya bahasa, pertanyaan dan 
format latihan, secara umum menyatakan baik.  

Konsep pembentukan ikatan ion, pelarutan 
senyawa ionik, pembentukan ikatan kovalen, dan 
polarisasi ikatan kovalen, sesungguhnya 
merupakan konsep abstrak yang terkadang siswa 
sulit untuk memahaminya. Dengan 
memvisualisaikan (teknik animasi) pada konsep 
tersebut, dapat memperlihatkan hubungan yang 
terjadi pada tingkat submikroskopik dengan tingkat 
makroskopik. Menurut Sweller (dalam Tasker, 
2006), tingkat kompleksitas informasi atau materi 
yang sedang dipelajari (muatan kognitif intrinsik), 
dapat diminimumkan melalui teknik penyajian 
materi yang baik. Ketika muatan kognitif intrinsik 
menjadi minimum, diikuit oleh muatan kognitif 
ekstrinsik (teknik penyajian materi), maka besar 
kemungkinan untuk terjadinya proses konstruksi 
(akuisisi skema) pengetahuan, sehingga memori 
kerja dapat mengorganisasikan, mengkonstruksi, 

mengkoding, mengelaborasi dan 
mengintegrasikan materi yang sedang dipelajari 
sebagai pengetahuan yang tersimpan dengan baik 
di memori jangka panjang. Penyajian secara audio 
visual dinilai mampu membantu siswa memahami 
konsep yang selama ini dianggap sulit. Menurut 
Mayer (1997), bahwa multimedia pembelajaran 
harus mempunyai beberapa prinsip dasar 
diantaranya: 1). multiple representation principle. 
Penjelasan yang menuntut multi representasi baik 
visual maupun verbal. 2). contiguity principle. 
Penjelasan multimedia harus mempunyai 
keterhubungan yang sesuai. 3). split attention 
principle. Kata-kata yang disajikan secara auditori 
(diucapkan) lebih baik dari pada secara visual 
berupa teks dalam layar. 

Tanggapan siswa mengenai kualitas media, 
secara umum memperoleh tanggapan positif. 
Sehingga media yang dibuat layak digunakan 
untuk membantu proses pembelajaran di kelas. 
Tampilan grafis dalam suatu multimedia bertujuan 
untuk memvisualisasikan konsep yang ingin 
disampaikan kepada siswa, dan bentuk tampilan 
yang menarik bagi siswa dapat membangkitkan 
minat dan perhatian (Azhar, 2002). Namun 
demikian masih terdapat kekurangan terutama 
pada tampilan berupa ukuran teks sebesar 19% 
menyatakan kurang sisanya 22% menyatakan 
cukup dan 59% menyatakan baik, sehingga 
perbaikan media masih harus dilakukan. 

Kesimpulan 

Proses pembuatan media dilaksanakan 
melalui tiga tahap, diantaranya tahap perencanaan, 
tahap pengintegrasian media, dan tahap uji coba 
media. Bentuk visualisasi yang digunakan adalah 
teks, grafis, dan animasi. Pembelajaran dengan 
bantuan media animasi dapat meningkatkan 
pemahaman siswa pada konsep ikatan kimia 
kategori sedang dengan rerata N-gain sebesar 0,4.  
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