
  

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A.   Latar Belakang  

 

Kimia merupakan salah satu ilmu yang memunculkan fenomena yang abstrak.   

Banyak materi dalam pembelajaran kimia yang sulit untuk diilustrasikan dalam 

bentuk gambar dua dimensi.  Siswa dalam proses pembelajaran kimia di kelas 

seringkali dihadapkan pada materi yang abstrak, dan diluar pengalaman siswa 

sehari-hari sehingga materi tersebut sulit diajarkan oleh guru dan sulit pula 

dipahami oleh siswa.  Konsep  yang abstrak ini bersifat “kasat logika”  artinya 

kebenarannya dapat dibuktikan dengan logika matematika sehingga 

rasionalisasinya dapat dirumuskan/diformulasikan (BSNP, 2006).  Oleh karena itu 

diperlukan penguasaan konsep yang benar terhadap konsep dasar kimia yang 

dapat membangun konsep-konsep kimia. 

 

Johnstone (Chittleborough, 2004) mendeskripsikan bahwa fenomena kimia dapat 

dijelaskan dengan tiga level fenomena sains yang berbeda yaitu makroskopik, 

sub-mikroskopik dan simbolik.  Ainsworth dalam Meirina (2013) membuktikan 

bahwa banyak representasi dapat memainkan tiga peranan utama.  Pertama, 

mereka dapat saling melengkapi; kedua, suatu representasi yang lazim dapat 

menjelaskan tafsiran tentang suatu representasi yang lebih tidak lazim; dan ketiga, 
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suatu kombinasi representasi dapat bekerja bersama membantu siswa menyusun 

suatu pemahaman yang lebih dalam tentang suatu topik yang dipelajari. 

 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada pembelajar LPTK di Provinsi 

Lampung, diperoleh bahwa pembelajaran sains dasar (terutama kimia dasar) yang 

berlangsung selama ini belum mampu memfasilitasi pembelajar agar memiliki 

kemampuan dalam merepresentasikan ketiga level fenomena sains (Sunyono, 

2012). 

 

Model pembelajaran berbasis multipel representasi yang akan dikembangkan 

didesain sedemikian rupa dengan langkah-langkah pembelajaran yang disusun 

dengan memperhatikan tiga faktor utama yaitu aspek konseptual (guru/ dosen dan 

pembelajar), penalaran (pembelajar), dan representasi (baik guru/ dosen maupun 

pembelajar), selanjutnya dihubungkan dengan 7 (tujuh) konsep dasar kemampuan 

pembelajar, dengan mempertimbangkan model teoritis tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemampuan pembelajar dalam menginterpretasikan representasi 

eksternal, model kerangka IF-SO dapat disempurnakan dengan menghasilkan 

model pembelajaran yang menginterkoneksikan ketiga level fenomena sains 

(Sunyono, 2012). 

 

Berdasarkan syarat sebuah model pembelajaran bahwa model pembelajaran yang 

baik harus memiliki 5 ( lima) unsur utama/ komponen (Joice & Weil, 1992; 14-

16), yaitu sintaks, sistem sosial, prinsip reaks, sistem pendukung, dampak 

intruksional dan dampak pengiring, maka dalam model pembelajaran SiMaYang 

kelima komponen tersebut telah dimiliki (Sunyono, 2012). 
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Model pembelajaran SiMaYang merupakan model pembelajaran sains berbasis 

multipel representasi yang dikembangkan dengan memasukkan faktor interaksi 

(tujuh konsep dasar) yang mempengaruhi kemampuan pembelajar untuk 

mempresentasikan fenomena sains ke dalam kerangka model IF-SO (Sunyono, 

2012).  Model pembelajaran tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh Sunyono 

(2014) dengan memasukkan pendekatan saintifik untuk pembelajaran kimia di 

SMA, selanjutnya dinamakan model pembelajaran SiMaYang Tipe II. 

Prestasi belajar siswa dipengaruhi berbagai faktor yaitu faktor dari dalam diri dan 

dari luar diri siswa itu sendiri.  Faktor dari dalam diri siswa yaitu efikasi diri (Self 

Efficacy),  motivasi belajar, sikap, minat, dan kebiasaan belajar.  Faktor dari luar 

diri siswa yaitu lingkungan, sosial-ekonomi, guru, sarana-prasarana, metode 

pembelajaran, kurikulum, dan materi pembelajaran. 

