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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya

manusia. Berdasarkan Permendikbud No.65 tahun 2013, dijelaskan dalam upaya

mewujudkan tujuan nasional pendidikan telah ditetapkan Standar Kompetensi

Lulusan (SKL) yang merupakan kriteria mengenai kemampuan lulusan yang

mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berbagai macam

pembaharuan perlu dilakukan  agar dapat  meningkatkan kualitas pendidikan dan

menghasilkan lulusan yang berkompeten, baik dalam pengembangan kurikulum,

inovasi pembelajaran, dan pemenuhan sarana serta prasarana  pendidikan.  Untuk

meningkatkan mutu proses pembelajaran, maka guru dituntut untuk dapat

membuat pembelajaran menjadi lebih inovatif yang mendorong siswa belajar

secara optimal baik belajar secara mandiri maupun dalam pembelajaran di kelas.

Upaya mendukung keberhasilan proses pembelajaran dan pemahaman mengenai

suatu materi, perlu adanya peran guru, siswa, dan media atau alat pembelajaran.

Media sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran, di mana proses

pembelajaran pada hakekatnya adalah terjadinya interaksi antara guru dengan

peserta didik.  Salah satu yang merupakan media pembelajaran adalah bahan ajar.

Terdapat banyak jenis bahan ajar yang ada seperti buku, modul, dan LKS.
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Pembelajaran akan berjalan secara efektif dan efisien jika menggunakan bahan

ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, mendukung kompetensi yang hendak

dicapai siswa, memiliki uraian yang sistematis, tes yang terstandar serta strategi

pembelajaran yang sesuai bagi siswa.  Oleh karena itu, seorang guru harus mampu

menyiapkan bahan ajar dan juga strategi pembelajaran yang cocok dalam setiap

pembelajaran di kelas.  Namun pada kenyataannya, proses pembelajaran kimia di

sekolah hanya mengandalkan buku paket yang terkesan sulit dipahami oleh siswa

karena materi yang terdapat dalam buku paket terbatas.  Disisi lain, guru belum

banyak yang membuat bahan ajar untuk membantu siswa mudah belajar secara

mandiri. Hasil belajar siswa di SMAN 13 Bandar Lampung semester ganjil

Tahun Ajaran (TA) 2013/2014 dirasa belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari

nilai ulangan harian yang diperoleh siswa yang masih di bawah Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM).  Tabel 1.1 berikut menunjukkan persentase siswa

kelas XI IPA SMAN 13 Bandar Lampung dari jumlah siswa sebanyak 119 siswa.

Tabel 1.1 Persentase Ketuntasan Siswa Kelas XI IPA di SMAN 13
Bandar Lampung Mata Pelajaran Kimia Semester Ganjil
Tahun Ajaran 2013/2014

Materi Pembelajaran

Banyak siswa mendapat
nilai di atas atau sama
dengan KKM (≥70)

Banyak siswa mendapat
nilai di bawah KKM (<70)

Jumlah Siswa Persentase Jumlah Siswa Persentase
Struktur atom, Sistem
periodik, dan Ikatan
Kimia

60 50,42% 59 49,58 %

Termokimia 71 59,66% 48 40,34 %
Laju Reaksi dan
Kesetimbangan Kimia

49 41,18% 70 58,82 %

Rerata Persentase 50,46% 49,54 %
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Berdasarkan tabel di atas, dari 119 siswa kelas XI IPA yang mendapat nilai di atas

atau sama dengan KKM pada materi struktur atom, sistem periodik, dan ikatan

kimia sebanyak 60 siswa atau 49,58 % siswa tidak mencapai KKM. Kemudian

pada materi termokimia sebanyak 71 siswa mencapai KKM atau sebanyak 40,34

% siswa tidak mencapai KKM. Sedangkan materi laju reaksi dan kesetimbangan

sebanyak 49 siswa mencapai KKM atau 58,82 % siswa tidak mencapai KKM.

Banyak faktor yang menyebabkan hasil belajar siswa rendah, salah satunya

diduga karena belum dikembangkan dan digunakannya bahan ajar secara optimal.

