
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi memberi dampak yang cukup luas dalam berbagai aspek 

kehidupan, termasuk tuntutan dalam penyelenggaraan pendidikan, salah satu 

tantangan nyata tersebut adalah bahwa pendidikan hendaknya mampu 

menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi utuh, dikenal 

dengan kompetensi abad 21. Kompetensi abad 21 merupakan kompetensi utama 

yang harus dimiliki siswa agar mampu berkiprah dalam kehidupan nyata pada 

abad 21. 

Abad 21 ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi yang sangat 

pesat serta perkembangan otomasi dimana banyak pekerjaan yang sifatnya 

pekerjaan rutin dan berulang-ulang mulai digantikan oleh mesin, baik mesin 

produksi maupun komputer. Abad 21 juga dikenal dengan masa pengetahuan 

(knowledge age), dalam era ini, semua alternative upaya pemenuhan kebutuhan 

hidup dalam berbagai konteks lebih berbasis pengetahuan. Upaya pemenuhan 

kebutuhan bidang pendidikan berbasis pengetahuan (knowledge based education), 

pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economic), 

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge 

based social empowering), dan pengembangan dalam bidang industri pun berbasis 

pengetahuan (knowledge based industry) (Mukhadis dan Amat, 2013) 
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Sitem pendidikan di Indonesia juga mengalami perubahan dalam 

menghadapi abad 21 dengan diterapkannya kurikulum 2013, kurikulum ini 

menekankan pada proses pembelajaran  siswa untuk belajar mandiri dan tidak 

tergantung pada guru sebagai pusat informasi. Salah satu penunjang proses 

pembelajaran mandiri adalah penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi 

informasi. Kurikulum 2013 menginginkan bahwa semua proses pembelajaran di 

tunjang dengan media pembelajaran yang interaktif dan bisa menumbuhkan rasa 

ingin tahu anak.  Menurut Daryanto (2010), konsep lingkungan meliputi tempat 

belajar, metode, media, sistem penilaian, serta sarana dan prasarana yang 

diperlukan untuk mengemas pembelajaran dan mengatur bimbingan belajar, 

sehingga memudahkan peserta didik belajar.  

Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia juga di picu oleh 

perkembangan teknologi yang begitu pesat salah satu bentuk teknologi tersebut 

adalah Mobile phone. Perangkat ini sejatinya berfungsi sebagai alat komunikasi 

(telepon dan sms), namun seiring perkembangan zaman alat ini semakin 

berkembang dan tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi namun bisa 

digunakan layaknya sebuah komputer perangkat ini biasa disebut smartphone. 

Penggunaan smartphone sebagai media pembelajaran merupakan salah satu cara 

untuk meningkatkan mutu pendidikan di indonesia dan sebagai bentuk penerapan 

sistem pendidikan di Indonesia saat ini. 

Android adalah salah satu sistem operasi smartphone paling banyak 

digunakan saat ini berdasarkan hasil survey StatCounter Global android merajai 

pasar smartphone dengan perolehan 72.74% untuk pasar global dan 83.88% untuk 

pasar Indonesia (Data Agustus 2017).  
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Kimia adalah salah satu mata pelajaran wajib di Sekolah Menengah Atas 

(SMA) yang mempelajari sifat-sifat zat, reaksinya dan unsur-unsur kimia. Unsur 

Kimia di kelompokkan berdasarkan kesamaan sifatnya ke dalam beberapa 

golongan yaitu golongan A (golongan utama) dan golongan B (golongan transisi). 

Selain itu unsur-unsur kimia juga dapat di kelompokkan menjadi unsur logam, 

nonlogam, semilogam dan gas mulia. 

Menurut Sarni dan Afriani (2013) dalam penelitiannya yang berjudul 

analisis kesulitan belajar peserta didik dalam memahami materi kimia SMA kelas 

X semester I menunjukkan bahwa tingkat kesulitan peserta didik dalam 

memahami materi sistem periodik unsur sebesar 67,7% dan termasuk dalam 

tingkat kesulitan tinggi . Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar 

peserta didik adalah terlalu banyaknya materi sehingga peserta didik sulit 

mengingat materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, kurangnya media, dan 

kurangnya pemahaman peserta didik terhadap materi kimia. Adanya teknologi 

Smartphone dapat digunakan sebagai media pembelajaran interaktif yang menarik 

minat mereka akan mata pelajaran kimia khususnya pada materi unsur kimia. 

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik dalam mengembangkan perangkat 

lunak berbasis android yang digunakan sebagai media pembelajaran materi unsur 

kimia interaktif pada anak Sekolah Menengah Atas sebagai upaya untuk menarik 

minat belajar siswa serta meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.   

  
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 
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1. Bagaimana membuat media pembelajaran kimia mengenai materi unsur 

kimia ? 

2. Apakah media pembelajaran kimia dapat meningkatkan ketertarikan siswa 

dalam mempelajari materi kimia ? 

 
1.3   Batasan Masalah 

Penetapan batasan masalah  yang  dihadapi  penulis  perlu  dilakukan  agar  

pembahasan,  penyusunan,  dan  pembuatan  sistem  dapat  dilakukan  secara  

terarah  dan  tercapai  sesuai  dengan  yang  diharapkan, sehingga dibuatlah 

batasan masalah. Batasan masalah tersebut antara lain: 

1. Perangakat lunak yang di buat hanya tersedia pada perangkat yang 

bersistem operasi Android, 

2. Perangkat Lunak yang di buat dalam bentuk media pembelajaran, 

3. Materi pembelajaran berisi materi kelas 10 Bab 2 Sistem Periodik Unsur 

Kimia SMA (Materi Sejarah) , dan Sistem Periodik Unsur Modern (Nama 

unsur, nomor atom dan nomor massa) .  