 

Menurut Bandura (1997: 3) menjelaskan Self efficacy atau efikasi diri merupakan 

persepsi individu akan keyakinan kemampuannya melakukan tindakan yang 

diharapkan.  Keyakinan efikasi diri mempengaruhi pilihan tindakan yang akan 

dilakukan, besarnya usaha dan ketahanan ketika berhadapan dengan hambatan 

atau kesulitan.  Individu dengan efikasi diri tinggi memilih melakukan usaha lebih 

besar dan pantang menyerah.  Siswa yang memiliki efikasi diri tinggi maka ia 

akan mempersiapkan dirinya untuk belajar dengan baik, agar mendapatkan 

prestasi belajar yang baik.  

 

Ketiga level fenomena sains tersebut dapat dicapai untuk meningkatkan efikasi 

diri siswa dengan menggunakan media pembelajaran.  Melalui media 

pembelajaran guru dapat menyampaikan materi pelajaran dengan lebih mudah.  
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Media pembelajaran dapat memudahkan siswa dalam memahami materi yang 

disampaikan, selain itu siswa dapat lebih kreatif dan dapat meningkatkan efikasi 

diri siswa. 

 

Menurut Azhar Arsyad (2005), “Media pembelajaran adalah sebuah alat yang ber-

fungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran.  Media pembelajaran merupa-

kan salah satu komponen pendukung keberhasilan proses belajar mengajar.  Salah 

satu media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran yaitu lembar kerja 

siswa.  Kriteria lembar kerja siswa yang memiliki kualitas baik adalah lembar 

kerja siswa yang apabila aspek didaktik, konstruksi dan teknik terpenuhi.            

1) syarat-syarat didaktik, mengatur tentang penggunaan lembar kerja siswa yang 

bersifat universal, dapat digunakan dengan baik untuk siswa yang lamban atau 

yang pandai.  2) syarat konstruksi berhubungan dengan penggunaan bahasa, 

susunan kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran dan kejelasan dalam lembar kerja 

siswa.  3) syarat teknis menekankan pada tulisan, gambar dan penampilan dalam 

lembar kerja siswa. 

 

Berdasarkan uraian di atas pembelajaran kimia harus dapat melibatkan ketiga 

level fenomena sains, yang dapat dicapai dengan menggunakan media 

pembelajaran salah satunya yaitu lembar kerja siswa.  Faktanya disekolah-sekolah 

masih jarang ditemukan lembar kerja siswa yang memiliki kualitas baik.  

Berdasarkan hasil studi lapangan yang dilakukan di tiga SMA Bandar Lampung 

diketahui bahwa LKS yang digunakan di sekolah kurang mengkontruksi 

pengetahuan siswa, LKS yang digunakan membeli sudah jadi dari penjual LKS 

dan mengambil dari buku namun ada yang membuat sendiri, LKS yang digunakan 
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ternyata masih banyak memiliki kekurangan baik dari segi bahasa, materi yang 

terlalu singkat, soal-soal yang susah dipahami dan perpaduan warna yang kurang 

menarik.  Selain itu, LKS yang digunakan belum berbasis multipel representasi 

dan belum menggunakan model pembelajaran SiMaYang Tipe II. 

 

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka perlu dikembangkan suatu lembar 

kerja siswa (LKS) berbasis multipel representasi.  Oleh karena itu, dilakukan 

suatu penelitian yang berjudul “Lembar Kerja Siswa Berbasis Multipel 

representasi Menggunakan Model Pembelajaran SiMaYang Tipe 2 untuk 

Meningkatkan Efikasi Diri dan Penguasaan Konsep Asam Basa”. 

 

B.  Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana: 

1. validitas ( Kelayakan ) LKS berbasis multipel representasi menggunakan 

model pembelajaran SiMaYang tipe II untuk meningkatkan efikasi diri dan 

penguasaan konsep larutan asam basa yang dikembangkan? 

2. kepraktisan dari LKS berbasis multipel representasi menggunakan model 

pembelajaran SiMaYang tipe II untuk meningkatkan efikasi diri dan 

penguasaan konsep larutan asam basa? 