Selama ini bahan ajar yang digunakan di sekolah dibuat seadanya, tanpa

memandang kebutuhan dan kemampuan siswa itu sendiri. Guru hanya

menyediakan bahan ajar berupa buku paket yang sudah tersedia dan tinggal

digunakan serta tidak perlu bersusah payah membuatnya. Siswa yang merasa

bosan mengikuti pembelajaran dan sulit memahami materi pelajaran maka akan

menyita waktu yang lama. Hal ini mengakibatkan proses pembelajaran menjadi

tidak efisien dari segi waktu dan pembelajaran menjadi tidak efektif.  Oleh karena

itu diperlukan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru agar

pembelajaran menjadi efisien dan juga efektif dengan mengembangkan kreativitas

guru untuk merencanakan dan membuat bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan

siswa. Salah satu bahan ajar yang dapat sesuai dengan kebutuhan siswa, dapat

digunakan untuk belajar baik dikelas maupun secara pribadi yaitu modul.

Menurut Mahmud (2012:1),

Keunggulan modul adalah berfokus pada kemampuan individual untuk
bekerja sendiri dan lebih bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya,
adanya kontrol terhadap hasil belajar melalui penggunaan standar
kompetensi dalam setiap modul, relevansi kurikulum ditunjukkan dengan
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adanya tujuan dan cara pencapaiannya, sehingga siswa dapat mengetahui
keterkaitan antara pembelajaran dan hasil yang akan diperolehnya.
Tujuan pembelajaran modul adalah:
1. dapat belajar sesuai kesanggupan dan menurut lamanya waktu yang

digunakan mereka masing-masing.
2. dapat belajar sesuai dengan cara dan teknik mereka masing-masing.
3. memberikan peluang yang luas untuk memperbaiki kesalahan dengan

remedial dan banyaknya ulangan.

Selain itu, menurut Nasution (2003:23),
Keuntungan menggunakan modul antara lain memudahkan siswa belajar,
adanya feedback atau balikan yang banyak dan segera, penguasaan bahan
atau materi lebih tuntas, siswa lebih termotivasi untuk menyelesaikan
modulnya sendiri sesuai dengan kemampuannya dan dapat melatih siswa
untuk belajar secara mandiri.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa modul dapat menuntun

siswa untuk aktif dalam pembelajaran secara mandiri, melakukan latihan soal dan

menyelesaikan evaluasi serta dapat mengukur kemampuan siswa itu sendiri.

Tujuan utama belajar dengan menggunakan modul adalah untuk meningkatkan

efektivitas pembelajaran di sekolah dan efisiensi baik dari segi waktu, dana,

fasilitas, maupun tenaga untuk mencapai tujuan secara optimal.

Ilmu kimia merupakan salah satu ilmu dari rumpun sains yang mempelajari

mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga

molekul serta perubahan materi dan energi yang menyertai perubahan tersebut.

Ilmu kimia merupakan produk, proses, dan sikap yang tidak dapat dipisahkan.

Kimia sebagai proses meliputi kegiatan mengamati, mengidentifikasi,

mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, meramalkan, menerapkan konsep,

merencanakan percobaan, dan mengkomunikasikan hasil pengamatan. Kimia

sebagai produk dapat berupa hukum, konsep, dan teori.  Sedangkan kimia sebagai

sikap meliputi keterampilan berkomunikasi, bekerja sama, ulet, kritis, kreatif,
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tanggung jawab dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ketika menjumpai suatu

fenomena.  Mencakup ketiga hal tersebut, diharapkan pembelajaran kimia dapat

menghasilkan siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreativitas

tinggi.

Pada dua dekade terakhir ini, fokus studi pengembangan pembelajaran kimia lebih

ditekankan pada tiga dimensi representasi. Johnstone (Chandrasegaran, Treagust

& Mocerino, 2007) membedakan representasi kimia menjadi tiga level, yaitu level

representasi makroskopik, representasi submikroskopik dan representasi simbolik.

Representasi makroskopik merupakan representasi kimia yang diperoleh

melalui pengamatan nyata (tangible) terhadap suatu fenomena yang dapat dilihat

(visible) dan dipersepsi oleh panca indra (sensory level), baik secara langsung

maupun tak langsung. Perolehan pengamatan itu dapat melalui pengalaman

sehari-hari, penyelidikan di laboratorium secara aktual, studi di lapangan ataupun

melalui simulasi.  Contohnya: terjadinya perubahan warna, suhu, pH larutan,

pembentukan gas dan endapan yang dapat diobservasi ketika suatu reaksi kimia

berlangsung.  Representasi submikroskopik merupakan representasi kimia yang

menjelaskan dan mengeksplanasi mengenai struktur dan proses pada level partikel

(atom/molekular) terhadap fenomena makroskopik yang diamati. Representasi

simbolik yaitu representasi kimia secara kualitatif dan kuantitatif, yaitu rumus

kimia, diagram, gambar, persamaan reaksi, stoikiometri dan perhitungan

matematik.

