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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Sumber Belajar 

1. Pengertian sumber belajar 

Berdasarkan paparan yang dikemukakan Association for Education and 

Communication Technology (AECT), sumber belajar adalah segala sesuatu yang 

mendukung terjadinya proses belajar, termasuk sistem pelayanan, bahan 

pembelajaran dan lingkungan.  Sumber belajar tidak hanya terbatas pada bahan 

dan alat, tetapi juga mencakup tenaga, biaya, dan fasilitas.  Dalam kegiatan 

belajar, sumber belajar dapat digunakan, baik secara terpisah maupun 

terkombinasi, sehingga mempermudah anak didik dalam mencapai tujuan belajar 

atau kompetensi yang harus dicapainya (Tim Penyusun, 2007). 

 

2. Jenis sumber belajar 

Dilihat dari segi perancangannya, secara garis besar sumber belajar dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

a) Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design) yakni sumber-

sumber yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai “komponen 

sistem instruksional” untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan 

bersifat formal. 

b) Sumber belajar yang dimanfaatkan (learning resources by utililization) yakni  
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sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan  

keberdayaannya dapat ditemukan, diterapkan dan dimanfaatkan untuk keper-

luan pembelajaran.  Sumber belajar yang dimanfaatkan ini adalah sumber 

belajar yang ada di masyarakat seperti: museum, pasar, toko-toko, tokoh 

masyarakat dan lainnya yang ada di lingkungan sekitar (Tim Penyusun, 2007). 

 

3. Fungsi sumber belajar 

Sumber belajar memiliki fungsi yang sangat penting dalam kegiatan pembel-

ajaran.  Kalau media pembelajaran lebih sekedar sebagai media untuk menyam-

paikan pesan, sedangkan sumber belajar tidak hanya memiliki fungsi tersebut 

tetapi juga termasuk strategi, metode dan tekniknya.  Sumber belajar memiliki 

fungsi sebagai berikut: 

a. Meningkatkan produktivitas pembelajaran, dengan jalan: 

1) Mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu 

secara lebih baik. 

2) Mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih 

banyak membina dan mengembangkan gairah belajar siswa. 

b. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, 

dengan jalan: 

1) Mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional  

2) Memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan 

kemampuannya. 

c. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, dengan jalan: 

1) Perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis 

2) Pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian 
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d. Lebih memantapkan pembelajaran, dengan jalan: 

1) Meningkatkan kemampuan sumber belajar 

2) Penyajian informasi dan bahan secara lebih kongkrit 

e. Memungkinkan belajar secara seketika, yaitu: 

1) Mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan 

abstrak dengan realitas yang sifatnya kongkrit. 

2) Memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. 

f. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, yaitu: 

Penyajian informasi yang mampu menembus batas geografis (Tim Penyusun, 

2007). 

 

B. Bahan Ajar 

1. Tujuan bahan ajar 

a. Membantu siswa dalam mempelajari sesuatu  

Segala informasi yang didapat dari sumber belajar kemudian disusun dalam 

bentuk bahan ajar.  Hal ini kemudian membuka wacana dan wahana baru bagi 

peserta didik, karena materi ajar yang disampaikan adalah sesuatu yang baru 

dan menarik.  

b. Menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar  

Pilihan bahan ajar yang dimaksud tidak terpaku oleh satu sumber saja, melain-

kan dari berbagai sumber belajar yang dapat dijadikan suatu acuan dalam 

penyusunan bahan ajar. 

c. Memudahkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

Guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran akan termudahkan karena  
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bahan ajar disusun sendiri dan disampaikan dengan cara yang bervariatif. 

d. Agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik  

Dengan berbagai jenis bahan ajar yang bervariatif diharapkan kegiatan pem-

belajaran tidak monoton hanya terpaku oleh satu sumber buku atau di dalam 

kelas saja. 

 

2. Fungsi bahan ajar  

Menurut panduan pengembangan bahan ajar Depdiknas (2007), fungsi bahan ajar 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses 

pembelajaran, sekaligus merupakan substansi yang seharusnya diajarkan 

kepada siswa, 

b. Pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses 

pembelajaran sekaligus substansi kompetensi yang seharusya dikuasai. 

c. Alat evaluasi pencapaian dan penguasaan hasil pembelajaran yang telah di-

lakukan. 