3. keefektivan LKS berbasis multipel representasi menggunakan model 

pembelajaran SiMaYang tipe II untuk meningkatkan efikasi diri dan 

penguasaan konsep larutan asam basa? 
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C.  Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan: 

1. validitas ( Kelayakan ) LKS berbasis multipel representasi menggunakan 

model pembelajaran SiMaYang tipe II untuk meningkatkan efikasi diri dan 

penguasaan konsep larutan asam basa. 

2. kepraktisan dari LKS berbasis multipel representasi menggunakan model 

pembelajaran SiMaYang tipe II untuk meningkatkan efikasi diri dan 

penguasaan konsep larutan asam basa. 

3. keefektivan LKS berbasis multipel representasi menggunakan model 

pembelajaran SiMaYang tipe II untuk meningkatkan efikasi diri dan 

penguasaan konsep larutan asam basa. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

 

Penelitian tentang pengembangan lembar kerja siswa berbasis multipel 

representasi dengan menggunakan model pembelajaran SiMaYang tipe 2  pada 

materi larutan asam basa  ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Siswa 

Adanya pengembangan LKS ini diharapkan dapat membantu siswa me-

nemukan sendiri konsep-konsep materi larutan asam basa yang bersifat abstrak, 

dapat mengkonstruksi konsep yang tepat serta dapat membimbing siswa melatih 

keterampilan proses dalam pembelajaran kimia pada materi ini. 
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2. Guru 

Adanya pengembangan LKS ini diharapkan dapat menambah referensi guru 

dalam mengkonstruksi konsep tentang larutan asam basa yang bersifat abstrak.  

Serta menambah media pembelajaran guru dalam menyampaikan materi ini 

dengan model pembelajaran SiMaYang tipe 2. 

3. Sekolah 

Adanya 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 atau langkah-langkah untuk mengembang-

kan suatu produk baru, atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang 

dapat dipertanggungjawabkan (Sujadi, 2003).   

2. LKS yang dikembangkan adalah LKS yang berbasis multipel representasi 

dengan menggunakan model pembelajaran SiMaYang Tipe 2. 

3. Cakupan materi yang dibahas dalam penelitian pengembangan LKS berbasis 

multipel representasi ini meliputi penggunaan indikator alami, konsep 

Arrhenius, konsep pH, kekuatan asam basa, tetapan kesetimbangan asam, dan 

tetapan kesetimbangan basa. 

4. Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis multiple representasi adalah salah satu 

bentuk media pembelajaran yang didesain berdasarkan hakekat pembelajaraan 
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kimia, yang ditekankan pada sutu proses mencari tahu dan melakukan sesuatu 

dan berfungsi sebagai alat untuk menambah pengetahuan dan keterampilan 

siswa sehingga mampu mempercepat tumbuhnya minat siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran. 

5. Model pembelajaran SiMaYang Tipe II cocok untuk topik-topik sains yang 

bersifat abstrak yang di dalamnya mengandung level makro, submikro, dan 

simbolik yang telah dipadukan dengan pendekatan saintifik. 

6. Tahapan pada pengembangan LKS berbasis multipel representasi dengan 

model pembelajaran SiMaYang Tipe II ini hanya sampai pada tahap revisi 

hasil uji coba terbatas. 

7. Self efficacy atau efikasi diri merupakan persepsi individu akan keyakinan 

kemampuannya melakukan tindakan yang diharapkan (Bandura, 1997) 

8. Validitas ; validitas model pembelajaran dapat dilihat dari tingkat validitas isi 

menurut ahli dan juga harus memenuhi validitas konstruk (Nieveen, 1999). 

9. Kepraktisan suatu model merupakan salah satu kriteria kualitas model yang 

ditinjau dari hasil penelitian pengamat berdasarkan pengamatannya selama 

pelaksanaan pembelajaran berlangsung (Nieveen, 1999).  Kepraktisan dapat 

diukur dari keterlaksanaan, penilaian guru, dan respon siswa setelah belajar. 

10.  Keefektivan sangat terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran.  Model 

pembelajaran dikatakan efektif bila pembelajar dilibatkan secara aktif dalam 

mengorganisasi dan menemukan hubungan dan informasi-informasi yang 

diberikan, tidak hanya pasif menerima pengetahuan dari guru/dosen (Nieveen, 

1999).  Keefektivan LKS dapat diukur dari aktivitas siswa, efikasi diri dan 

peningkatan penguasaan konsep. 


