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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang 

 

 

Dalam era globalisasi saat ini persaingan menjadi semakin ketat, dan ini harus  di-

imbangi dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).  Salah 

satu upaya dalam peningkatan kualitas SDM yaitu  melalui pendidikan.  Tidak ada 

bangsa yang mampu mencapai kemajuan tanpa meletakkan pendidikan   sebagai 

dasar utama pembangunannya.  Pendidikan harus menjadi perhatian utama, karena 

tidak mungkin kita mencapai kemajuan bangsa apabila tidak mempersiapkan ma-

nusianya terlebih dahulu, sehingga pendidikan merupakan aspek yang harus dibe-

nahi dalam rangka penyesuaian terhadap era globalisasi saat ini.  Pemanfaatan 

teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran harus dilakukan demi kemajuan 

pendidikan, salah satunya pada mata pelajaran sains yang sangat erat kaitannya 

dengan kehidupan sehari-hari.   

 

Faktanya di negara kita menurut laporan Trends in International Mathematics and 

Science Study (TIMSS) tahun 2011, menyebutkan bahwa nilai rata-rata siswa In-

donesia untuk sains cukup mengecewakan, yaitu menempati urutan ke-40 dari 42 

negara.  Hasil studi TIMSS ini menunjukkan siswa Indonesia berada pada rang-

king yang amat rendah dalam kemampuan memahami informasi yang kompleks, 

teori, analisis, pemecahan masalah, pemakaian alat, prosedur, dan  melakukan 

investigasi. 
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Hasil studi lain yang dilakukan oleh Program for Internasional Student Assesment  

(PISA) pada tahun 2012, yaitu studi yang memfokuskan pada literasi bacaan, ma-

tematika, dan IPA menunjukkan juga rendahnya nilai rata-rata siswa Indonesia di 

bidang sains, Indonesia hanya menempati posisi ke 64 dari 65 negara anggota 

PISA.  Hasil studi PISA tersebut menunjukkan bahwa rata-rata siswa Indonesia 

hanya mampu mengenali sejumlah fakta dasar tetapi belum mampu mengkomuni-

kasikan dan mengaitkan berbagai topik sains, apalagi menerapkan konsep-konsep 

yang kompleks dan abstrak (Husamah dan Setyaningrum, 2013). 

 

Sains alam atau Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah suatu kumpulan pengeta-

huan yang tersusun secara sistematik, dan penggunaannya secara umum terbatas 

pada gejala-gejala alam yang mempelajari alam semesta, benda-benda yang ada di 

permukaan bumi, di dalam perut bumi dan di luar angkasa, baik yang dapat kita 

amati dengan indera maupun yang tidak.  Pada hakikatnya sains merupakan suatu 

produk, proses, dan aplikasi.  Sebagai produk, sains merupakan sekumpulan pe-

ngetahuan dan konsep, serta bagan konsep.  Sebagai suatu proses, sains merupa-

kan proses yang digunakan untuk mempelajari objek studi, menemukan dan me-

ngembangkan produk-produk sains, dan sebagai aplikasi, teori-teori sains akan 

melahirkan teknologi yang dapat memberi kemudahan bagi kehidupan (Trianto, 

2009).   

 

Fokus studi tentang belajar dan mengajar di  bidang sains, hendaknya juga lebih 

ditekankan pada multipel representasi atau interkoneksi diantara ketiga level 

representasi, yaitu: makroskopis, submikroskopis, dan simbolik.  Multipel re-

presentasi ini memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai pelengkap, pembatas 
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interpretasi, dan pembangun pemahaman.  Sebagai pelengkap, multipel represen-

tasi digunakan untuk memberikan representasi yang berisi informasi pelengkap 

atau melengkapi proses kognitif.  Sebagai pembatas interpretasi, multipel repre-

sentasi digunakan untuk membatasi kemungkinan kesalahan menginterpretasi re-

presentasi satu dengan representasi yang lain dan sebagai pemahaman, multipel 

representasi dapat digunakan untuk mendorong siswa membangun pemahaman 

terhadap situasi secara mendalam (Johnstone, 2006).   

 

Pada hakikatnya proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara guru 

dan siswa.  Beberapa peneliti telah melaporkan keberhasilannya menggunakan 

multipel representasi dalam proses pembelajarannya (Farida dkk., 2011; Fauzi, 

2012; Rosita dkk., 2013).  Hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bah-

wa dengan penggunaan multipel representasi dalam pembelajaran sains dapat me-

ningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, serta membuat siswa lebih memaha-

mi materi yang disampaikan. 