 

3. Sumber bahan ajar 

Dalam penyusunan bahan ajar, tentunya dibutuhkan sumber-sumber yang  

relevan.  Beberapa sumber-sumber bahan ajar yang dapat digunakan menurut 

Depdiknas (2006) yaitu: 

a. Buku teks yang diterbitkan oleh berbagai penerbit; 

b. Laporan hasil penelitian yang diterbitkan oleh lembaga penelitian atau oleh 

para peneliti sangat berguna untuk mendapatkan sumber bahan ajar yang aktual  

atau mutakhir 
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c. Jurnal penerbitan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah.  Jurnal-jurnal tersebut 

berisikan berbagai hasil penelitian dan pendapat dari para ahli di bidangnya 

masing-masing yang telah dikaji kebenarannya. 

d. Pakar atau ahli bidang studi penting digunakan sebagai sumber bahan ajar yang 

dapat dimintai konsultasi mengenai kebenaran materi atau bahan ajar, ruang 

lingkup, kedalaman, urutan, dsb. 

e. Professional yaitu orang-orang yang bekerja pada bidang tertentu. 

f. Internet yang banyak ditemui segala macam sumber bahan ajar.  Bahkan satuan 

pelajaran harian untuk berbagai mata pelajaran dapat kita peroleh melalui 

internet. Bahan tersebut dapat dicetak atau dikopi. 

g. Berbagai jenis media audio visual berisikan pula bahan ajar untuk berbagai 

jenis mata pelajaran. 

h. Lingkungan (alam, sosial, seni budaya, teknik, industri, ekonomi). 

 

4. Metode analisis bahan ajar 

Menurut Suhartanto (2008) aspek yang dinilai pada bahan ajar meliputi kelayakan 

isi, kelayakan bahasa, kelayakan penyajian, dan kelayakan kegrafikan. 

a. Aspek kesesuaian isi dengan kurikulum 

Materi pelajaran merupakan bahan pelajaran yang disajikan dalam buku 

pelajaran.  Buku pelajaran yang baik memperhatikan relevansi, adekuasi, 

keakuratan, dan proporsionalitas dalam penyajian materinya.  

1) Relevansi  

Buku pelajaran yang baik memuat materi yang relevan dengan tuntutan  

kurikulum yang berlaku, relevan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh  

lulusan tingkat pendidikan tertentu, serta relevan dengan tingat perkembangan  
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dan karakteristik siswa yang akan menggunakan buku pelajaran tersebut. 

2) Adekuasi/kecukupan 

Kecukupan mengandung arti bahwa buku tersebut memuat materi yang me-

madai dalam rangka mencapai kompetensi yang diharapkan. 

3) Keakuratan 

Keakuratan mengandung arti bahwa isi materi yang disajikan dalam buku 

benar-benar secara keilmuan, mutakhir, bermanfaat bagi kehidupan, dan 

pengemasan materi sesuai dengan hakikat pengetahuan. 

4) Proporsionalitas 

Wibowo (2005), mengatakan bahwa proporsionalitas berarti uraian materi 

buku memenuhi keseimbangan kelengkapan, kedalaman, dan keseimbangan 

antara materi pokok dengan materi pendukung. 

 

b. Aspek penyajian materi 

Menurut Wibowo (2005), bahan ajar yang baik menyajikan bahan secara 

lengkap, sistematis, sesuai dengan tuntutan pembelajaran yang berpusat pada 

siswa, dan cara penyajian yang membuat enak dibaca dan dipelajari.  Berikut 

adalah point khusus dalam penyajian materi: 

1) Penyajian konsep disajikan secara runtun mulai dari yang mudah ke sukar, 

dari yang konkret ke abstrak dan dari yang sederhana ke kompleks, dari yang 

dikenal sampai yang belum dikenal. 

2) Terdapat uraian tentang apa yang akan dicapai peserta didik setelah mem-

pelajari bab tersebut dalam upaya membangkitkan motivasi belajar. 

