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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pembelajaran Konstruktivisme 

 

 

Konstruktivisme merupakan salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan 

bahwa pengetahuan kita adalah hasil konstruksi (bentukan) kita sendiri.  Penge-

tahuan bukanlah hasil suatu tiruan dari kenyataan yang (realitas).  Pengetahuan 

selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif kenyataan melalui sese-

orang, yakni membentuk skema, kategori,konsep dan struktur yang diperlukan 

untuk membangun suatu pengetahuan dalam diri (Prastowo,2013). 

 

Menurut Richardson (1997) dalam Wardoyo (2013), menyatakan konstruktivisme 

merupakan sebuah proses seorang individu memahamani sesuatu berdasarkan 

pada apa yang mereka ketahui dan percayai, serta ide dan fenomena dimana me-

reka berhubungan.  Pendapat lain menurutBill dan Fischer (2005) dalam Wardoyo 

(2013) berpendapat bahwa konstruktivisme memiliki karakteristik adanya 

pemahaman pengetahuan sebagai hasil dari interaksi antara individu dengan 

lingkungan tertentu. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai konstruktivisme dapat disimpulkan 

bahwakonstruktivisme merupakan suatu filosofi yang memandang pengetahuan 

yang diperoleh individu adalah hasil pemahaman dari usaha individu sendiri saat 

berinteraksi dengan lingkungannya. 
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Pendekatan konstruktivisme memiliki beberapa karakter yang dapat dilihat dari 

proses pembelajarannya.  Menurut Wardoyo (2013), karakteristik pendekatan 

konstruktivisme dalam proses pembelajaran adalah berpusat pada siswa, ditandai 

adanya masalah, proses menemukan, interaksi sosial, yang dilakukan oleh siswa 

danakhirnya diperoleh pengetahuan atau pemahaman baru.   Karakteristik pen-

dekatan konstruktivisme menurut Hanafiah dan Suhana (2010) dalam Wardoyo 

(2013), adalah sebagai berikut:  

a. Proses pembelajaran berpusat pada siswa. 

b. Proses pembelajaran merupakan proses integrasi pengetahuan baru dengan 

pengetahuan lama yang dimiliki siswa. 

c. Pandangan yang berbeda diantara siswa dihargai sebagai tradisi dalam 

proses pembelajaran. 

d. Dalam proses pembelajaran berbasis masalah dalam rangka mendorong 

untuk menemukan berbagai kemungkinan dan menyintesisnya secara 

integrasi. 

e. Proses pembelajaran berbasis masalah dalam rangka mendorong siswa 

dalam proses pencarian (inquir) yang alami. 

f. Proses pembelajran mendorong terjadinya kooperatif dan kompetitif di 

kalangan siswa secara aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan.   

g. Proses pembelajaran dilakukan secara kontekstual, yaitu siswa diharapkan 

kedalam pengalaman nyata. 

 

 

Pendapat lain dari Driver dan Bell dalam Amri dan Ahmadi (2010), mengajukan 

karaktreristik konstruktivisme yang berkaitan dengan anak dan lingkungan 

belajarnya adalah sebagai berikut: 

a. Siswa tidak dipandang sebagai sesuatu yang pasif melainkan memiliki 

tujuan, 

b. Belajar mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan siswa, 

c. Pengetahuan bukan suatu yang dipandang dari luar melainkan dikonstruksi 

secara personal, 

d. Pembelajaran bukanlah transmisi pengetahuan, melainkan melibatkan 

pengaturan situasi kelas, 

e. Kurikulum bukanlah sekedar dipelajari, melainkan seperangakat 

pembelajaran, materi, dan sumber. 
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Dari beberapa karakteristi konstruktivisme di atas dapat disimpulkan karakteristik 

Konstruktivismeadalah pembelajaran berpusat pada siswa dimana siswa diarahkan 

agar dapat berfikir kritis, kreatif dan inovatif dengan adanya permasa-lahan 

sehingga dapat diperoleh pemahanan yang baru dan bermakna bagi individu yang 

mempelajarinya. 

 

Von Glasersfeld dalam Prastowo (2013), membedakan adanya tiga taraf konstruk-

tivisme, yaitu konstruktivisme radikal, ralisme hipotesis dan konstruktivisme bi-

asa.  Konstruktivisme radikal berpegang bahwa kita hanya dapat mengetahui apa 

yang dibentuk atau dikonstruksi oleh pikiran kita.  Realisme hipotesis berkeya-

kinan bahwa pengetahuan (ilmiah) kita dipandang sebagai suatu hipotesis dari 

suatu struktur kenyataan dan berkembang menuju suatu pemahaman untuk mem-

bangun pengetahuan.  Konstruktivisme yang biasa berpandangan bahwa pengeta-

huan kita merupakan gambaran dari realitas, pandangan siswa dipandang sebagai 

suatu gambaran yang dibentuk dari kenyataan suatu objek yang dibangun dirinya 

sendiri.  

