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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Teknologi masa kini merupakan salah satu alat pembelajaran yang efektif 

untuk membantu proses pembelajaran berlangsung dan meningkatkan kreativitas 

guru (Suminar, 2019). Teknologi saat ini sulit dihindari pengaruhnya dalam dunia 

pendidikan. Hal ini berkaitan dengan tuntutan global untuk terus mengikuti 

perkembangan teknologi sebagai alat atau media pembelajaran untuk meningkatkan 

mutu Pendidikan (Budiman, 2017: 76). 

Perkembangan teknologi akan sangat membantu proses penyerapan materi 

sebagai alat bantu pembelajaran, salah satunya adalah dalam pembelajaran kimia. 

Ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahan dari 

zat-zat yang terlibat yaitu unsur dan senyawa (Chang, 2010). Dalam mempelajari 

ilmu kimia, dapat dilakukan berdasarkan teori ataupun praktik. Pelaksanaan 

praktikum untuk menunjang pembelajaran kimia memerlukan sarana. Sarana 

pelaksanaan praktikum dalam ilmu kimia adalah laboratorium yang memudahkan 

peserta didik dalam memahami materi melalui pendekatan ilmiah (Emda, 2017: 

90). 

Laboratorium kimia dengan segala kelengkapan alat dan bahan yang tersedia 

mempunyai potensi yang cukup besar terhadap bahaya-bahaya yang bisa 

ditimbulkan, terlebih dari hasil penelitian di laboratorium kimia terjadi beberapa 

eksperimen yang dilakukan seperti mereaksikan bahan-bahan, memasang peralatan 

kimia, distilasi,  ekstraksi, dan sebagainya (Isnainy, 2014: 40). Pelaksanaan 

praktikan menuntut kesungguhan yang tinggi dalam melakukan pekerjaan demi 

keselamatan dan keamanan untuk melindungi diri mereka, meski bergantung pada 

panduan guru ataupun dosen. Peserta didik berperan sebagai praktikan yang terlibat 

langsung dengan bahan dan alat kimia (Moran & Tina, 2010: 12). Sehingga 

praktikan dituntut untuk memiliki kesadaran dalam memahami pentingnya 

Kesadaran akan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Laboratorium. 
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Kesadaran akan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) seringkali dilalaikan 

oleh praktikan sehingga diperlukan perhatian yang lebih ekstra, sebagaimana yang 

dijelaskan Citra dan Eko (2015) minimnya pengetahuan siswa mengenai K3 di 

MAN 2 Kota Semarang dikarenakan belum adanya penerapan Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) Laboratorium dari pihak guru maupun sekolah. 

Berdasarkan penelitian National Safety Council (NSC) (2011) Kecelakaan 

kerja banyak terjadi disebabkan unsafe behavior (88%), unsafe condition (10%), 

dan tidak diketahui penyebabnya (2%). Penelitian lain yang dilakukan Dupont 

Company (2005) menunjukkan kecelakaan kerja yang terjadi karena unsafe 

condition (4%) dan unsafe behavior (96%). Berdasarkan penelitian-penelitian 

tersebut, praktikan di laboratorium harus memahami penanganan bahan kimia, 

maupun alat yang digunakan. 

Pemahaman siswa dan mahasiswa terhadap suatu materi tentu dipengaruhi oleh 

proses belajar mengajarnya. Untuk membantu pendidik dalam menyampaikan 

materi kepada peserta didik perlu adanya suatu media pembelajaran yang 

mempermudah jalannya proses pembelajaran serta tercapai tujuan untuk 

menciptakan suasana belajar yang efektif (Sutrisno & Siswanto, 2016: 144). Media 

pembelajaran merupakan sesuatu yang dapat berupa alat, benda, ataupun 

lingkungan, dan lain-lain yang berfungsi untuk menyampaikan pesan atau 

informasi khususnya dalam materi pelajaran (Susanti & Zulfiana, 2017: 34). 

Suatu alat yang akan digunakan sebagai media pembelajaran perlu ditinjau 

kelebihannya sebagai solusi alat bantu yang benar-benar baik untuk dijadikan alat 

pembelajaran pada zaman teknologi seperti sekarang, agar proses pembelajaran 

menjadi lebih menarik, efektif, dan interaktif (Akbar, Irhasyuarna, & Rusmansyah, 