3) Terdapat contoh-contoh soal yang dapat membantu menguatkan pema-

haman konsep yang ada dalam materi. 
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4) Soal-soal yang dapat melatih kemampuan memahami dan menerapkan 

konsep yang berkaitan dengan materi dalam bab sebagai umpan balik disajikan 

pada setiap akhir bab. 

5) Penyampaian pesan antar subbab yang berdekatan mencerminkan kerun-

tutan dan keterkaitan isi. 

6) Pesan atau materi yang disajikan dalam satu bab/subbab/alinea harus men-

cerminkan kesatuan tema. 

 

c. Aspek grafika 

Grafika merupakan bagian dari buku pelajaran yang berkenaan dengan fisik 

buku, meliputi ukuran buku, jenis kertas, cetakan, ukuran huruf, warna dan 

ilustrasi, yang membuat siswa menyenangi buku yang dikemas dengan baik 

dan akhirnya juga meminati untuk membacanya (Wibowo, 2005). 

 

d. Aspek keterbacaan 

Widodo (1993) menyimpulkan bahwa keterbacaan bahan ajar berkaitan  

dengan tiga hal, yaitu kemudahan, kemenarikan, dan keterpahaman. 

1) Kemudahan membaca berhubungan dengan bentuk tulisan, yaitu tata huruf 

(tipografi) seperti huruf besar, lebar spasi, serta kejelasan tulisan (bentuk dan 

ukuran tulisan). 

2) Kemenarikan berhubungan dengan minat pembaca, kepadatan ide pada 

bacaan, dan keindahan gaya tulisan yang berkaitan dengan aspek penyajian 

materi. 

3) Keterpahaman berhubungan dengan karakteristik kata dan kalimat, seperti 

panjang-pendeknya, bangun kalimat dan susunan paragraf (Suherli dkk, 2006). 
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C. Buku Elektronik (e-book) 

1. Pengertian e-book 

e-Book atau electronic book, dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai buku 

elektronik atau buku digital adalah versi elektronik dari buku. Jika buku pada 

umumnya terdiri dari kumpulan kertas yang dapat berisikan teks atau gambar, 

maka e-book berisikan informasi digital yang juga dapat berwujud teks atau 

gambar.  Ribuan buku telah diubahsuaikan menjadi format digital, buku langka 

dan klasik telah berubah format dari kumpulan kertas dan cetakan menjadi format 

digital yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan 

perangkat elektronik (Haris, 2011). 

 

2. Manfaat e-book 

Keuntungan dan manfaat jika Anda menulis, membuat dan mempublikasikan      

e-book di antaranya adalah: 

a) Ukuran fisik kecil.  Karena e-book memiliki format digital, dia dapat disimpan 

dalam penyimpanan data (Harddisk, CD, USB) dalam format yang kompak.  

Puluhan, ratusan bahkan ribuan buku dapat disimpan dalam sekeping CD, 

flashdisk dan lainnya, sehingga tidak mengambil banyak tempat (ruangan yang 

besar). 

b) Mudah dibawa.  Beberapa buku dalam format e-book dapat dibawa dengan 

mudah, baik melalui cakram DVD, USB dan media penyimpanan lainnya.  

c) Tidak lapuk.  e-Book tidak akan menjadi lapuk seperti layaknya buku biasa.  

Format digital dari e-book dapat bertahan sepanjang masa dengan kualitas 

yang tidak berubah.  Baik dalam tempo 1 tahun, 10 tahun atau bahkan lebih.  

Bandingkan dengan buku, yang memerlukan perawatan yang sangat khusus, 
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agar dapat bertahan lama fisiknya. 

d) Mudah diproses.  Isi dari e-book dapat dilacak atau dijelajahi dengan mudah 

dan cepat.  Format e-book yang ada saat ini memungkinkan akan hal tersebut.  

