
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu kimia adalah salah satu rumpun IPA yang memiliki karakteristik yang sama

dengan IPA, dimana dalam pembelajarannya tidak hanya menuntut penguasaan

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja

melainkan proses penemuannya. Pada pedoman pengembangan kurikulum 2013,

ditegaskan bahwa pembelajaran ilmu kimia di Sekolah Menengah Atas (SMA)

bertujuan untuk mendapatkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif,

dan afektif melalui penguatan sikap (tahu mengapa), keterampilan (tahu bagaima-

na) dan pengetahuan (tahu apa) yang terintegrasi. Oleh karena itu, agar tujuan

tersebut tercapai diperlukan alat penunjang pembelajaran yang dapat membantu

proses pembelajaran sehingga hasil belajar sesuai dengan yang diharapkan. Salah

satu alat penunjang pembelajaran tersebut adalah Lembar Kerja Siswa (LKS).

Keberadaan LKS diharapkan dapat mempermudah dan memotivasi siswa dalam

memahami konsep-konsep kimia khususnya pada materi asam-basa. Kesulitan

siswa dalam memahami konsep-konsep kimia yang ada dapat menimbulkan

pemahaman yang salah, yang mana apabila pemahaman yang salah ini

berlangsung secara kontinue akan menyebabkan terjadinya miskonsepsi pada

materi ini. Berdasarkan hal tersebut, untuk meminimalisis terjadinya miskonsepsi
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dibutuhkan LKS yang dapat menjadi sumber pengetahuan maupun acuan siswa

dalam proses pembelajaran.

Pembelajaran kimia mencakup berbagai jenis representasi kimia yang terkait

dengan tiga level fenomena kimia, yaitu makroskopik, submikroskopik, dan

simbolik, sehingga LKS yang seharusnya digunakan dalam proses pembelajaran

adalah LKS yang mengandung berbagai jenis representasi yang mencakup ketiga

level fenomena kimia tersebut. Kenyataan yang terjadi adalah LKS yang ada saat

ini hanya membatasi pada dua level fenomena, yaitu makroskopik dan simbolik

yang direpresentasikan secara verbal saja. Pengintegrasian fenomena submikros-

kopik dan makroskopik atau simbolik diserahkan kepada siswa sendiri untuk

memahaminya melalui gambar-gambar dan diagram-diagram yang ada dibuku

tanpa bimbingan dan arahan dari guru (Sunyono, 2014a).

Fakta tersebut diperkuat dengan hasil analisis terhadap beberapa siswa dan guru

kimia SMA di Kabupaten Pringsewu yang dilakukan pada tahap pendahuluan.

Pada tiga SMA di Pringsewu, diperoleh hasil bahwa 66% guru sudah mengguna-

kan LKS dalam proses pembelajaran materi asam-basa dan 33% guru belum

menggunakan LKS dalam proses pembelajaran. Sebanyak 50 %  guru yang

menggunakan LKS menyatakan bahwa mereka mengunakan LKS yang bahannya

mengambil dari buku dan 50% guru menyatakan bahwa mereka membuat LKS

sendiri untuk proses pembelajaran. Hasil analisis terhadap 9 orang siswa dida-

patkan bahwa 88,88 % siswa menyatakan LKS yang mereka gunakan masih

sangat minim dalam penggunaan gambar-gambar molekul, diagram , grafik serta

warna pada LKS yang mereka gunakan masih sangat kurang menarik. Berdasar-
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kan hasil perhitungan angket pada ketiga SMA di Kabupaten Pringsewu, diper-

oleh bahwa sebanyak 66,66% guru dan 77,77% siswa menyatakan perlu dilakukan

pengembangan LKS berbasis multipel representasi dengan menggunakan model

SiMaYang Tipe II untuk menunjang keberhasilan mereka dalam pembelajaran

kimia, sehingga dapat menumbuhkan model mental dan meningkatkan penguasa-

an konsep siswa terutama pada materi asam-basa.