 

B. Media Pembelajaran 

 

 

Kata media berasal dari bahasa latin “medius” yang secara berarti „tengah‟,‟per-

antara‟ atau „pengantar‟.  Dalam bahas arab, media adalah perantara atau peng-

antar pesan dari pengirim kepada penerima pesan.  Media berfungsi untuk tujuan 

instruksi dimana harus terdapat aktifitas nyata antara seorang yang menyampaikan 

informasi dengan media sehingga pembelajaran dapat terjadi(Arsyad, 

2005).Sedangkan menurut Widodo dan Jasmadi (2008), media berasal dari bahasa 

latin, yaitu “mediumi” yang artinya perantara (between), yang bermakna alat atau 



12 
 

apa saja yang dapat mempermudah penyampaian  informasi dari sumber informasi 

ke penerima informasi.   

 

Menurut Arsyad (2005), media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi 

untuk mempermudah penyampaian materi pembelajaran kepada siswa.  Media 

pembelajaran merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan proses 

belajar mengajar . 

Media pendidikan adalah salah satu sumber belajar yang ikut membantu guru  

memperkaya wawasan siswa.  Aneka macam bentuk dan jenis media pendidikan 

yang digunakan oleh guru menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi siswa . Media 

dianggap sebagai alat bantu mengajar guru yang mempermudah guru menyam-

paikan materi kepada siswa.  Alat bantu yang dipakai biasanya adalah  alat-alat 

yang dapat memberikan pengalaman konkrit, sehingga memotivasi belajar siswa, 

dan membuat belajar menjadi bermakna serta meningkatkan kualitas bejar siswa.   

Dalam usaha memanfaatkan media sebagai alat bantu Edgar dale mengadakan 

klasifikasi pengalaman menurut tingkat dari yang paling konkrit kepaling abstrak, 

yang digambarkan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerucut pengalaman Edger dale (Sadiman dkk, 2007) 
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Ada prinsip-prinsip dalam pemilihan media agar sesuai dengan kebutuhan.  Menu-

rut Sudirman dalam Djamarah dan Aswan (2010), beberapa prinsip pemilihan  

media pengajaran dibagi kedalam tiga kategori sebagai berikut: 

 

1. Tujuan pemilihan 

Memilih media yang akan digunakan harus berdasarkan maksut dan tujuan pemi-

lihan yang jelas.  Media yang digunakan harus sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

 

2. Karakteristik media pengajaran 

Karakteristik media yang akan digunakan harus sesuai dengan daya dukung dan 

tujuan penggunaannya sehingga tidak menyulitkan saat digunakan.  

 

3. Alternatif  pilihan 

Guru bisa menentukan pilihan media mana yang akan digunakan apabila terdapat  

beberapa media pengajaran dan bila hanya ada satu, maka guru tidak bisa 

memilih, tetapi menggunakan apa adanya. 

 

Susilana dan Cepi dalam Sadiman dkk (2007), menyatakan dalam kaitannya 

dengan fungsi media pembelajaran dapat ditekankan beberapa hal berikut ini: 

1. Penggunaan media pembelajaran berfungsi sebagai sarana mempermudah 

proses belajar mengajar. 

2. Media pembelajaran merupakan bagian dari keseluruahan 

prosespembelajaran  . 

3. Media pembelajaran dalam kegunaannya harus relevan dengan kopetensi 

yang ingin dicapai dan isi pembelajaran. 
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4. Media pembelajaran bukan berfungsi sebagai alat hiburan, namun sebagai 

pemotivasi semangat siswa saat proses belajar. 

5. Media pembelajaran bisamempermudah pembelajaran sehingga berfungsi 

mempercepat proses belajar.   

6. Media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses belajar 

mengajar, sebab membuat belajar menjadi bermakna. 

7. Media pembelajaran meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berfikir, 

oleh karena itu dapat mengurangi terjadinya penyakit verbalisme. 

 

Dengan uraian di atas diharapkan guru dapat memilih dan mengembangkan media 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam proses pembelajaran, sehingga 

media pembelajaran dapat meningkatkan mutupembelajaran sehingga menjadi 

efektif dan bermakna yang kemudian akan meningkatkan kwalitas pembelajaran. 