Hal ini sangat bermanfaat bagi Anda yang melakukan studi literatur, seperti 

mahasiswa saat menulis skripsi, dosen yang melakukan penelitian, wartawan 

dalam memperwarna berita dan lainnya. 

e) Dapat dibaca oleh orang yang tidak mampu/tidak bisa membaca.  Hal ini 

dikarenakan format e-book dapat diproses oleh komputer, isi dari e-book dapat 

“dibacakan” oleh sebuah komputer dengan menggunakan text to speech 

synthesizer.  Contohnya e-book dengan format .lit. Riset memang dibutuhkan 

untuk membuat teknologi pembacaan yang bagus.  Selain untuk orang buta, 

pembacaan ini juga dapat digunakan oleh orang yang buta huruf.  Bahkan bisa 

dilakukan setting huruf (font) yang besar bagi orang yang sulit membaca atau 

sebaliknya.  

f) Mudah digandakan.  Penggandaan atau copying e-book sangat mudah dan 

murah.  Untuk membuat ribuan copy dari e-book dapat dilakukan dengan 

murah, mudah dan cepat, sementara untuk mencetak ribuan buku membutuh-

kan biaya yang sangat mahal dan waktu yang tidak sebentar. 

g) Mudah dalam pendistribusian.  Pendistribusian dapat menggunakan media 

seperti internet.  Pengiriman e-book dari Amerika ke Indonesia atau ke Inggris 

dapat dilakukan dalam periode menit.  Buku langsung dapat dibaca pada saat 

itu juga.  Pengiriman buku secara fisik membutuhkan waktu yang lama, paling 

cepat one day service dan mahal.  Belum lagi jika ada masalah buku yang 

hilang diperjalanan.  Proses distribusi secara elektronik ini memungkinkan 
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juga adanya perpustakaan elektronik, di mana seseorang dapat meminjam buku 

melalui internet dan buku akan “dikembalikan” setelah masa peminjaman 

berlalu. 

h) Interaktif.  e-Book mampu menyampaikan informasi yang interaktif bagi 

pembacanya.  Dalam e-book dapat ditampilkan ilustrasi multimedia, misalnya 

dengan animasi untuk menunjukkan poin yang ingin dibicarakan.   

i) Kecepatan publikasi.  Rata-rata buku memerlukan waktu 1-3 bulan untuk terbit 

dan dijual dipasaran.  Namun e-book hanya memerlukan waktu beberapa jam 

saja. 

j) Ragam e-reader.  Banyak sekali e-book reader yang tersedia di pasaran, baik 

melalui PC, gadget e-reader dan lainnya. 

k) Mendukung penghijauan.  Menurut Cindy Katz dan Jennifer Wilkov dalam 

bukunya dengan judul “How to Go Green Books” bahwa jika suatu penerbit 

menjual 1 juta copy  buku dengan masing-masing 250 lembar halaman per 

copy-nya untuk satu judul buku, maka hal itu berarti diperlukan sebanyak 

12.000 pohon untuk memproduksi 1 buku saja.  Coba dengan sebuah e-book, 

bakal tidak ada pohon yang ditebang (Haris, 2011). 

 

3. Teknologi Pengembangan Konten e-book  

Perkembangan teknologi digital saat ini telah memungkinkan untuk membuat dan 

mendistribusikan konten buku yang bersifat elektronik.  Buku elektronik atau 

dikenal juga e-book adalah dokumen digital dalam format EPUB yang 

didistribusikan oleh penerbit buku.  Dengan semakin berkembangnya teknologi 

internet para penerbit saat ini mulai mencoba untuk memanfaatkannya sebagai 

media penjualan dan pendistribusian buku.  
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Teknologi pembuatan e-book berupa aplikasi yang langsung menyimpan dokumen 

dengan format EPUB yang ada saat ini memungkinkan untuk memindahkan buku-

buku yang dicetak dengan kertas ke dalam versi elektronik. untuk membuat atau 

memindahkan dokumen buku kedalam versi elektronik, beberapa hal yang perlu 

diperhatikan adalah format standard yang umum digunakan oleh penerbit untuk 

mendistribusikan buku elektronik.  Setiap penerbit memiliki format sendiri dan 

mereka telah menyiapkan perangkat pembaca secara khusus sehingga buku yang 

mereka distribusikan bisa dibaca.  