   

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dalam pembelajaran sains  ini diperlukan 

suatu media atau alat bantu pembelajaran yang berbasis multipel representasi un-

tuk meningkatkan minat belajar siswa dan membantu siswa dalam memahami 

konsep-konsep dan fenomena-fenomena sains yang cukup rumit. Guru harus 

mengoptimalkan penggunaan sarana (media) pembelajaran untuk menunjang pro-

ses pembelajaran di kelas dan segera menggunakan media pembelajaran yang 

berbasis multipel representasi sehingga nantinya akan diperoleh pembelajaran 

sains yang lebih efektif dan efisien serta lebih menarik minat siswa untuk mem-

pelajari dan memahami materi yang diajarkan. 
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Salah satu dari media pembelajaran adalah Lembar Kegiatan Siswa (LKS).  Me-

nurut Prastowo (Lestari, 2013) LKS adalah materi ajar yang sudah dikemas sede-

mikian rupa, sehingga siswa dapat memahami materi ajar tersebut secara mandiri.  

Dalam LKS, siswa akan mendapatkan materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan 

dengan materi.  Selain itu, siswa juga dapat menemukan arahan yang terstuktur 

untuk memahami materi yang diberikan. 

 

LKS yang kita gunakan dapat berfungsi dengan baik apabila memenuhi syarat-

syarat LKS yang berkualitas.  Adapun syarat-syarat LKS yang memiliki kualitas 

baik itu adalah LKS yang dapat memenuhi aspek pedagogik, konstruksi dan tek-

nik.  1) Persyaratan pedagogik, yaitu harus mengikuti azas-azas pembelajaran 

yang efektif, seperti meningkatkan rasa ingin tahu siswa, menekan pada proses 

untuk menemukan konsep, dan yang terpenting dalam LKS ada variasi stimulus 

melalui berbagai media dan kegiatan siswa, serta mempertimbangkan perbedaan 

individu.  2) Syarat konstruksi, yaitu menggunakan bahasa yang sesuai dengan 

tingkat perkembangan siswa, menggunakan struktur kalimat yang sederhana, pen-

dek, dan tidak berbelit, memiliki tata urutan yang sistematik, serta memiliki tujuan 

belajar yang jelas untuk memudahkan proses pembelajaran.  3) Persyaratan teknis, 

yaitu mencakup tulisan, gambar, dan tampilan yang menarik (Trianto, 2009). 

 

Klasifikasi materi merupakan salah satu pokok bahasan IPA kelas VII SMP yang 

merupakan pemahaman pertama tentang istilah-istilah dalam ilmu kimia, yaitu 

tentang pengklasifikasian materi ke dalam unsur, senyawa, dan campuran.  Materi 

ini cukup sulit dipahami oleh siswa, sehingga keberadaan LKS yang berkualitas 

atau memenuhi aspek pedagogik, konstruksi dan teknik, serta berbasis multipel 
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representasi sangat dibutuhkan agar siswa dapat memahami materi ini dengan 

baik.  

 

Akan tetapi, fakta di lapangan cukup memprihatinkan, LKS pada materi klasifi-

kasi materi yang digunakan di sekolah-sekolah jarang ditemukan yang telah me-

menuhi kreteria LKS yang berkualitas baik dan berbasis multipel representasi, 

bahkan masih ada sekolah yang belum menggunakan LKS sama sekali dalam 

pembelajaran klasifikasi materi ini.  Hal tersebut mengakibatkan walaupun seko-

lah tersebut telah menggunakan LKS, tetap saja tidak berfungsi seperti yang kita  

harapkan.   

 

Hal ini diperkuat oleh hasil studi lapangan yang telah dilakukan di 7 SMP negeri 

dan 1 SMP swasta di 4 kabupaten/kota di provinsi Lampung, yaitu Bandar Lam-

pung, Metro, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang Barat, didapatkan bahwa se-

kitar 62,5% guru yang telah menggunakan LKS pada materi klasifikasi materi, hal 

ini dikarenakan sebagian guru lainnya hanya menggunakan buku cetak, dan seba-

giannya lagi beralasan apabila mereka menggunakan LKS akan terkendala oleh 

waktu.  Selain itu LKS yang telah dibuat oleh guru tersebut masih jauh dari yang 

diharapkan, karena belum memenuhi kriteria LKS yang berkualitas baik dan ber-

basis multipel representasi.  Sebanyak 40% guru yang telah menggunakan LKS, 

LKS buatannya hanya menggunakan warna hitam putih saja, hal ini tentu belum 

memenuhi persyaratan teknis, karena desain tampilan warnanya kurang menarik.  