Harrison and Treagust (Sunyono, 2013) menyatakan bahwa model mental adalah

representasi pribadi (internal) dari suatu objek, ide, atau proses yang dihasilkan

oleh seseorang selama proses kognitif berlangsung dan digunakan untuk melaku-

kan upaya menyelesaikan masalah dengan menghasilkan model yang diekspresi-

kan dalam berbagai bentuk (seperti diagram, gambar, grafik, simulasi atau

pemodelan atau visualiasasi, simbolik bahkan juga deskripsi verbal dengan kata-

kata), kemudian dapat dikomunikasikan pada orang lain. Oleh sebab itu, untuk

menumbuhkan model mental dalam diri siswa diperlukan suatu model pembel-

ajaran yang mendukung, salah satunya adalah model pembelajaran SiMaYang

Tipe II.

Model SiMaYang Tipe II merupakan perpaduan antara pendekatan ilmiah

(scientific approach) dengan model SiMaYang. Model pembelajaran SiMaYang

merupakan model pembelajaran sains berbasis multipel representasi. Model

pembelajaran berbasis multipel representasi yang dikembangkan ini terdiri dari 4

fase, yaitu orientasi, eksplorasi-imajinasi, internalisasi serta evaluasi. Fase-fase

tersebut tidak selalu berurutan bergantung pada konsep yang dipelajari oleh siswa,

terutama pada fase dua dan tiga (eksplorasi dan imajinasi). Oleh sebab itu, fase-
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fase model pembelajaran yang dikembangkan ini disusun dalam bentuk layang-

layang yang selanjutnya model pembelajaran berbasis multipel representasi yang

dikembangkan dinamakan Si-5 layang-layang atau disingkat SiMaYang

(Sunyono, 2014a).

Menurut Sunyono (2014a) model pembelajaran teoritis SiMaYang ini merupakan

model pembelajaran sains yang mencoba menginterkoneksikan ketiga level

fenomena sains, sehingga materi pembelajaran yang sesuai dengan model ini

adalah materi yang lebih bersifat abstrak dan mengandung level makroskopik,

submikroskopik dan simbolik, salah satunya yaitu materi yang terdapat dalam

pembelajaran kimia.

Salah satu materi pembelajaran kimia adalah materi asam-basa. Kompetensi

Dasar (KD) mata pelajaran kimia pada materi asam-basa di kelas XI adalah

menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan/atau pH larutan.

Berdasarkan hasil observasi, pada pembelajaran materi ini sebagian besar

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar masih berpusat pada guru, sehingga

interaksi yang terjadi hanya satu arah, dan siswa hanya memperoleh pengetahuan

dari penjelasan yang diberikan oleh guru. Guru belum melatih menumbuhkan

model mental dan meningkatkan penguasaan konsep pada diri siswa, yang

mengakibatkan tidak tumbuhnya model mental serta rendahnya penguasaan

konsep dalam diri siswa.

Hasil penelitian Widodo (2013) pada materi pokok asam-basa menunjukkan

bahwa LKS berbasis keterampilan proses sains yang menerapkan 3 level fenome-

na kimia yaitu makroskopik, submikroskopik dan simbolik mampu meningkatkan
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kemampuan berpikir dan representasi siswa menurut sains mereka sendiri.

Penelitian yang dilakukan Saradima (2014) pada materi pokok kelarutan dan hasil

kali kelarutan juga menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan LKS

memberikan pengaruh yang cukup besar dalam proses belajar mengajar.  Hal ini

ditunjukkan dengan peningkatan penguasaan siswa terhadap materi setelah

melaksanakan pembelajaran dengan LKS yang menggunakan pendekatan

Scientific.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka perlu dilakukan suatu

penelitian yang berjudul “Lembar Kerja Siswa Berbasis Multipel Representasi

dengan Model SiMaYang Tipe II untuk Menumbuhkan Model Mental dan

Penguasaan Konsep Asam-Basa.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah validitas LKS berbasis multipel representasi dengan model

SiMaYang Tipe II untuk menumbuhkan model mental dan penguasaan konsep

asam-basa?

2. Bagaimanakah penilaian guru terhadap LKS berbasis multipel representasi

dengan model SiMaYang Tipe II untuk menumbuhkan model mental dan

penguasaan konsep asam-basa?

3. Bagaimanakah tanggapan siswa terhadap LKS berbasis multipel representasi

dengan model SiMaYang Tipe II untuk menumbuhkan model mental dan

penguasaan konsep asam-basa?
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4. Bagaimanakah kepraktisan LKS berbasis multipel representasi dengan model

SiMaYang Tipe II untuk menumbuhkan model mental dan penguasaan konsep

asam-basa?