 

Proses pembuatan e-book dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi pembuat buku 

elektronik.  Dasar pertimbangan penggunaan sebuah tool pembuat adalah kom-

patibilitas format buku elektronik yang dihasilkan, dan integritas pekerjaan yang 

dapat dilakukan dengan hanya menggunakan satu tool saja.  Terdapat banyak tool 

yang bisa digunakan untuk membuat buku elektronik, namun tidak semuanya 

memberikan fasilitas lengkap mulai dari penulisan buku, editing, hingga publikasi 

ke sebuah server atau toko buku online.  Buku yang sudah dibuat juga harus bisa 

dibaca oleh perangkat atau aplikasi untuk membaca buku elektronik.  Setiap 

format EPUB bisa dibuat oleh aplikasi pembuat, namun tidak semua langsung 

kompatibel dengan perangkat pembaca.  Disini diperlukan pertimbangan tentang 

kompatibelitas format buku elektronik dengan perangkat pembaca.  Selain itu juga 

aplikasi pembaca memiliki fasilitas untuk terhubung dengan perpustakaan digital.  

Beberapa aplikasi memang telah menyediakannya secara khusus, terutama 

aplikasi dan perangkat yang memang disediakan oleh penerbit.  Beberapa aplikasi 

juga menyediakan fasilitas untuk mengarahkan ke perpustakaan digital yang di-

bangun oleh penulis ataupun instansi bukan penerbit.  
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e-Book muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi komputer sebagai 

perangkat digital dan teknologi internet saat ini.  Semua jenis konten yang me-

manfaatkan perangkat komputer mengarah pada konsep digital.  Pada akhirnya 

memunculkan sebuah produk kemasan baru yang sering dikenal dengan elektronik 

konten.  Sebagai contoh e-commerce adalah digitalisasi dari sistem transaksi 

manual yang sudah ada sebelumnya di kehidupan sehari-hari, email merupakan 

bentuk elektronik dari dokumen surat dan proses surat menyurat memanfaatkan 

teknologi komputer dan internet.  

 

Aspek teknologi dalam pengembangan e-book meliputi format data, perangkat 

keras untuk membaca e-book, dan perangkat lunak pembuat e-book.  Sistem 

digital tidak lepas dari sebuah format data standard yang telah ditentukan.  Dalam 

sebuah pengembangan produk digital seperti e-book, format data standard ber-

dampak pada pengembangan teknologi perangkat pembaca dan pembuat e-book 

(Tim Penyusun, 2012). 

 

D. Pembelajaran Interaktif  

1. Pengertian pembelajaran interaktif 

Pembelajaran interaktif adalah pembelajaran dimana didalamnya terjadi interaksi 

baik antara siswa dan guru ataupun siswa dengan media/sumber belajar yang di-

gunakan untuk mencapai indikator pembelajaran.  Definisi tersebut didukung oleh 

pendapat Munir dan Sanjaya, seperti kutipan di bawah ini: 

 

Menurut Munir (2009), dalam proses pembelajaran interaktif terjadi beberapa 

bentuk komunikasi, yaitu komunikasi satu arah (one ways communication), dua 
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arah (two ways communication), dan banyak arah (multi ways communication) 

berlangsung antara guru dan peserta didik.  Pengajar akan menyampaikan materi 

pelajaran dan peserta didik akan memberikan respon terhadap materi tersebut.  

Dalam pembelajaran interaktif, pengajar akan menerima umpan balik atau respon 

peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan dan akan memberikan 

penguatan (reinforcement) terhadap hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. 

 

Menurut Sanjaya (2009), prinsip interaktif mengandung makna bahwa mengajar 

bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan dari guru ke peserta didik saja 

akan tetapi mengajar dianggap sebagai proses memanfaatkan lingkungan sekitar 

agar dapat merangsang siswa untuk belajar. 

 

2. Syarat-syarat model pembelajaran interaktif 

Sabari (2005) memaparkan tentang syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh 

guru dalam menggunakan model pembelajaran interaktif adalah sebagai berikut: 

a. Model pembelajaran yang digunakan harus dapat membangkitkan motivasi, 

minat atau gairah belajar anak didik. 

b. Model pembelajaran yang digunakan dapat merangsang keinginan anak didik 

untuk belajar lebih lanjut seperti melakukan interaksi dengan guru dan anak 

didik lainya. 

c. Model pembelajaran harus dapat memberikan kesempatan bagi anak didik 

untuk memberikan tanggapan terhadap metari pelajaran yang disampaikan. 

d. Model pembelajaran harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepri-

badian anak didik. 

e. Model pembelajaran yang digunakan harus dapat mendidik anak didik dalam  
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tehnik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi. 

f. Model pembelajaran yang digunakan harus dapat menanamkan dan mengem-

bangkan nilai-nilai dan sikap anak didik dalam kehidupan sehari-hari. 