2015: 66). Istiqlal (2013) menyebutkan bahwa media pembelajaran interaktif 

memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa untuk 

merespon materi pembelajaran yang disampaikan secara lebih positif. Pesatnya 

perkembangan teknologi sangat berdampak pada berbagai sektor kehidupan, tak 

terkecuali pendidikan. 
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Multimedia yang sangat banyak dikembangkan pada saat ini biasanya 

berkonsep mobile learning atau m-learning. Dikkers, Martin, & Coulter (2011) 

menyatakan bahwa m-learning merupakan suatu proses pemindahan informasi atau 

materi dari suatu sumber kepada setiap peserta didik. Sumber yang dimaksud 

adalah sebuah media yang dapat dimanfaatkan untuk membantu peserta didik 

mendapat informasi tentang materi pelajaran tersebut. Dalam sebuah penelitian 

berjudul Pengembangan Mobile Learning Berbasis Android Materi Sistem Imun 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Dan Kemandirian Belajar Siswa 

Kelas XI SMA juga dijelaskan bahwa m-learning memiliki pengaruh yang besar 

dalam meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan kemandirian belajar (Samari, 

2015). 

Yuniati (2011) menyatakan bahwa m-learning dapat dilakukan peserta didik 

dengan menggunakan handphone. Menurutnya, konsep belajar dengan m-learning 

dapat memungkinkan peseta didik untuk mendapat arahan dan informasi tentang 

materi pelajaran tanpa terbatas ruang dan waktu. Seperti penelitian yang dilakukan 

oleh Rahmawati dan Mukiman (2017) bahwa konsep belajar m-learning dengan 

menggunakan multimedia interaktif pada materi pelajaran geografi dinyatakan 

berhasil dilakukan, hal ini dibuktikan dengan hasil belajar yang baik dan adanya 

ketuntasan belajar pada kelas eksperimen, m-learning juga mendukung 

kemandirian dalam proses dan hasil belajar peserta didik. 

Dengan memanfaatkan perangkat teknologi mobile berbasis android dapat 

membantu seseorang untuk mengakses informasi secara tepat di manapun dan 

kapanpun. Hal ini dapat mempermudah peserta didik untuk menerima dan 

menggunakan perangkat mobile sebagai tujuan akademis (Cabanban, 2013: 99). 

Dalam memanfaatkan perangkat mobile learning, Kartini & Setiawan (2019) 

mengembangkan suatu aplikasi media pembelajaran berbasis android pada materi 

senyawa anorganik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran 

berbasis android sangat baik dan efektif untuk digunakan karena peserta didik tidak 

hanya belajar di kelas atau terpaku terhadap buku saja, namun dapat belajar sendiri 

dengan aplikasi yang terpasang pada smartphone. 
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Sebelumnya, Zulfa Maharani (2020) telah membuat suatu media pembelajaran 

berbentuk majalah tentang Keamanan dan Keselamatan Kerja Laboratorium 

Berorientasi Literasi Informasi. Dengan penggunaan media pada materi ini peserta 

didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. 

Dari penyataan tersebut dirasa perlu untuk diberikan suatu alat pembelajaran 

yang mengulas tentang pentingnya mengutamakan keselamatan kerja dalam 

laboratorium dengan konsep mobile learning demi meningkatkan kemandirian 

siswa dalam belajar sehingga judul penelitian yang diangkat adalah “Pembuatan 

Multimedia Interaktif berbasis Android Tentang Keselamatan Kerja 

Laboratorium”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang 

terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana tampilan produk akhir media pembelajaran multimedia interaktif 

berbasis android tentang keselamatan kerja laboratorium? 

2. Bagaimana hasil validasi produk akhir serta tampilan media pembelajaran 

multimedia interaktif berbasis android tentang keselamatan kerja 

laboratorium? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan tampilan produk akhir serta tampilan Multimedia Interaktif 

berbasis android tentang keselamatan kerja laboratorium. 

2. Mendeskripsikan hasil validasi produk akhir serta tampilan Multimedia 

Interaktif berbasis android tentang keselamatan kerja laboratorium. 



 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai media pembelajaran yang menstimulus peserta didik untuk lebih  

mengutamakan keselamatan kerja saat di laboratorium. 

2. Sebagai media pembelajaran mandiri untuk peserta didik agar lebih 

mengetahui tentang bahaya-bahaya yang berpotensi terjadi saat melakukan 

kegiatan eksperimen di dalam laboratorium. 

3. Sebagai media pembelajaran yang mempermudah pendidik untuk 

menyampaikan materi tentang pentingnya mengutamakan keselamatan kerja di 

laboratorium pada pengenalan laboratorium. 

E. Kerangka Berpikir 

Laboratorium merupakan suatu tempat yang digunakan siswa atau mahasiswa 

untuk melakukan praktikum dengan melibatkan berbagai bahan dan alat kimia. 

Sebagaimana kegiatan, pasti memiliki potensi kecelakaan kerja yang dapat terjadi 

ketika kegiatan praktikum dilakukan. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

merupakan salah satu upaya untuk mengurangi potensi kecelakaan kerja yang 

terjadi di laboratorium, dengan mengerti dan paham akan kepentingan K3 

produktivitas dan efisiensi kerja akan lebih meningkat. 