 

C. Bahan Ajar 

 

 

Widodo dan Jasmadi (2008), mengemukakan bahan ajar adalah seperangkat sara-

na atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-

batasan dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam 

rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau sub-

kompetensi dengan segala kekompleksitasannya.  Dampak positif dari bahan ajar 

adalah guru akan mempunyai lebih banyak waktu untuk membimbing siswa da-

lam proses pembelajaran, membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan baru 

dari segala sumber atau referensi yang digunakan dalam bahan ajar sehingga tidak 

terpaku hanya pada satu sumber belajar dan mempermudah penyampaian materi. 
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Lestari (2013), mengemukan bahan ajar adalah sumber belajar yang sampai saat 

ini memiliki peranan penting untuk menunjang proses pembelajaran.  Bahan ajar 

sebaiknya mampu memenuhi syarat sumber belajar yang baik yaitu sesuai dengan 

tujuan dan isi materi pembelajaran karena banyak bahan ajar yang digunakan da-

lam kegiatan pembelajaran, umumnya cenderung berisi informasi bidang studi 

saja dan tidak terorganisasi dengan baik.  Kualitas bahan ajar yang rendah dengan 

pembelajaran yang konvensional akan berakibat rendahnya perolehan prestasi 

belasar siswa.    

 

Berdasarkan dua pendapat tersebut bahan ajar merupakan salah satu sumber bela-

jar yang dibuat secara sistematis mengenai materi pembelajaran yang bertujuan 

menjadikan proses pembelajaran semakin mudah dan menarik.Bahan ajar yang 

baik harus dirancang dan ditulis sesuai dengan kaidah instruksional.  Hal ini diper-

lukan karena bahan ajar akan digunakan sebagai pendidik untuk membantu tugas 

mereka dalam proses belajar-mengajar.  Pendidik akan sangat terbantukan dengan 

adanya bahan ajar karena kegiatan belajar-mengajar diharapkan akan dapat 

berlangsung lebih efektif (dalam hal waktu dan ketersampaian materi)  kepada 

peserta didik .  

 

Menutut Widodo dan Jasmadi(2008), ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam pembuatan bahan ajar yang mampu membuat siswa untuk belajar mandiri 

dan memperolehketuntasan alam proses pembelajaran sebagai berikut: 

1) Memberikan contoh-contoh dan ilustrasi yang menarik dalam rangka men-

dukung pemaparan materi pembelajaran. 

2) memberikan kemungkinan bagi siswa untuk memberikan umpan balik atau 

mengukur penguasaanya terhadap materi yang diberikan dengan memberi-

kan soal-soal latihan,tugas dan sejenisnya. 
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3) Konstekstual yaitu materi yang disajikan terkait dengan suasana atau kon-

teks tugas dan lingkungan siswa. 

4) Bahasa yang digunakan cukup sederhana karena siswa hanya berhadapan 

dengan bahan ajar ketika belajar secara mandiri. 

 

 

Selain itu bahan ajar harus dikembangkan sesuai dengan kaidah-kaidah 

pengembangan bahan ajar.  Rambu-rambu yang harus dipatuhi dalam pembuatan 

bahan ajar adalah: 

1) Bahan ajar harus disesuaikan dengan peserta didik yang sederhana  

mengikuti proses belajar mengajar. 

2) Bahan ajar diharapakan mampu mengubah tingkah  laku peserta didik. 

3) Bahan ajar yang dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan dan 

karakteristik diri. 

4) Program belajar-mengajar yang akan dilangsungkan. 

5) Didalam bahan ajar telah mencangkup tujuan kegiatan pembelajaran yang 

spesifik. 

6) Untuk mendukung ketercapainya tujuan, bahan ajar harus memuat materi 

pembelajaran secara rinci, baik untuk kegiatan dan latihan. 

7) Terdapat evaluasi sebagai umpan balik dan alat untuk mengubah tingkat 

keberhasilan peserta didik (Widodo dan Jasmadi, 2008).  

 

 

Dengan bahan ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi- 

kompetensi secara runtut dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu me-

nguasai semua kompetensi secara utuh berurutan dan tidak terpecah-pecah.  Sebu-

ah bahan ajar yang baik harus mencangkup:(1) petunjuk belajar (petunjuk guru 

dan siswa) sehingga tidak menyulitkan pengunaannya; (2)kompetensi yang akan 

dicapai; (3) informasi pendukung agar informasi dapat diperoleh lebih lengkap; 

(4) latihan-latihan untuk melatih pemahaman materi; (5) petunjuk kerja, dapat 

berupa lembar kerja (LK); (6) evaluasi sebagai alat ukur tingkat pemahaman de-

ngan menggunakan bahan ajar tersebut(Lestari,2013).  