 

E. Representasi Kimia 

Kimia merupakan pokok bahasan yang memiliki banyak konsep abstrak yang 

secara keseluruhan tidak dikenal oleh siswa (Chittleborough, 2004).  Pembel-

ajaran kimia diutamakan pada konsep abstrak mengenai teori atom dari materi 

yang digambarkan pada berbagai level representasi.  Representasi kimia adalah 

macam-macam rumus, struktur dan simbolik dalam ilmu kimia yang diciptakan 

dan terus diperbarui untuk merefleksikan suatu rekontruksi teori dan eksperimen 

kimia (Wu, 2003). 

 

Peneliti dan pendidik di bidang pendidikan kimia telah mendiskusikan adanya tiga 

level representasi kimia yang dikatakan Johnstone dalam Chittleborough (2004), 

yaitu level makroskopik, level submikroskopik dan level simbolik. 

1. Level makroskopik adalah sesuatu yang nyata dan dapat dilihat. 

2. Level submikroskopik adalah berdasarkan pengamatan yang nyata tetapi masih 

memerlukan teori untuk menjelaskan apa yang terjadi pada level molekuler dan 

menggunakan representasi model teoritis. 

3. Level simbolik adalah representasi dari suatu kenyataan, bisa berupa 

gambar, simbol atau rumus. 

 

 

Berikut representasi kimia yang dikemukakan oleh Johnstone dalam 

Chittleborough (2004): 

Johnstone menekankan pentingnya memulai kimia dari level makroskopik dan 

simbolik karena dapat divisualisasikan dan dikonkretkan dengan sebuah contoh 

model.  Level makroskopik merupakan fenomena kimia yang dapat diamati, 
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termasuk di dalamnya pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari seperti 

terjadinya perubahan warna, mengamati produk baru yang terbentuk dan yang 

hilang. 

 

Kemudian Chittleborough (2004) mengatakan bahwa kimia yang kita amati atau  

pelajari pada level makroskopik juga dapat digambarkan dan dijelaskan dengan 

level submikroskopik.  Menurut Nelson dalam Chittleborough (2004), level sub-

mikroskopik adalah yang paling sulit, level submikroskopik tidak dapat dilihat 

secara langsung, komponennya sulit diterima sebagai sesuatu yang benar dan 

nyata.  

 

Johnstone juga menggambarkan pula bahwa level ini merupakan kekuatan 

sekaligus kelemahan dari ilmu kimia, memberikan kekuatan karena sebagai dasar 

pengetahuan untuk menjelaskan kimia, tetapi juga dapat menjadi kelemahan 

ketika siswa mulai mencoba belajar dan memahaminya. 

 

Ciri khas dari skema klasifikasi Johnstone adalah bahwa pemahaman pada level 

makroskopik dan submikroskopik sebuah materi merupakan hal yang nyata, 

bukan sebuah representasi.  Level submikroskopik adalah hal yang hal nyata sama 

dengan level makroskopik, hanya skala ukuran yang membedakannya.  Kemudian  

pada faktanya, level submikroskopik tidak dapat diamati dengan mudah sehingga  

sulit diterima sebagai hal yang nyata. 

 

Umumnya pembelajaran kimia hanya membatasi pada dua level representasi, 

yaitu makroskopik dan simbolik.  Level berpikir mikroskopik dipelajari terpisah 

dari dua tingkat berpikir lainnya, siswa diharapkan dapat mengintegrasikan sendiri 
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dengan melihat gambar-gambar yang ada dalam buku tanpa pengarahan dari guru.  

Selain itu, siswa juga lebih banyak belajar memecahkan soal matematis tanpa 

mengerti dan memahami maksudnya.  Keberhasilan siswa dalam memecahkan 

soal matematis dianggap bahwa siswa telah memahami konsep kimia.  Padahal, 

banyak siswa yang berhasil memecahkan soal matematis tetapi tidak memahami 

konsep kimianya karena hanya menghafal algoritmanya.  Siswa cenderung hanya 

menghafalkan representasi submikroskopik dan simbolik yang bersifat abstrak 

(dalam bentuk deskripsi kata-kata) akibatnya tidak mampu untuk membayangkan 

bagaimana proses dan struktur dari suatu zat yang mengalami reaksi. 