Selain hal tersebut, paradigma baru dalam pembelajaran sains, termasuk kimia,

adalah pembelajaran di mana siswa tidak hanya dituntut untuk mempelajari
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konsep-konsep dan prinsip-prinsip sains, pengenalan rumus-rumus, dan

pengenalan istilah-istilah melalui latihan secara verbal.  Dalam pembelajarannya,

guru dituntut untuk lebih banyak memberikan pengalaman kepada siswa serta

membimbing siswa agar dapat menggunakan pengetahuan kimianya tersebut

dalam kehidupannya sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan pembelajaran kimia bukan hanya terfokus

pada penanaman pengetahuan kimia saja, melainkan jauh lebih luas dari itu.

Pembelajaran kimia juga bertujuan mengembangkan kemampuan memecah

masalah dengan metode ilmiah, menumbuhkan sikap ilmiah, membentuk sikap

positif terhadap kimia, serta memahami dampak lingkungan dan sosial dari

aplikasi kimia serta bertujuan memberikan bimbingan kepada siswa untuk

menggunakan multipel representasi, baik secara verbal maupun visual agar dapat

mengembang-kan kemampuan representasionalnya. Namun pada umumnya,

pembelajaran kimia di sekolah cenderung hanya menghadirkan konsep-konsep,

hukum-hukum, dan teori-teori secara verbal tanpa menyuguhkan pengalaman

bagaimana proses ditemukannya konsep, hukum, dan teori tersebut sehingga tidak

tumbuh sikap ilmiah dalam diri siswa.

Hasil penelitian di beberapa SMA di Propinsi Lampung (Sunyono dkk, 2009)

menunjukkan bahwa dalam penyampaian materi kimia SMA umumya guru

kurang memberikan contoh konkrit baik langsung maupun visual tentang reaksi

kimia, siswa hanya dijejali informasi yang bersifat teoritis dan verbalistis.

Pembelajaran kimia yang berlangsung pun lebih banyak direpresentasikan dengan

hanya dua representasi, yaitu makroskopis dan simbolis atau matematis. Dimensi
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mikroskopis atau dimensi molekuler kurang mendapatkan apresiasi dan hanya

direpresensikan secara verbal, padahal model-model molekul tersebut dapat

menjembatani pembelajaran kimia antara ketiga dimensi tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa pembelajaran kimia merupakan proses,

produk, dan sikap yang berkesinambungan dan diharapkan dapat menghasilkan

siswa yang mampu berpikir kritis dan berkreativitas tinggi.  Selain itu, perlu

adanya bahan ajar yang dapat membantu siswa dalam memahami konsep kimia

yang kompleks dan abstrak melalui penyajian gambar yang dapat mendukung

dalam penjelasan konsep tersebut.  Bahan ajar yang tidak hanya cenderung

memprioritaskan penyajian materi pada representasi makroskopis dan simbolis.

Namun, melibatkan ketiga level representasi kimia yaitu makroskopis,

submikroskopis, dan simbolik.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, peneliti dapat mengidentifikasi

masalah-masalah yang ditimbulkannya. Masalah-masalah yang teridentifikasi

adalah sebagai berikut:

1. Hasil belajar kimia siswa masih belum optimal yaitu 47, 90 % siswa kelas XI

IPA belum mencapai KKM atau sebanyak 58,82 % siswa belum mencapai

KKM materi laju reaksi dan kesetimbangan kimia.

2. Bahan ajar yang digunakan siswa masih terbatas dan kurang sesuai dengan

kebutuhan siswa.

3. Belum ada bahan ajar selain buku paket yang sudah tersedia.
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4. Pembelajaran kimia yang berlangsung lebih banyak direpresentasikan dengan

hanya dua representasi, yaitu makroskopis dan simbolik.

1.3 Batasan Masalah

Pelaksanakan penelitian diperlukan pembatasan masalah yang dibahas agar

penelitian tidak meluas dari konteks yang telah ditentukan, batasan terhadap

permasalahan yang teliti sebagai berikut:

1. Mengetahui kondisi bahan ajar yang ada dan potensi bahan ajar yang akan

dikembangkan.