 

Bahan ajar atau buku ajar memiliki perbedaan dengan buku refrensi. Adapun 

perbedaannya dijelaskan dalam Tabel1. 
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Tabel 1. Perbedaan buku ajar dengan buku referensi 

 

Buku Ajar Buku Referensi 

Menimbulkan niat pembacanya Mengansumsikan minat dari 

pembacanya 

Ditulis dan dirancang untuk digunakan 

peserta didik 

Ditulis terutama untuk digunakan 

pengajar 

Dirancang untuk lingkungan sendiri Dirancang untuk dipasarkan secara luas 

Berdasarkan kompetensi Tidak berdasarkan kompetensi 

Disusun berdasarkan pola”belajar yang 

fleksibel” 

Disusun secara linear 

Strukturnya berdasarkan kebutuhan 

peserta didik dan kompetensi akhir 

yang akan di capai 

Strukturnya berdasarkan logika bidang 

ilmu (content) 

Berfokus pada pemberian kesempatan 

bagi peserta didik untuk latihan 

Belum tentu memberikan latihan 

Mengakomondasikan kesukaan belajar 

peserta didik 

Tidak mengantusipasi kesukaan belajar 

perserta didik 

Selalu member rangkuman Belum tentu member rangkuman 

Gaya penulisan komunikatif Gaya penulisan naratif tapi tidak 

komudikatif 

Kepadatan berdasarkan kebutuhan 

peserta didik  

Sangat padat 

Dikemas dan digunakan dalam proses 

pembelajaran  

Dikemas untuk acuan penelitian dan 

pembelajaran 

Mempunyai mekanisme untuk 

mengumpulkan umpan balik dari 

peserta didik 

Tidak mempunyai mekanise untuk 

mengumpulkan umpan balik dari 

pemakai 

Menjelaskan cara mempelajari buku 

ajar 

Tidak manyajikan saran-saran cara 

mempelajari buku tersebut 

 

 

Menurut Prastowo (2013), berdasarkan strategi pembelajaran yang digunakan 

fungsi bahan ajar dapat di bedakan menjadi tiga macam, yaitu fungsi dalam pem-

belajaran klasial, pembelajaran individual, dan pembelajaran kelompok. 

1. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, antara lain: 

a. Sebagai satu-satunya sumber informasi serta pengawas dan pengendali 

proses pembelajaran (dalam hal ini, siswa bersifat pasif dan belajar sesuai 

kecepata siswa dalam belajar). 

b. Sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. 

2. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual, antara lain: 

a. Sebagai media utama dalam proses pembelajaran. 

b. Sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses 

pendidikan dalam memperoleh informasi.  
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c. Sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. 

3. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok, antara lain: 

a. Sebagai bahan yang terrintegrasi dengan proses belajar kelompok, dengan 

memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang 

peran orang-orang yang terlibat dalam belajar kelompok, serta petunjuk 

tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri. 

b. Sebagai bahan pendukung bahan belajar utama, dan apabila dirancang 

sedemikina rupa, maka dapat meningkatkan motifsi belajar siswa. 

 

 

Menurut Mulyasa 2006 dalam Lestari (2013) ada beberapa keunggulan dari ba-

han ajar.  Di antaranya adalah sebagai berikut: 

a) Berfokus pada kemampuan individual siswa, karena pada hakikatnya siswa 

memiliki kemampuan untuk berkerja sendiri dan lebih tanggung jawab atas 

tindakan-tindakannya. 

b) Adanya kontrol terhadap hasil belajar mengenai penggunaan standar 

kompetensi dalam setiap bahan ajar yang harus dicapai oleh siswa. 

c) Relevansi kurikulum ditunjukkan dengan adanya tujuan dan cara penca-

paiannya, sehingga siswa dapat mengetahui keterkaitan antara pembelajaran 

dan hasil yang akan diperoleh. 

 

Sedangkan keterbatasan dari penggunaaan bahan ajar antara lain: 

a) Penyusunan bahan ajar yang baik membutuhkan keahlian tertentu. Sukses atau 

gagalnya bahan ajar tergantung pada penyusunannya. 

b) Sulit menentukan lamanya kegiatan belajar mengajar, karena setiap siswa 

menyelesaikan tugas dalam bahan ajar dalam waktu yang berbeda-beda, 

bergantung pada kecepatan dan kemampuan masing-masing. 
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c) Dukungan pembelajaran berupa sumber belajar, pada umumnya cukup mahal 

sebab biasanya membutuhkan media elektronik sebagai penunjang penggu-

naannya.  