 

Pemahaman seseorang terhadap kimia ditunjukkan oleh kemampuannya men-

transfer dan menghubungkan antara fenomena makroskopik, submiskroskopik dan 

representasi simbolik.  Kemampuan pemecahan masalah kimia sebagai salah satu 

keterampilan berpikir tingkat tinggi menggunakan kemampuan representasi secara 

ganda (multiple) atau kemampuan pebelajar „bergerak‟ antara berbagai mode rep-

resentasi kimia.  Representasi submikroskopik merupakan faktor kunci pada ke-

mampuan tersebut.  Ketidakmampuan merepresentasikan aspek submikroskopik 

dapat menghambat kemampuan memecahkan permasalahan yang berkaitan 

dengan fenomena makroskopik dan representasi simbolik (Chittleborough & 

Treagust, 2007). 

 

F. Analisis Konsep Materi Kesetimbangan Kimia 

Herron dkk. dalam (Fadiawati, 2011) mengemukakan bahwa analisis konsep 

merupakan suatu prosedur yang dikembangkan untuk menolong guru dalam me-

rencanakan urutan-urutan pengajaran bagi pencapaian konsep.  Prosedur ini telah 
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digunakan secara luas oleh Markle dan Tieman serta Klausemer dkk.  Analisis 

konsep dilakukan melalui tujuh langkah, yaitu menentukan nama atau label 

konsep, definisi konsep, jenis konsep, atribut kritis, atribut variabel, posisi konsep, 

contoh, dan non contoh. 
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Tabel 1.  Analisis konsep materi kesetimbangan kimia 
 

No 
Label 

Konsep 
Definisi Konsep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Konsep Konsep 
Contoh Non Contoh 

Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1. Kesetimbang-

an kimia 

Keadaan   yang 

terjadi saat reaksi 

maju sama 

dengan reaksi 

balik, yang 

merupakan reaksi 

kesetimbangan 

dinamis dapat 

berupa reaksi 

homogen dan 

heterogen yang 

memiliki tetapan 

kesetimbangan 

(harga K) dan 

dapat mengalami 

pergeseran 

kesetimbangan. 

Konsep 

abstrak 

 Kesetimbang-an 

kimia 

 Laju reaksi 

maju sama 

dengan laju 

reaksi balik 

 Dapat 

mengalami 

pergeseran 

kesetimbangan. 

 Kesetimbangan 

dinamis 

 Tetapan 

kesetimbangan 

 Kesetimbangan 

homogen 

 Kesetimbangan 

heterogen 

 Fase zat 

 Harga K 

 Reaksi 

kimia 

 Reaksi 

ireversi- 

bel 

 Reaksi 

reversi- 

Bel 

 Kesetim-

bangan 

statis 

 Kesetim-

bangan 

dinamis 

N2(g) + 3H2(g) 

 
2NH3(g) 

CH4(g) + 2O2(g) 

 
CO2(g) + 

2H2O(g) 

2. Kesetimbang-

an dinamis 

Kesetimbangan 

kimia yang secara 

makroskopis 

tidak terjadi 

reaksi, tetapi 

secara mikrosko-

pis reaksi ber-

langsung terus-

menerus.  

Konsep 

abstrak 

 Kesetimbang-an 

dinamis 

 Secara 

makroskopis 

tidak terjadi 

reaksi 

 Secara 

mikroskopis 

reaksi ber-

langsung terus-

menerus 

 Fase zat 

 Harga K 

 Kesetim-

bangan 

kimia 

 Kesetim

-bangan 

statis 

 Dalam ruang 

tertutup, gas 

N2O4 yang 

tidak berwar-

na bila dipa-

naskan akan 

terurai men-

jadi gas NO2 

yang berwar-

na cokelat.  

Sebaliknya 

bila gas NO2 

didinginkan 

Kristal 

CuSO4.5H2O 

yang berwar-

na biru apa-

bila dipanas-

kan akan 

berubah men-

jadi CuSO4 

yang berwar-

na putih deng-

an melepaskan 

air dalam 

bentuk uap air. 

