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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap manusia yang sangat penting dan tidak 

terbatas waktu.  Semua bidang kehidupan manusia tidak terlepas dari peranan 

pendidikan.  Tingkat maju atau tidaknya suatu bangsa bergantung pada kualitas 

pendidikan negaranya.  Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan.  Di Indonesia upaya peningkatan mutu pendidikan salah satunya 

dengan perubahan kulikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) menjadi kuriku-

lum 2013.  Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 menuntut siswa untuk lebih 

aktif, mandiri dan berfikir kritis dalam mempelajari setiap bidang ilmu.  Dimana 

semua bidang ilmu mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga membutuh-

kan metode pembelajaran yang sesuia dengan karakteristiknya.  Demikian pula 

bidang IPA yang mempunyai katakteristik tertentu sehingga membutuhkan 

metode yang sesuai dalam pembelajarannya. 

 

Ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan ilmu yang mempelajari gejala-gejala 

alam secara sistematis, yang tidak hanya menekankan pada penguasaan pengeta-

huan namun, juga menekankan pada proses penemuan yaitu bagaimana fakta-

fakta, konsep-konsep dan prinsip-prinsip ditemukan sehingga melatih sikap kerja 

ilmiah siswa.  Hal ini sesuai dengan hakekat IPA yaitu  IPA sebagai produk, pro-

ses dan sikap (Tim Penyusun, 2006).  IPA mempunyai karakteristik, salah satunya  
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yaitu  mempunyai materi yang bersifat abstrak.  

 

Materi IPA yang bersifat abstrak merupakan salah satu karakteristik IPA yang 

membedakan IPA dengan cabang Ilmu lainnya.  Banyak siswa yang kurang 

menyukai pelajaran IPA sebab sifatnya yang abstrak.  Siswa kurang tertarik untuk 

belajar karena beranggapan IPA sulit dan dan membingungkan.  Menurut siswa 

IPA mempunyai rumus-rumus yang banyak, dan siswa dituntut untuk dapat mem-

bayangkan serta memahami bentuk dari benda atau zat yang tidak dapat dilihat 

secara langsung seperti atom, unsur, molekul dan senyawa.  Guru IPA di sekolah 

biasanya hanya menjelaskan materi yang bersifat abstrak dengan ceramah tanpa 

mengunakan media pembelajaran yang mendukung dengan berbagai alasan.  Pem-

belajaran IPA seharusnya menggunakan media pembelajaran untuk mempermu-

dah serta memperjelas penyampaian materi kepada siswa. 

 

Sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang 

sangat pesat, banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat media pem-

belajaran yang mendukung proses pembelajaran IPA.  Saat ini sudah ada buku be-

rupa buku digital atau e-book yang dapat menampilkan materi pelajaran, dibuka 

seperti buku, serta dapat dimasukan gambar dan video animasi yang bisa dimain-

kan.  e-Book  dapat dijadikan sebagai media pembelajaran IPA yang efektif, ter-

utama pada materi IPAyang bersifat abstrak. 

 

Salah satu materi IPA di SMP adalah klasifikasi materi, materi ini membahas 

mengenai unsur dan senyawa yang tidak dapat dilihat secara langsung.  Agar 

siswa dapat dengan mudah memahami materi klasifikasi materi diperlukan 

penggambaran secara nyata mengenai unsur dan senyawa.  Penggambaran 
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tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan e-book yang berbasis multipel 

representasi. 

 

Multipel representasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjelaskan 

suatu materi ataupun konsep dengan penggambaran secara makroskopik, submi-

kroskopik dan simbolik, misalnya melalui gambar, teks, diagram, dan persamaan 

dan lain sebagainya.  Multipel representasi membuat siswa dapat mengamati dan 

mengidentifikasi terhadap aspek makroskopis zat-zat atau benda yang teramati 

secara nyata dengan mata, mengidentifikasi submikroskopik zat yaitu bagian-

bagian penyusunnya yang lebih kecil, serta simbolik yaitu mengetahui lambang, 

atau persamaan dari zat-zat atau benda yang diamati.  Dengan demikian siswa 

akan mudah memahami materi IPA yang bersifat abstrak seperti materi klasifikasi 

materi. 

 

Hal ini, didukung oleh penelitian yang menujukkan hasil positif terhadap pembel-

ajaran IPA dengan menggunakan multipel representasi yaitu penelitian Herawati 

dkk (2013), dan Malik (2013) yang menyimpulkan bahwa prestasi belajar siswa 

pada pembelajaran multipel representasi lebih tinggi dibandingkan dengan pem-

belajaran konvensional.  Selanjutnya Oktavianty (2012), menyatakan model 

pembelajaran dengan pendekatan multipel representasi dapat meningkatkan ke-

mampuan kognitif dan keterampilan berpikir kritis siswa. Penelitian-penelitian 

tersebut menunjukkan hasil positif terhadap penggunakan media yang berbasis 

multipel representasi yaitu mempermudah pemahaman materi dan menambah 

motivasi serta memperjelas materi yang disampaikan kepada siswa.  Meskipun 
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demikian belum ada yang membuat dan mengunakan media pembelajaran seperti 

e-book berbasis multipel representasi pada materi klasifikasi materi.  Adapun   

e-book  yang beredar di internet dan sekolah hanya berupa tulisan-tulisan belum 

berbasis multipel representasi. 