 

D. Buku Elektronik (e-Book) 

 

 

Seiring perkembangan teknologi, berkembang pula aplikasi untuk menunjang ke-

giatan pendidikan, berbagai aplikasi dapat digunakan untuk membuat bahan ajar 

yang baik.  Sekarang sudah dikenal e-book yang mudah digunakan siswa.e-book 

adalah buku tanpa kertas.e-book dapat dilengkapi dengan aplikasi multimedia 

yang memungkinkan teks materi dilengkapi dengan visualisasi dan suara penulis-

nya.  e-Book sering juga disebut sebagai green textbook, karena tidak mengguna-

kan kertas yang berasal dari serat pohon(Oetomo,2002). 

 

E-Book dalam bahasa Indonesia sering disebuut Elektronik Book, merupakan versi 

digital dari sebuah buku.  Jika biasanya pada buku berupa tumpukan kertas yang 

halamannya berisi teks, dan gambar, maka e-book berisi informasi digital yang 

tentunya berisi teks, gambar, juga dapat berupa video dan dikemas dalam sebuah 

file (Megabella,2010). 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan e-book merupakan suatu buka 

dalam bentuk digital yang dibuka dengan sebuah alat tekhnologi, dengan berbagai 

kelebihan yang tidak diperoleh dalam buku cetak yaitu dapat dimasukkan video, 

animasi dan suara yang dikembangkan untuk menunjang proses pembelajaran. 

 

Menurut Megabella (2010) e-book terdiri dari beberapa format beberapa format 

dari e-book antara lain: 
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1. DOC dan RTF (rich text format) 

DOC dan RFT adalah standar word prosesor yang banyak digunakan di 

seluruh dunia, karena sangat kompatibel dengan sistwm oprasi windows. 

2. HTML (Hypertext Mark-up Language) 

HTML merupakan format yang bisa digunakan untuk menampilkan hala-

man web.  Untuk membacanya dibutuhkan aplikasi browser seperti Inter-

net Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Safari dan lain-lain.  

3. PDF (Portable Dokument Format) 

PDF merupakan sebuah format file yang dibuat oleh Adobe Sytem pada 

tahun 1993 yang pada saat ini digunakan untuk pertukaran dokumen.   

Format jenis ini nyaman untuk digunakan sebab ada fasilitas navigasi hala-

man, thumbnail, zoom teks, fasilitas pencarian, dan masih banyak lagi.  

 

 

Menurut Megabella (2010) e-book mempunyai kelebihan dan kekurang.  

Kelebihan e-book antara lain: 

1. Mudah dalam pendistribusian 

Pendistribusian dapat menggunakan media seperti internet.   

2. Interaktif  

e-book mampu menyampaikan informasi yang interaktif bagi pembacanya. 

3. kecepatan publikasi 

3-Rata-rata buku memerlukan waktu 1-3 bulan untuk terbit dan dijual 

kepasar-an, namun e-book hanya memerlukan waktu beberapa jam saja. 

4. Ragam e-reader 

Banyak sekali e-book reader  yang tersedia di pasaran , baik melalui PC, 

gadget e-reader  dan lainya. 

5. Mendukung penghijauan 

Menurut Cindy katz dan Junifer Wilkov dalam bukunya dengan judul “How 

to Go Green Books” bahwa jika suatu penerbit menjual 1 juta kopi buku de-

ngan masing-masing 250 lembar perhalaman per copy-nya untuk satu judul 

buku, maka hal itu berarti diperlukan sebanyak 12.000 pohon untuk mem-

produksi 1 judul buku saja.   

 

Kekurangan e-book antara lain: 

1. Resiko pembajakan yang besar 

Jujur memang diakui bahwa e-book memiliki resiko pembajakan yang lebih besar 

jika dibandingkan dengan buku cetak, karena mudah dikopi dan di edarkan 

kembali. 
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2. Keterbatasan bahasa 

Pada saat ini e-book yang tersedia kebanyakan masih menggunakan bahasa asing, 

bila berbahasa Indonesia hanya membahas hal-hal tertentu saja misalnya blog 

monetize dan tema-tema internet. 

3. Resiko kehilangan data 

Resiko kehilangan data masih ada karena berupa file dalam PC, jika tidak mera-

wat PC dengan baik misalnya saja file terkena virus atau terhapus sehingga file 

dapat hilang.   

 

Sedangkan keunggualan dan kekurangan menurut Putra (2012), menyatakan 

keunggulan e-book yaitu (1) mengklik (membukanya) lebih mudah dibandingkan 

p-book; (2) pembaca dapat sesuka hati menyesuaikan format (memperbesar 

ukuran font dan style, merubah orentasi pada perangkat, memodifikasi kontras 

layar); (3) potensi untuk menambahkan multimedia  (Grafis, audio, video) dan 

Hyperlink keinformasi lain termasuk bahan referensi;(4) apa yang di inginkan 

dapat dengan mudah dicari ( misalnya, istilah khusus, definisi, bab), sering dengan 

hanya mengeklik pada kata kunci dalam  teks. (5)pembaca mudah mendapatkan 

judul hampir seketika melalui internet, termasuk yang backlisted  atau out-of-

print, dan ribuan yang berada dalam ranah publik;(6) usai dibaca mudah disimpan, 

dan (7) dapat dibaca dalam gelap. 