Penggunaan LKS yang telah berbasis multipel representasi juga sangat minim, 

yaitu dari total guru yang sudah menggunakan LKS dalam pembelajarannya, ha-

nya sebesar 20% saja yang telah berbasis multipel representasi dan LKS yang 
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telah berbasis multipel representasi tersebut belum menggunakan desain warna 

yang menarik karena hanya menggunakan warna hitam putih saja.     

 

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka perlu dikem-

bangkan suatu lembar kerja siswa (LKS) yang berkualitas atau memenuhi aspek 

pedagogik, konstruksi dan teknik dengan berbasis multipel representasi agar siswa 

dapat memahami materi klasifikasi materi ini dengan baik,  sehingga  dipandang 

perlu melakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan Lembar Kerja Siswa 

Berbasis Multipel Representasi Pada Materi Klasifikasi Materi”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik LKS berbasis multipel representasi pada materi 

klasifikasi materi dari hasil pengembangan yang dilakukan? 

2. Bagaimana tanggapan guru terhadap LKS berbasis multipel representasi pada 

materi klasifikasi materi dari hasil pengembangan yang dilakukan? 

3. Bagaimanakah tanggapan siswa terhadap LKS berbasis multipel representasi 

pada materi klasifikasi materi? 

4. Apa sajakah kendala yang ditemui selama mengembangkan LKS berbasis 

multipel representasi pada materi klasifikasi materi? 

5. Apa sajakah faktor pendukung  dalam proses pengembangan LKS berbasis 

multipel representasi pada materi klasifikasi materi? 
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C.  Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengembangkan LKS berbasis multipel representasi pada materi klasifikasi 

materi. 

2. Mendeskripsikan karakteristik LKS berbasis multipel representasi pada 

materi klasifikasi materi. 

3. Mendeskripsikan tanggapan guru terhadap LKS berbasis multipel representasi 

pada materi klasifikasi materi. 

4. Mendeskripsikan tanggapan siswa terhadap aspek keterbacaan LKS berbasis 

multipel representasi pada materi klasifikasi materi. 

5. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi selama mengembangkan LKS 

berbasis multipel representasi pada materi klasifikasi materi. 

6. Mengetahui faktor pendukung  dalam proses pengembangan LKS berbasis 

multipel representasi pada materi klasifikasi materi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

Dari pengembangan LKS berbasis multipel representasi yang dihasilkan 

diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Guru   

Dengan adanya pengembangan LKS ini diharapkan dapat menambah media 

pembelajaran baru, yang diharapkan dapat menunjang kegiatan belajar meng-

ajar sehingga menjadi lebih efektif dan konstruktif.  Selain itu juga, menjadi 
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salah satu referensi dalam membelajarkan materi klasifikasi materi yang 

efektif dan efisien. 

2. Siswa 

Penggunaan LKS berbasis multipel representasi pada materi klasifikasi materi 

dalam pembelajaran diharapkan siswa mampu mengkonstruksi konsep pada 

materi klasifikasi materi dan menambah minat belajar siswa pada materi 

tersebut.   

3. Sekolah 

Penggunaan LKS berbasis multipel representasi pada materi klasifikasi materi 

dalam pembelajaran diharapkan menjadi informasi dan sumbangan pemikiran 

dalam upaya meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan terutama pada 

mata pelajaran IPA di sekolah. 

4. Umum 

Sebagai bahan referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan 

LKS  berbasis multipel representasi dalam pembelajaran IPA di SMP maupun 

tingkat satuan pendidikan lainnya. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Pengembangan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan 

suatu produk melalui tahapan-tahapan pengujian serta validasi produk oleh 

ahli yang nantinya dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran 

di sekolah yang didasarkan kepada pengalaman, prinsip yang telah teruji, 

pengamatan yang seksama dan percobaan yang terkendali. 



9 

 

2. LKS yang dikembangkan adalah LKS berbasis multipel representasi. 

3. Cakupan materi yang dibahas dalam penelitian pengembangan LKS berbasis 

multipel representasi ini meliputi materi klasifikasi materi. 

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

bentuk media pembelajaran yang didesain berdasarkan hakikat pembelajaraan 

sains, yang bertujuan untuk membangun konsep siswa berdasarkan fenomena 

yang ada dan dilengkapi dengan gambar makroskopis, submikroskopis, dan 

simbolik, serta menggunakan desain dengan tampilan warna yang menarik se-

hingga mampu mempercepat tumbuhnya minat siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 