2. Uji efektivitas modul kesetimbangan kimia berbasis multipel representasi.

3. Uji efisiensi modul kesetimbangan kimia berbasis multipel representasi.

4. Uji kemenarikan modul kesetimbangan kimia berbasis multipel representasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan pembatasan masalah tersebut, maka

dapat dibuat rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana kondisi bahan ajar yang ada dan potensi bahan ajar yang akan

dikembangkan?

2. Apakah modul kesetimbangan kimia berbasis multipel representasi efektif

digunakan sebagai bahan ajar penunjang pembelajaran?

3. Apakah modul kesetimbangan kimia berbasis multipel representasi efisien

digunakan sebagai bahan ajar penunjang pembelajaran?

4. Apakah modul kesetimbangan kimia berbasis multipel representasi menarik

digunakan sebagai bahan ajar penunjang pembelajaran?
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1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah:

1. Mendeskripsikan kondisi bahan ajar yang ada dan potensi bahan ajar yang

akan dikembangkan.

2. Mendeskripsikan efektivitas modul kesetimbangan kimia berbasis multipel

representasi.

3. Mendeskripsikan efisiensi modul kesetimbangan kimia berbasis multipel

representasi.

4. Mendeskripsikan kemenarikan modul kesetimbangan kimia berbasis multipel

representasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian pengembangan ini adalah:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep, teori, prinsip

dan prosedur teknologi pendidikan khususnya kawasan desain pesan,

pengembangan dan pemanfaatan terhadap bahan ajar berupa modul

kesetimbangan kimia berbasis multipel representasi yang efektif, efisien dan

menarik untu melengkapi bahan ajar yang sudah ada.

b. Secara Praktis

1. Bagi praktisi pendidikan, khususnya guru kimia, dapat dijadikan sebagai

bahan bacaan akan pentingnya penggunaan bahan ajar berupa modul.
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2. Bagi Guru Kimia, yaitu:

Penggunaan bahan ajar berupa modul memberikan efisiensi waktu dan

tenaga dalam pembelajaran.

3. Bagi Siswa, yaitu:

Sebagai bahan belajar yang dapat digunakan agar siswa terlatih untuk

belajar secara mandiri.

1.7 Produk Yang Dihasilkan

Produk yang dihasilkan dari penelitian pengembangan ini berupa modul

kesetimbangan kimia berbasis multipel representasi yang diharapkan hasilnya

dapat meningkatkan penguasaan konsep dan melatih siswa untuk belajar secara

mandiri, dengan spesifikasi produk modul yang akan dikembangkan memiliki

unsur-unsur berikut: a) judul modul, b) pendahuluan yang terdiri dari kompetensi

inti, kompetensi dasar, indikator, dan petunjuk penggunaan modul, c) materi

modul/kegiatan belajar, dan d) evaluasi.

1.8 Pentingnya Pengembangan Bahan Ajar Bentuk Modul

Pengembangan bahan ajar kimia yang berbentuk modul sangat penting

peranannya antara lain:

1. Melengkapi bahan ajar dalam pelajaran kimia.

2. Menyediakan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan siswa.

3. Menjadikan guru bukan sebagai satu-satunya sumber belajar.

4. Siswa lebih aktif dan termotivasi dalam pembelajaran.
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1.9 Definisi Istilah

Batasan istilah dalam pengembangan modul kesetimbangan kimia berbasis

multipel representasi yaitu:

1. Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara sistematis

dan menarik sehingga mudah untuk dipelajari baik secara kelompok maupun

secara mandiri.

2. Multipel representasi adalah representasi ilmu kimia dengan berbagai cara atau

mode representasi untuk menyajikan suatu fenomena kimia. Cara representasi

tersebut adalah representasi makroskopis, representasi simbolik, dan

representasi mikroskopis.

3. Representasi makroskopis merupakan representasi yang menjelaskan zat dapat

dilihat secara kasat mata, seperti perubahan warna, suhu, terbentuknya endapan

atau pelarutan garam dalam air.

4. Representasi submikroskopis adalah representasi kimia yang menjelaskan dan

mengeksplanasi mengenai struktur dan proses pada level partikel (atom  atau

molekular) terhadap fenomena makroskopik.

5. Representasi simbolis yaitu berupa penulisan rumus kimia dari senyawa, ion,

atom, persamaan reaksi yang terjadi.

6. Materi kesetimbangan kimia dalam penelitian ini meliputi konsep

kesetimbangan dinamis, tetapan kesetimbangan, pergeseran kesetimbangan,

dan kesetimbangan dalam industri.