 

 

Sementara itu, kekurangan e-book antara lain:(1) tergantung pada alat (Kompu-

ter, laptop, jaringan internet); (2) cenderung menjadi milik personal;(3) tidak 

mudah dibawa ke mana-mana, misalnya ke pantai dan kolam renang, 4) mele-

lahkan mata dan (5) kurang praktis karena tidak dapat dipajang dan dilihat orang. 

 

 

E. Multipel Representasi 

 

 

Haveleun dan zou  dalam Sunyono (2013), representasi dapat di kategorikan ke 

dalam dua kelompok, yaitu representasi internal dan eksternal.  Representasi in-

ternal didefinisikan sebagai konfigurasi kognitif individu yang diduga berasal dari 

perilaku manusia yang menggambarkan beberapa aspek dan proses fisik dan 

pemecahan masalah.  Di sisi lain, representasi eksternal dapat digambarkan 
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sebagai situasi fisik yang terstruktur yang dapat dilihat dengan mewujutkan ide-

ide fisik. 

 

Menurut Jhonstone dalam Jansoon dkk (2009), menyatakan kimia terdiri dari kon-

sep dan topik-topikabstrak.  Ahli kimia biasanya menjelaskan konsep kimia de-

ngan tiga tingkat representasi pengetahuan yaitu makroskopik, submikroskopik, 

dan simbolik.  Tingkat makroskopik adalah tingkat sesuai dengan objek yang di-

amati.  Pada tingkatan ini, siswa mengamati fenomena kimia dalam percobaan 

atau eksperimen mereka.  Tingkat submikroskopis adalah tingkat yang mejelaskan 

konsep abstrak, tetapi sesuai dengan fenomena yang diamati ditingkatmakrosko-

pik contohnya menggunakan hal-hal seperti gerakan elektron, molekul, atau atom.  

Tingkat simbolik, digunakan untuk menjelaskan fenomena makroskopik dengan 

penggunaan persamaan kimia, persamaan matematika, grafik, mekanisme reaksi, 

dan analogi dan model. 

 

Pentingnya representasi menurut Norman dalam Sunyono (2013),ini menunjukkan 

bahwa memori, pikiran, dan penalaran tanpa bantuan eksternal, semuanya akan 

terbatas dan sulit untuk memperoleh pengetahuan yang diperlukan.  Sebuah 

representasi eksternal adalah jenis bantuan eksternal kepada seseorang sehingga 

dia dapat membantu orang lain dalam memecahkan masalah.  Representasi 

eksternal biasanya mengacu pada (1) simbolik fisik; objek, atau dimensi dan (2) 

atau eksternal, kendala, atau hubungan yang berkait dengan konfigurasi fisik 

(misalnya hubungan spasial dari bilangan dengan digit tertentu, kendala fisik pada 

alat bantu belajar, dan lain-lain).  Jadi, tidak mungkin kehidupan manusia modern 

dapat terwujud tanpa bantuan representasi eksternal.   
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Multipel representasi merupakan, suatu cara yang digunakan untuk memperlihat-

kan suatu materi ataupun konsep dengan cara yang berbeda-beda, baik itu melalui 

gambar, teks, diagram, persamaan, dan lain sebagainya. 

 

Ainsworth dalam Sunyono (2013), multipel representasi memiliki tiga fungsi 

utama, yaitu sebagai pelengkap, pembatas interpretasi, dan pembangun pemaha-

man. Pertama, multipel representasi digunakan untuk memberikan representasi 

yang berisi informasi pelengkap atau melengkapi proses kognitif. Kedua, satu re-

presentasi digunakan untuk membatasi kemungkinan kesalahan menginterpretasi 

representasi yang lain dan sebab di menampilkan materi dengan berbagai bentuk 

makan akan semakin membangun pemahaman. Ketiga, dapat dipakai untuk 

mendorong siswa membangun pemahaman terhadap situasi secara mendalam. 