 
1.4      Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan 

yang akan di capai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Sebagai penerapan pendidikan kurikulum 2013 di Indonesia 

2. Menarik minat siswa untuk belajar kimia khususnya materi unsur kimia 

pada SMA. 

3. Memaksimalkan fungsi smartphone android yang dimiliki siswa sebagai 

media pembelajaran yang menarik. 
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1.5       Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu dapat 

memudahkan dan menarik minat belajar siswa terhadap mata pelajaran kimia 

khususnya pada materi unsur kimia serta dapat membantu pemerintah dalam 

menerapkan sistem kurikulum 2013 di Indonesia .  

 

1.6   Keaslian Peneliatan 

Untuk mengetahui keaslian dalam penelitian ini maka dibuatlah sebuah 

tabel yang berisikan tentang penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang 

dilakukan saat ini, yang diperlihatkan pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel. 1.1  Perbedaan penelitian sebelumnya dan saat ini 

No 
Nama 

peneliti 
Judul 

Basis 

Penelitian 

Penelitian saat 

ini 

Penelitian 

sebelumnya 

1 

Kiki Rizky 

Muslimun 

Sinaga 

(2010) 

PENGEMBANGAN 

APLIKASI SISTEM 

PERIODIK UNSUR 

KIMIA PADA PONSEL 

MENGGUNAKAN 

J2ME 

J2ME 

JAVA 

MIDP 2.0 

Terdiri dari 

Sejarah 

perkembangan 

unsur dan materi 

Sistem Periodik 

unsur serta 

evaluasi 

pelajaran berupa 

kuis 

Hanya berisi 

Sistem periodik 

unsur beserta 

keterangannya 
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Tabel. 1.1  Perbedaan penelitian sebelumnya dan saat ini (Lanjutan) 

2 

Afi 

Yustiyana 

(2015) 

PENGEMBANGAN 

MEDIA 

PEMBELAJARAN 

KIMIA BERBASIS 

ANDROID PADA 

MATERI SENYAWA 

HIDROKARBON  DAN 

MINYAK BUMI 

UNTUK PESERTA 

DIDIK  SMA/MA 

KELAS XI 

Android 

Terdiri dari 

Sejarah 

perkembangan 

unsur dan materi 

Sistem Periodik 

unsur serta 

evaluasi 

pelajaran berupa 

kuis 

Berfokus pada 

materi hidrokaron 

dan minyak bumi 

3 

Halimah 

Luthfi 

Rabbani 

(2013) 

PERANCANGAN 

APLIKASI MOBILE 

KLASIFIKASI UNSUR 

KIMIA DAN 

PERHITUNGAN 

STOIKIOMETRI 

LARUTAN BERBASIS 

ANDROID 

Android 

(Eclipse) 

Adanya evaluasi 

Kuis dengan 

harapan dapat  

menarik minat 

siswa untuk 

mengukur dan 

menambah 

pengetahuan 

mereka 

Terdiri dari 

materi Sistem 

Periodik Unsur, 

Perhitungan 

Stoikiometeri dan 

Larutan 
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Tabel. 1.1  Perbedaan penelitian sebelumnya dan saat ini (Lanjutan) 

4 

Primanda 

Nikko 

Wahyu 

Hafidha 

(2014) 

AUGMENTED 

REALITY SISTEM 

PERIODIK UNSUR 

KIMIA SEBAGAI 

MEDIA 

PEMBELAJARAN 

BAGI SISWA 

TINGKAT SMA 

BERBASIS ANDROID 

MOBILE 

Unity 3D 

dan 

Vuforia 

Pengembangan 

Lebih 

mengedepankan 

Media 

pembelajaran 

non 3D 

Lebih 

mengedaepankan 

konsep 

Augmented 

Reality berupa 

objek 3D 

5 

Alvica Datu 

Diah 

Ningrum 

(2016) 

PENGEMBANGAN 

MOBILE GAME 

CHEMFUN BERBASIS 

ANDROID MATERI 

SISTEM PERIODIK 

UNSUR SEBAGAI 

MEDIA 

PEMBELAJARAN DAN 

HAFALAN MANDIRI 

PESERTA DIDIK 

SMA/MA KELAS X 

Adobe 

flash 

Media 

Pembelajaran 

berisi materi 

perkembangan 

sistem periodik 

unsur dan sistem 

periodik unsur 

serta kuis 

sebagai evaluasi   

Media 

pembelajaran 

dalam bentuk 

permainan untuk 

smartphone 

android 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini digunakan untuk memberikan gambaran umum 

secara singkat, maka penulisan laporan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 
BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelasakan teori-teori mengenai perangkat lunak, media pembelajaran, 

ilmu kimia, unsur kimia, android, abad 21, pengujian black box, user acceptance 

testing, technology acceptance model, ISO 9126,  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang analisa kebutuhan software, pengembangan sistem dan 

proses perencanaan rancangan perangkat lunak media pembelajaran unsur kimia 

berbasis android dan metode pengumpulan data. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

Bab ini menjelasakan bagaimana proses membangun software berdasarkan 

rancangan storyborad dan bagaimana manggabungkan seluruh objek multimedia 

menjadi sebuah software . 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelasakan bagaimana cara kerja software yang dibuat, serta membahas 

tentang desain  dan pengujian software  
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir yang berisikan tentang simpulan dan saran yang bersifat 

membangun bagi pengembangan software dan penelitian 

 
LAMPIRAN 

 

 

 

 