Kesadaran akan pentingnya K3 tak terlepas dari himbauan guru ataupun pihak 

sekolah dalam memberikan stimulus kepada peserta didik untuk lebih peduli 

terhadap K3. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru adalah dengan memberikan 

media pembelajaran yang sangat menarik tentang K3 yaitu Multimedia berbasis 

Android tentang Keselamatan Kerja Laboratorium. Media ini dibuat berdasarkan 

indikator-indikator berikut, yaitu: 

1. Memahami aturan berpakaian ketika melaksanakan kegiatan praktikum. 

2. Mengkategorikan bahan-bahan kimia sesuai dengan tipe zat. 

3. Menganalisis potensi kecelakaan yang terjadi terhadap organ-organ tubuh 

berdasarkan tipe zat kimianya. 

4. Memahami tata ruang laboratorium sesuai standar. 



 

 

Penelitian ini menggunakan metode Design Based Research (DBR) (Kennedy, 

S., 2013) dengan menggunakan model pendekatan ADDIE, yaitu Analysis (tahap 

analisis), Design (tahap desain), Development (tahap pengembangan), 

Implementation (tahap implementasi), and Evaluation (tahap evaluasi) (Hess, A. K. 

N., dan Greer, 2016). Namun dalam penelitian kali ini hanya menggunakan tahapan 

analisis, desain, dan pengembangan saja. Tampilan akhir multimedia ini berisi 

animasi, karakter kartun, audio, dan video tentang aturan berpakaian, penyimpanan 

bahan-bahan kimia sesuai dengan tipe zat berikut potensi kecelakaan yang terjadi 

dan penanggulanganya, serta tata ruang laboratorium. Penjabaran kerangka berpikir 

ini dijelaskan dalam Gambar 1. 
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Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir
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F. Hasil Penelitian Terdahulu 

Danusaputra dan Sunarto (2013) melakukan penelitian dengan judul 

Pengembangan Multimedia Berbasis Android Pada Materi Senyawa Hidrokarbon 

Sebagai Media Pembelajaran Kimia SMA/MA Kelas X menyatakan bahwa 

berdasarkan reviewer, aplikasi ini dinyatakan layak digunakan dengan kategori 

sangat baik sebagai media pembelajaran kimia pada materi tersebut. Hal itu 

dibuktikan dengan hasil presentase keidealan 91,33%. 

Penelitian yang dilakukan Adri dengan judul Pengembangan Paket Multimedia 

Interaktif sebagai Sarana Belajar Mandiri Mahasiswa menyatakan bahwa 

pembelajaran mandiri yang dilakukan mahasiswa dengan bantuan multimedia 

sangat mudah dilakukan, mahasiswa lebih mudah menyerap informasi terkait 

materi dengan lebih nyaman sehingga dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa 

(Adri, 2008). 

Permainan berbasis Android tentang materi koloid pada penelitian berjudul 

Using Android-Based Educational Game for Learning Colloid Material yang 

dilakukan oleh Ida Farida, Sari Sobandi, dkk (2017) menyatakan alat ini layak 

untuk digunakan di dalam kelas sebagai alat bantu proses pembelajaran materi 

Koloid. Pembuatan permainan berbasis Android pada materi Koloid ini dilakukan 

dengan metode RnD dimana pada tahap desain dicantumkan karakteristik untuk 

merepresentasikan Koloid lewat berbagai macam visual. 

Hasil penelitian yang dilakukan Nabipour dan Mohadeseh dengan judul The 

Impact of Mobile Learning on Learning and Retention Chemistry and Providing an 

Educational Design Model menunjukkan bahwa pembelajaran kimia dengan  

bantuan media mobile learning membuat peserta didik lebih tertarik belajar 

daripada dengan metode konvensional (Nabipour & Mohadeseh, 2015). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sari, Dinar Dayana, dan Ida Farida 

(2018) tentang manajemen laboratorium di 3 SMA di Sumedang, efektivitas 

penggunaan laboratorium di wilayah tersebut tergolong kurang efektif. Hal tersebut 

terjadi karena adanya beberapa faktor terkait tentang kelengkapan, perlengkapan, 
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penataan, serta administrasi alat bahan laboratorium kimia dan penjadwalan 

pelaksanaan praktikum kurang optimal. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, belum ada 

peneliti yang membuat media tentang Keselamatan Kerja Laboratorium dalam 

bentuk multimedia interaktif berbasis android. Maka dari itu, dibuatlah kebaruan 

penelitian dengan judul “Pembuatan Multimedia Interaktif Berbasis Android 

tentang Keselamatan Kerja Laboratorium”.