Ketiga fungsi tersebut dapat dibagi menjadi bagian-bagian lebih rinci seperti 

Gambar 2. berikut ini: 

 

Fungsi Multi 
Representasi

Fungsi 
Pelengkap

Melengkapi  
Proses

Tugas Perbedaan 
Individual

Strategi

Melengkapi 
Informasi

Informasi 
yang 

Berbeda

Informasi yang 
dibagi

Membatasi 
Interpresentasi

Membatasi 
melalui keakraban

Membatasi 
melalui Sifat 

Inheren

Membangun 
Pemahaman

Abstraksi

Perluasan

Hubungan

Gambar 2. Taksonomi  fungsi multipel representasi (diterjemahkan dari 

Ainsworth:2008 ) 
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Penelitan yang dilakukan oleh Herawati dkk(2013),dan Malik (2013) yang 

menyimpulkan bahwa prestasi belajar siswa pada pembelajaran multipel re-

presentasi lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran konvensional, 

selanjutnya Oktavianty (2012), menyatakan model pembelajaran dengan 

pendekatan multipel representasi dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan 

keterampilan berpikir kritis siswa.Multipel representasi membuat siswadapat 

mengamati dan mengidentifikasi terhadap aspek makroskopis, simbolik dari zat-

zat atau benda yang diamati. 

 

F. Analisis konsep 

 

 

Menurut pendapat Herron et al. dalam Fadiawati (2011) bahwa belum ada definisi 

tentang konsep yang diterima atau disepakati oleh para ahli, biasanya konsep di-

samakan dengan ide.  Markle dan Tieman dalam Fadiawati (2011) mendefinisikan 

konsep sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh ada.  Mungkin tidak ada satupun 

definisi yang dapat mengungkapkan arti dari konsep tersebut.  Untuk dapat men-

definisikan konsep, maka diperlukan suatu analisis konsep yang dapat menghu-

bungkan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya.  Herron et al. dalam 

Fadiawati (2011) menjelaskan bahwa analisis konsep adalah suatu prosedur yang 

dikembangkan untuk menolong guru dalam merencanakan urutan-urutan penga-

jaran bagi pencapaian konsep.  Analisis konsep dilakukan melalui tujuh langkah, 

yaitu menentukan nama atau label konsep, definisi konsep, jenis konsep, atribut 

kritis, atribut variable, posisi konsep, contoh, dan non contoh.  Analisis konsep 

dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. (Lanjutan) 

TABEL 2. ANALISIS KONSEP 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Satuan  Pendidikan  : SMP/MTs 

Kelas    : VII 

Kompetensi Inti  :  

KI 1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli ( toleransi, gotong royong ) santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

KI 3 Memahami pengetahuan ( faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  

KI 4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret ( menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan 

ranah abstrak ( menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber 

lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. 

Nama/Label Definisi Konsep 
Jenis 

Konsep 

Atribut Konsep Posisi Konsep 

Contoh 
Non 

contoh Kritis Variabel 
Super 

Ordinat 
Ordinat 

Sub 

Ordinat 

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

Materi tak 

hidup 

Sesuatu yang 

mempunyai 

massa dan dapat  

Konktet Zat tunggal 

dan 

campuran 

  Penyusun 

materi tak 

hidup 

Materi Materi 

hidup 

Zat tunggal 

dan 

campuran 

Besi, 

tembaga, 

air, gula. 

Kucing, 

ayam, 

kelinci,. 

 

menempati 

sebuah ruang 

yang terdiri dari 

zat tunggal dan/  

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

 

atau campuran 

dengan tidak 

menunjukan 

adanya ciri-ciri 

kehidupan. 

        

Zat tunggal 

Materi yang 

memiliki susunan 

partikel yang tidak 

mudah dirubah dan 

memiliki 

komposisi yang 

tetap yang terdiri 

atas unsur atau 

senyawa 

Konkret  Unsur 

 Senyawa 

 Jenis unsur 

atau 

senyawa 

 Partikel 

penyusun 

unsur atau 

senyawa 

 

Materi tak 

hidup 

Campuran Unsur dan 

Senyawa 

Besi, 

karbon, 

tembaga, 

air 

Udara, air 

sungai, air 

sirup 

Unsur  

 

Zat tunggal yang 

tidak dapat 

diuraikan lagi 

menjadi zat lain 

yang lebih 

sederhana 

dengan cara 

kimia biasa,  

Yang partikel 

terkecilnya 

tersusun oleh 

atom logam 

ataupun atom 

non logan  

Konkret  Atom 

logam 

 Atom 

non 

logam 

 Jenis unsur Zat 

tunggal 

Senyawa Atom Natrium 

Besi 

Silikon 

Tembaga 

Belerang 

 

 

NaCl 

(Natrium 

Klorida) 

Air 

Karbon 

dioksida 

Karbon 

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

 

dengan memper-

tahankan karak-

teristik asli dari 

unsur tersebut 

        

