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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Struktur materi, sifat, komposisi dan reaksi perubahan materi dalam proses 

alamiah merupakan tinjauan ilmu kimia (Pitasari & Yunaningsih, 2017:2), untuk 

dapat mempelajari hal tersebut diperlukan pemahaman pada fenomena 

makroskopik, representasi submikroskopik dan representasi simbolik yang saling 

berkaitan (Farida, 2009:259). Sementara kajian kimia pada aspek submikroskopik 

meliputi struktur dan proses pada level partikel (atom/molecular) (Farida, 

2009:271), sehingga tidak semua konsep kimia dapat diamati dalam kegiatan 

pembelajaran. Oleh sebab itu ilmu kimia dianggap pelajaran yang sukar oleh 

mahasiswa karena sebagian konsepnya yang abstrak (Marsita, dkk., 2010:512). 

Pada umumnya pembelajaran kimia menekankan pada tingkat simbolik dan 

representasi makroskopik (Farida, et al., 2017:359) disamping itu pada tingkat 

mikroskopik pembelajaran kimia juga membutuhkan visualisasi yang baik (Herda, 

dkk., 2014:23). 

Konsep kimia yang bersifat abstrak dan membutuhkan visualisasi yang 

baik diantaranya yakni konsep kiralitas molekul. Kiralitas molekul merupakan 

topik yang menantang untuk dipelajari, karena mengharuskan mahasiswa untuk 

dapat memvisualisasikan struktur molekul tiga dimensi (Popova, et al., 

2016:1096), disamping itu kiralitas molekul merupakan konsep penting yang 

harus diperkenalkan pada banyak bidang karena menjadi dasar dalam sistem 
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biologis dan berperan penting dalam aplikasi kimia teknologi (Battle, et al.,  

2010:815). Kiralitas memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, 

sebagian besar obat-obatan merupakan contoh senyawa yang bersifat kiral. Indra 

perasa manusia juga bergantung pada kiralitas. Misalnya, suatu molekul kiral 

mungkin memiliki bau atau rasa tertentu sementara bayangan cerminnya memiliki 

aroma dan rasa yang benar-benar berbeda ( Solomons, et al., 2014:193). 

Namun kiralitas  molekul yang dipahami oleh mahasiswa sering 

mengalami miskonsepsi salah satunya dalam struktur geometri dua dimensi yang 

sering disajikan pada bahan ajar (Stull, et al., 2013:2548). Hal yang sama 

dilaporkan oleh Cai, et al. (2014:31) konsep-konsep abstrak seperti molekul dan 

atom sukar dipahami oleh mahasiswa khususnya dalam membayangkan 

bagaimana geometri 3D atom dari molekul tersebut. Adapun platform operating 

system (OS) pada komputer memiliki kekurangan dalam memvisualisasikan 

geometri tiga dimensi seperti tidak memiliki fitur gyroscopic (interaktif 

pergerakan pengguna terhadap objek) (Marsanu, et al., 2010:574). 

Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang dapat 

memvisualisasikan kiralitas molekul sebagai alat penghubung konsep abstrak 

seolah menjadi konsep konkret agar mudah dipahami oleh mahasiswa serta dapat 

memberikan gambaran kiralitas molekul yang lebih akurat (Agustina, 2017:9). 

Hal ini penting agar media interaktif yang disiapkan dengan cermat dapat 

membantu mahasiswa memvisualisasikan konsep abstrak pada beberapa konsep 

kimia (Irsyad, 2016:2). 
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Saat ini media teknologi informasi dan komunikasi sudah semakin 

berkembang dalam bidang pendidikan, salah satu contohnya yakni Microsoft 

powerpoint dan video animasi yang sudah umum digunakan dalam pembelajaran. 

Tetapi teknologi ini membentuk mahasiswa menjadi pasif dalam kegiatan belajar 

mengajar. Oleh sebab itu diperlukan teknologi yang lebih berkembang agar proses 

pembelajaran menjadi interaktif, salah satu teknologi interaksi yang semakin pesat 

perkembangannya yaitu teknologi augmented reality (Kamelia, 2015:239).  Hal 

yang sama diutarakan oleh Stull, et al. (2013:2546) alat bantu yang umumnya 

digunakan dalam pembelajaran adalah model nyata, namun saat ini telah ada yang 

menggantikan model tersebut yakni model virtual. Salah satu perkembangan 

teknologi virtual yang berkembang yaitu teknologi augmented reality (AR) 

(Kamelia, 2015:240).  