5. Bagaimanakah keefektivan dari LKS berbasis multipel representasi dengan

model SiMaYang Tipe II untuk menumbuhkan model mental dan penguasaan

konsep asam-basa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan validitas LKS berbasis multipel representasi dengan model

SiMaYang Tipe II untuk menumbuhkan model mental dan penguasaan konsep

asam-basa.

2. Mendeskripsikan penilaian guru terhadap LKS berbasis multipel representasi

dengan model SiMaYang Tipe II untuk menumbuhkan model mental dan

penguasaan konsep asam-basa.

3. Mendeskripsikan tanggapan siswa terhadap LKS berbasis multipel representasi

dengan model SiMaYang Tipe II untuk menumbuhkan model mental dan

penguasaan konsep asam-basa.

4. Mendeskripsikan kepraktisan LKS berbasis multipel representasi dengan model

SiMaYang Tipe II untuk menumbuhkan model mental dan penguasaan konsep

asam-basa.
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5. Mendeskripsikan keefektivan LKS berbasis multipel representasi dengan model

SiMaYang Tipe II untuk menumbuhkan model mental dan penguasaan konsep

asam-basa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian pengembangan lembar kerja siswa berbasis multipel

representasi dengan model pembelajaran SiMaYang Tipe II pada materi asam-basa

ini adalah:

1. Siswa

Pengembangan LKS ini diharapkan dapat membantu siswa menemukan sendiri

konsep-konsep materi asam-basa yang bersifat abstrak serta dapat mengkon-

struksi konsep dengan tepat.

2. Guru

Pengembangan LKS ini diharapkan dapat menambah referensi guru dalam

mengkonstruksi konsep tentang asam-basa yang bersifat abstrak, serta

menambah media pembelajaran guru dalam menyampaikan materi asam-basa.

3. Sekolah

Pengembangan LKS ini diharapkan dapat menjadi informasi dan sumbangan

pemikiran dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah.

E. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Pengembangan adalah suatu proses untuk mengembangkan produk baru atau

menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan.
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Produk yang dikembangkan pada penelitian ini adalah media pembelajaran

yang berupa lembar kerja siswa (Sujadi, 2003).

2. Lembar Kerja Siswa yang dikembangkan adalah LKS berbasis multipel

representasi dengan model SiMaYang Tipe II pada materi asam-basa.

3. Materi pada penelitian ini adalah asam-basa, dimana pada penelitian ini akan

dilakukan analisis terhadap sifat larutan berdasarkan konsep asam-basa dan/atau

pH larutan.

4. Model pembelajaran SiMaYang Tipe II adalah model pembelajaran yang

mencoba menginterkoneksikan ketiga level fenomena kimia yaitu makroskopik,

submikroskopik dan simbolik dan bertujuan untuk menumbuhkan model

mental dan meningkatkan penguasaan konsep siswa (Sunyono, 2014a).

5. Model mental adalah representasi pribadi (internal) dari suatu objek, ide, atau

proses yang dihasilkan oleh seseorang selama proses kognitif berlangsung

(Harrison and Treagust, 2000).

6. Penguasaan konsep adalah kemampuan menangkap pengertian-pengertian

seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan kedalam bentuk

yang lebih dipahami, mampu memberikan interpretasi dan mampu mengaplika-

sikannya (Bloom, 1956).

7. Validitas suatu model pembelajaran dapat dilihat dari tingkat validitas isi

menurut ahli dan juga harus memenuhi validitas konstruk (Nieveen dalam

Sunyono, 2013).

8. Kepraktisan suatu model pembelajaran merupakan salah satu kriteria kualitas

model yang ditinjau dari hasil penilaian pengamat berdasarkan pengamatannya

selama pelaksanaan pembelajaran (Nieveen dalam Sunyono, 2013).
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9. Keefektivan suatu model pembelajaran sangat terkait dengan pencapaian tujuan

pembelajaran.  Model pembelajaran dikatakan efektif apabila pembelajar

dilibatkan secara aktif dalam mengorganisasi serta menemukan hubungan dan

informasi-informasi yang diberikan (Nieveen dalam Sunyono, 2013).