2
9
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No 
Label 

Konsep 
Definisi Konsep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Konsep Konsep 
Contoh Non Contoh 

Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

warna coke-

lat yang ter-

bentuk akan 

memudar.  

Dalam kea-

daan setim-

bang, secara 

makroskopis 

reaksi ini 

berlangsung 

terus-

menerus. 

Sebaliknya 

bila kristal 

putih CuSO4 

hasil pemanas-

an ditetesi air 

maka akan 

berubah 

menjadi biru,  

kristal 

CuSO4.5H2O 

terbentuk 

kembali. 

3. Kesetimbang-

an homogen 

Reaksi kesetim-

bangan yang 

terdiri atas satu 

fase baik reaktan 

maupun produk. 

Konsep 

abstrak 

 Kesetimbang-an 

homogen 

 Reaksi 

kesetimbang-an 

terdiri satu fase 

 Fase zat  Kesetim-

bangan 

kimia 

 Kesetim

-bangan 

heteroge

n 

 N2(g) + 3H2(g) 

 
2NH3(g) 

CH4(g) + 2O2(g) 

 
CO2(g) + 

2H2O(g) 

4. Kesetimbang-

an heterogen 

Reaksi kesetim-

bangan yang 

terdiri atas dua 

fase atau lebih 

baik reaktan 

maupun produk. 

Konsep 

abstrak 

 Kesetimbang-an 

heterogen 

 Reaksi 

kesetimbang-an 

terdiri dua fase 

atau lebih 

 Fase zat  Kesetim-

bangan 

kimia 

 Kesetim

-bangan 

homoge

n 

 CaCO3(s) 

  
CaO(s) + 

CO2(g) 

2H2O2(l) 

 
2H2O(l) + O2(g) 

5. Tetapan 

kesetimbang-

an 

Perbandingan 

antara konsentrasi 

produk dengan 

konsentrasi 

reaktan yang 

masing-masing 

dipangkatkan 

dengan koefisien 

reaksinya yang 

menghasilkan 

Konsep 

berda-

sarkan 

prinsip 

 Tetapan 

kesetimbang-an 

 Kc 

 Kp 

 Konsen-

trasi zat 

 Fase zat 

 Kesetim-

bangan 

kimia 

  Kc dan 

Kp 

2SO3(g) 

 
2SO2(g) + 

O2(g) 

 

 

2NO(g) + Br2(g) 

 
2NOBr(g) 

 

 

3
0
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No 
Label 

Konsep 
Definisi Konsep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Konsep Konsep 
Contoh Non Contoh 

Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

harga konstan 

pada suhu dan 

volume tetap 

yang terdiri dari 

Kc dan Kp. 

6. Pergeseran 

kesetimbang-

an 

Pergeseran arah 

kesetimbangan 

yang terjadi 

akibat sistem 

kesetimbangan 

yang digang-

gu/diberi aksi 

berupa konsen-

trasi, tekanan dan 

volume, suhu, 

dan katalis, 

sebagai tindakan 

untuk meng-

urangi pengaruh 

aksi tersebut. 

Konsep 

berda-

sarkan 

prinsip 

 Pergeseran 

kesetimbang-an 

 Aksi-reaksi 

 Konsen-

trasi zat 

 Tekanan 

dan 

volume 

 Suhu 

 Katalis 

 Kesetim-

bangan 

kimia 

  Pengaruh 

konsen-

trasi 

 Pengaruh 

tekanan 

dan 

volume 

 Pengaruh 

suhu 

 Pengaruh 

katalis 

Perhatikan 

reaksi kese-

timbangan 

berikut: 

N2(g) + 3H2(g) 

 
2NH3(g) ∆H= 

-92,6kJ 

Apa yang 

terjadi bila ke 

dalam sistem: 

a. konsen-

trasi ok-

sigen di-

tambah 

b. tekanan 

sistem 

dinaikkan 

c. suhu 

sistem 

diturun-

kan 

Perhatikan 

reaksi berikut: 

2H2O(g) 

 
2H2(g) + O2(g) 

∆H=+286 kJ 

Berapakah 

entalpi peng-

uraian standar 

air? 
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