AR merupakan pengembangan dari virtual reality (VR), AR menyediakan 

tampilan antar muka untuk pengguna yang menggabungkan antara dunia nyata 

dengan dunia maya. Pengguna dapat berinteraksi dengan objek virtual yang 

disisipkan pada objek nyata disekitar mereka (Cai, et al., 2014:31). Fungsi utama 

AR yaitu untuk menangani kebutuhan mahasiswa dalam konteks yang 

beragam. Analisis dari berbagai studi jurnal penelitian menunjukkan peluang yang 

besar bagi AR untuk penelitian lebih lanjut di masa depan (Bacca et al., 

2014:135). AR dapat menggambarkan visualisasi konsep submikroskopik 

menggunakan teknologi yang bersifat interaktif nyata (Irsyad, 2016:1). AR 

merupakan teknologi yang dapat memberikan informasi tambahan tentang dunia 
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maya dan nyata melalui fitur interaktif  yang dapat digunakan pada perangkat 

mobile (Martin, et al., 2011:1897).  

Pesatnya perkembangan AR dalam integrasi proses belajar mengajar telah 

muncul ke tingkat yang signifikan, model virtual memiliki kelebihan dari 

efisiensinya dibandingkan model nyata (Stull, et al., 2013:2555). Hal ini didukung 

oleh Irwansyah, et al. (2017:234) bahwa teknologi AR menggunakan smatrphone 

sebagai media pembelajaran dapat mengembangkan kemampuan mahasiswa 

dalam representasi submikroskopik. Sehingga teknologi AR memiliki potensi 

untuk diimplementasikan dalam pembelajaran kimia (Irwansyah, et al., 2018:6) 

Dalam studi Serio, et al. (2013:8) teknologi AR menunjukkan dampak 

positif pada motivasi dan minat mahasiswa serta membantu dalam 

mengembangkan pemahaman mereka pada proses pembelajaran. Selain itu 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Cai, et al. (2012:86) aplikasi AR 

pada perangkat smatrphone memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk 

menikmati pembelajaran di manapun,  kapan saja dan pada saat yang sama AR 

membawa mereka dalam pengalaman belajar tiga dimensi. 

Proses belajar mengajar dapat ditunjang dengan berbagai media 

pendukung, salah satunya media cetak berupa lembar kerja mahasiswa (LKM). 

Dalam hal ini LKM dapat digunakan sebagai instrumen proses berfikir mahasiswa 

secara sistematis yang dipadukan dengan  AR. Hal ini karena LKM dapat 

menuntun mahasiswa untuk mencapai tujuan instruksional khusus yang berkaitan 

dengan pembelajaran melalui AR (Bertram, et al., 2010:4). 
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Penelitian yang sudah dilakukan terkait pengembangan AR dalam media 

pembelajaran pada konsep geometri molekul oleh Irwansyah, et al. (2017) dan 

Irwansyah, et al. (2018), sehingga peneliti bertujuan untuk mengembangkan 

pembuatan media pembelajaran berbasis AR yang diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang lebih dalam meningkatkan pemahaman representasi submikroskopik 

mahasiswa pada konsep kiralitas molekul.  

Oleh karena itu, peneliti menggagas penelitian dengan tajuk “Pembuatan 

Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Augmented Reality Pada Konsep 

Kiralitas Molekul.”  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tampilan media pembelajaran interaktif berbasis AR pada konsep 

kiralitas molekul? 

2. Bagaimana hasil validasi media pembelajaran interaktif berbasis AR pada 

konsep kiralitas molekul? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan tampilan media pembelajaran interaktif berbasis AR pada 

konsep kiralitas molekul. 

2. Menganalisis hasil validasi dan kelayakan media pembelajaran interaktif 

berbasis AR pada konsep kiralitas molekul. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan mempunyai manfaat sebagai 

berikut: 
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1. Menambah pembendaharaan wawasan pengajar kimia dalam penggunaan 

media pembelajaran interaktif berbasis AR pada konsep kiralitas molekul 

sebagai alat untuk meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. 

2. Acuan pemikiran kepada peneliti lain terhadap penggunaan media 

pembelajaran interaktif berbasis AR pada konsep kiralitas molekul dalam 

pembelajaran kimia.  

3. Memudahkan dan menambah variasi pembelajaran didalam kelas. 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional dari variabel yang ada dalam penelititian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kiralitas Molekul 

Kiralitas adalah penataan atom-atom dilingkungan atom karbon yang 

mengakibatkan isomeri ( Wang, et al., 2011:299). Kiral berasal dari bahasa yunani 

cheir yang artinya tangan, kiral adalah objek/benda yang tidak dapat diimpitkan 

dengan bayangan cerminnya. sedangkan akiral (tidak kiral) adalah objek yang 

dapat diimpitkan pada bayangan cerminnya (Solomons, et al., 2014:192). 

2. Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Augmented Reality 

Media pembelajaran interaktif berbasis AR merupakan suatu sarana 

interaktif untuk mentransmisikan atau menyampaikan informasi maupun konten 

dalam perspektif pembelajaran kepada mahasiswa, yang dilengkapi dengan menu 

sehingga mahasiswa dapat belajar secara mandiri melalui pembelajaran yang 

memadukan antara objek maya dengan dunia nyata, untuk mencapai pembelajaran 

yang efektif (Omenge & Priscah, 2016:1). 
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F. Kerangka Pemikiran 

Dalam pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis AR pada konsep 

kiralitas molekul, terdapat kompetensi yang ingin dicapai diantaranya yaitu 

mahasiswa mampu menerapkan pemahaman terhadap sifat gugus, sifat-sifat  

molekul organik untuk menjelaskan bentuk, isomerisasi,konfigurasi,sifat-sifat 

fisik, sifat kimia dan jenis-jenis reaksi yang mungkin terjadi pada senyawa-

senyawa alkana, alkena, alkil halida, alkohol, tiol, dan senyawa-senyawa aromatis 

serta pemecahan masalah reaksi senyawa-senyawa tersebut. Indikator yang 

diturunkan dari capaian pembelajaran tersebut pada penelitian ini adalah; 

mengimplementasikan konfigurasi absolut senyawa kiral berdasarkan objek 3D 

AR dan mengimplementasikan cara penentuan konfigurasi absolut suatu senyawa 

kiral berdasarkan objek 3D AR. Dari indikator tersebut terlihat jelas subkonsep 

materi dalam penelitian ini adalah kiralitas molekul. 

Berdasarkan latar belakang kebutuhan pemodelan untuk 

memvisualisasikan konsep yang bersifat submikroskopik dengan meninjau pada 

kesulitan mahasiswa dalam merepresentasikan konsep submikroskopik dalam 

bentuk tiga dimensi dari gambar dua dimensi. Disamping itu secara konsep media 

pembelajaran interaktif berbasis AR dapat menumbuh kembangkan pemahaman 

mahasiswa pada konsep submikroskopik (Irwansyah, et al., 2017:234). Oleh 

karena itu mahasiswa dalam memahami kiralitas molekul perhatian mahasiswa 

merupakan salah satu indikator keberhasilan merepresentasikan konsep 

submikroskopik sehingga dapat mencapai proses pembelajaran yang lebih efektif. 

Secara skema dapat dilihat dari kerangka pemikiran pada gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Bagan kerangka pemikiran. 
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G. Hasil-hasil Penelitian yang Relevan 

Pengunaan media pembelajaran berbasis AR telah banyak diteliti dalam 

bidang pendidikan sains tak terkecuali dalam ilmu kimia. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah, et al. (2018:5) menunjukkan prospek 

pengembangan media pembelajaran berbasis AR memiliki nilai 92,50%. Salah 

satu penelitian yang telah dilakukan yaitu penerapan media pembelajaran berbasis 

AR pada konsep geometri molekul berdasarkan teori valence shell electron pair 

repulsion (VSEPR) terjadi peningkatan dalam pemahaman siswa saat 

menggunakan petunjuk virtual (Singhal, et al., 2012:4).  

Media pembelajaran berbasis AR terhadap minat dan sikap siswa secara 

menyeluruh dapat dikategorikan baik ditunjukkan dengan nilai coefficient of 

recovery sebesar 96,8% dan 96,8% pesentase mahasiswa yang lulus. Terhitung 

46,7% dari jumlah keseluruhan mahasiswa laki-laki, dan terhitung 53,3% dari 

jumlah keseluruhan mahasiswa perempuan yang diterima (Cai, et al., 2014:87). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bacca, et al.  (2014:140) 

presentase tertinggi keunggulan AR dalam sistem pendidikan yakni pada 

pemahaman belajar dengan nilai 43,7% dan 31,2% pada motivasi dalam proses 

pembelajaran.   

Sementara itu pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran 

berbasis AR dalam kinerja mahasiswa jika dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional memiliki nilai rata-rata 56% signifikan pada mahasiswa kelompok 

atas dan 35% signifikan pada mahasiswa kelompok bawah (Santos, et al., 

2014:41). 
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Berdasarkan hasil penelitian Serio, et al. (2013:6) 78% siswa berpikir 

bahwa teknologi augmented reality sangat menarik perhatian, 75% responden 

menunjukkan bahwa informasi yang disusun dengan menggunakan teknologi ini 

menarik perhatian mereka. 73%  siswa menjawab bahwa sesuatu yang menarik di 

awal pelajaran dapat mengambil perhatian siswa.  

Sementara itu pada percobaan yang dilakukan oleh Stull, et al. 

(2013:2553) menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan cara konvensional 

menghabiskan waktu cukup lama karena waktu siswa untuk merespon 1,5% lebih 

lambat, sedangkan dengan model 2,5% lebih cepat. 

Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Irwansyah, et al. (2017:236) 

77,50% mahasiswa berfikir media pembelajaran berbasis AR meningkatkan 

motivasi belajar mahasiswa dalam pembelajaran struktur logam. Sedangkan 

berdasarkan penelitian Irwansyah, et al. (2018:5) 72,50% responden menunjukkan 

bahwa media pembelajaran AR meningkatkan motivasi mahasiswa dalam 

mempelajaran konsep geometri molekul.  
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