 

Diperkuat dengan penelitian pendahuluan yang dilakukan di 8 SMP di 4 kabupa-

ten atau kota di Provinsi Lampung yaitu Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung 

Tengah dan Tulang Bawang Barat.  Diperoleh data sebanyak 75% guru sudah 

membuat bahan ajar sendiri, bahan ajar yang diguna-kan berupa LKS, power point 

dan rangkuman materi tentang pembahasan klasifikasi materi.  Hal tersebut di 

karenakan hanya bahan ajar yang mudah dibuat dan digunakan. Namun hanya 

16,6% yang sudah multipel representasi yaitu bahan ajar dalam bentuk LKS 

namun tampilannya belum menarik sebab masih berupa fotokopi.   

 

Sebanyak 75% guru sudah mengetahui mengenai adanya e-book.   Meskipun guru 

sudah tahu e-book namun belum ada guru yang mengembangkan  e-book.  Hal ini 

disebabkan karena guru belum mengetahui cara untuk membuatnya.  Hasil peneli-

tian tersebut membuktikan banyak guru belum mengembangkan bahan ajar yang 

berbasis multipel representasi.  Guru belum melibatkan tiga representasi kimia 

yaitu simbolik, makroskopik dan submikroskopik pada materi klasifikasi materi.   

Berdasarkan penelitian pendahuluan 100% guru berpendapat perlu dilakukan  

pengembangan e-book berbasis multipel representsi pada pembelajaran klasifikasi 

materi.  Sedangkan sebanyak 87,5% siswa berpendapat bahwa perlu dilakukan 

pengembangan e-book berbasis multipel representsi pada pembelajran klasifikasi 
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materi.  Hal tersebut perlu dilakukan agar siswa lebih tertarik dalam mempelajari 

klasifikasi materi sehingga diperoleh hasil pembelajaran yang lebih baik.   

 

Dengan uraian tersebut maka diperlukan e-book klasifikasi materi yang menam-

pilkan materi dengan multipel representasi yaitu secara makroskopis, submikro-

skopis dan simbolik.  Oleh karena itu, dilakukan pengembangan e-book berbasis 

multipel representasi pada materi klasifikasi materi. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik e-book berbasis multipel representasi pada materi 

klasifikasi materi?  

2. Bagaimana tanggapan guru terkait e-book berbasis multipel representasi pada 

materi klasifikasi materi?  

3. Bagaimana tanggapan siswa terkait e-book berbasis multipel representasi 

pada materi klasifikasi materi? 

4. Apa faktor pendukung dalam proses pengembangan e-book berbasis multipel 

representasi pada materi klasifikasi materi?  

5. Apa kendala dalam proses pengembangan e-book berbasis multipel 

representasi pada materi klasifikasi materi?  
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C.  Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengembangkan e-book berbasis multipel representasi pada materi klasifikasi 

materi. 

2. Mendeskripsikan karakteristik e-book berbasis multipel representasi pada 

materi klasifikasi materi. 

3. Mendeskripsikan tanggapan guru terhadap e-book berbasis multipel 

representasi pada materi klasifikasi materi. 

4. Mendeskripsikan tanggapan siswa terhadap e-book berbasis multipel 

representasi pada materi klasifikasi materi. 

5. Mendeskripsikan faktor pendukung dalam proses pengembangan e-book 

berbasis multipel representasi pada materi klasifikasi materi. 

6. Mendeskripsikan kendala dalam proses pengembangan e-book berbasis 

multipel representasi pada materi klasifikasi materi 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

Dari pengembangan e-book berbasis multipel representasi yang dihasilkan 

diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Siswa 

Penggunaan e-book berbasis multipel representasi pada materi klasifikasi 

materi dalam pembelajaran diharapkan dapat memberikan motivasi lebih 

untuk siswa dalam mengikuti proses pembelajaran IPA.  Selain itu, dapat 

mempermudah siswa memahami materi klasifikasi materi. 
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2. Guru 

Dengan adanya pengembangan e-book berbasis multipel representasi pada 

materi klasifikasi materi ini diharapkan dapat menambah referensi guru dalam 

mengkonstruksi konsep tentang klasifikasi materi yang bersifat abstrak.  Serta 

menambah media pembelajaran guru dalam menyampaikan materi ini dengan 

multipel representasi.. 

 

3. Sekolah 

Dengan adanya pengembangan e-book berbasis multipel representasi pada 

materi klasifikasi materi ini diharapkan dapat menjadi informasi dan sum-

bangan pemikiran dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran IPA di 

sekolah. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah : 

1. Pengembangan adalah proses pengembangan suatu produk pendidikan yang 

melalui tahapan-tahapan pengujian serta validasi produk oleh ahli yang nantinya 

dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah.  Dalam 

hal ini produk pendidikan yang dikembangkan adalah media pembelajaran yang 

berupa buku elektronik (e-book). 

2. e-Book  yang dikembangkan adalah e-book berbasis multipel representasi 

dirancang sebagai media yang mempermudah pemahanan siswa dan menambah 

motivasi belajar siswa. 
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3. Materi pada penelitian ini adalah klasifikasi materi yang meliputi unsur, senya-

wa, campuran, campuran homogen, campuran heterogen,serta sifat larutan men-

cangkup sifat asam, basa dan netral. 

4. e-Book berbasis multipel representasi merupakan suatu produk yang berupa bu-

ku digital yang di dalamnya terdapat uraian materi yang menyajiakan gambar 

dan video animasi secara makroskopis, submikroskopis dan simbolik yang 

dibuat sesuai dengan langkah-langkah dalam pembelajaran dengan berbasis 

multipel representasi yang untuk membuat siswa belajar lebih bermakna dengan 

melihat gambaran secara nyata unsur, senyawa dan campuran. 

 