Atom logam 

Partikel terkecil 

penyusun dari 

suatu unsur 

logam 

Abstrak -  Jenis atom Unsur Atom 

non 

logam 

_ Atom besi, 

atom 

tembaga 

Atom 

oksigen, 

atom 

belerang 

Atom non 

logam 

Partikel terkecil 

penyusun dari 

suatu unsur non 

logam 

Abstrak -   Jenis atom Unsur Atom 

logam 

- Atom 

oksigen, 

atom 

belerang 

Atom besi, 

atom 

tembaga 

Senyawa 

Zat tunggal yang 

partikel 

terkecilnya 

adalah molekul 

yang tersusun 

atas dua buah 

unsur atau lebih 

yang masih 

dapat diuraikan 

menjadi unsur 

Konkret Molekul  Jenis 

senyawa 

Zat 

tunggal 

Unsur Molekul Natrium 

Klorida 

(NaCl), air 

(H2O) , 

karbon 

dioksida, 

karbon 

monoksida 

Hidrogen 

Litium 

Belerang 

Silikon 

Natrium 

 

unsurnya yang 

lebihsederhana 

dengan cara 

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

Molekul 

Partikel terkecil 

penyusun suatu 

senyawa yang 

terdiri dari 

molekul unsur 

dan molekul 

senyawa  

Abstrak  Molekul 

Unsur  

 Molekul 

Senyawa 

 Jenis 

molekul 

Senyawa Atom Molekul 

Unsur dan 

Molekul 

Senyawa 

Molekul 

oksigen 

(O2), 

molekul 

hydrogen 

(H2), H2O 

(air), 

karbon 

dioksida 

(CO2) 

 

Atom besi 

(Fe), atom 

tembaga 

(Cu) 

Molekul 

Unsur 

Molekul yang 

hanya terdiri 

atas satu jenis  

Abstrak   Jenis 

molekul 

unsur 

Molekul Molekul 

Senyawa 

_ Molekul 

O2 

Molekul  

Molekul 

H2O, 

Molekul  

 
atom penyusun 

      
N2Moleku

l H2 
CO2 

Molekul 

Senyawa 

Molekul yang 

tersusun lebih 

dari satu jenis 

atom penyusun 

Abstrak   Jenis 

molekul 

senyawa 

Molekul Molekul 

Unsur 

- Molekul 

H2O, 

Molekul 

CO2 

Molekul 

O2 

Molekul 

N2 

Molekul 

H2 

Campuran 

Materi yang 

terdiri dari dua 

zat atau lebih 

yang masih  

Konkret  Campuran 

Homogen 

 Campuran 

Heterogen 

 Komposisi 

campuran 

 Jenis 

campuran 

Klasifikasi 

Materi 
Zat 

tunggal 

Larutan  

Koloid 

Suspensi 

 

Larutan 

gula,  air 

kopi, 

larutan  

Unsur 

natrium, 

unsur 

kalium,  

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

zat asalnya serta 

dapat dipisahkan 

dengan cara 

sederhana, dapat 

      

garam, 

campuran 

garam 

dengan 

pasir, air 

unsur 

belerang 

 

berupa campur-

an homogen dan 

campuran 

heterogen 

      susu  

Campuran 

Homogen 

Campuran yang 

zat-zat yang 

tercampur di 

dalamnya tidak 

dapat dibedakan 

zat penyusunnya 

Konkret -  Komposisi 

campuran 

homogen 

 Jenis 

campuran 

homogen 

Campuran  Campura

n 

Heteroge

n 

Larutan Larutan 

garam 

Larutan 

basa 

Larutan 

asam 

Campuran 

pasir 

dengan 

batu 

Larutan 

Suatu campuran 

yang terdiri dari 

zat pelarut 

(solvent) dan zat 

terlarut (solute), 

yang sifatnya 

dapat diketahui 

melalui 

penggunaan 

indikator 

 konkret  Larutan 

yang 

bersifat 

asam 

 Larutan 

yang 

bersifat 

basa 

 Larutan 

yang 

bersifat 

netral 

 Sifat dari 

larutan 

 Perubahan 

warna 

indikator 

buatan 

(kertas 

lakmus) 

 Perubahan 

warna 

indikator 

alami 

Campuran 

homogen 

  Asam 

 Basa 

 Netral 

Larutan 

gula dalam 

air panas,  

air kopi, 

larutan 

garam, air 

susu, air 

jeruk 

nipis, air 

sabun, air 

belimbing 

wuluh, air  

campuran 

garam 

dengan 

pasir, 

campuran 

pasir 

dengan air 

 

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

asam basa 
    

asam  

jawa, air 

soda kue, 

air tomat, 

aquades, 

larutan 

asam 

sulfat, 

larutan 

natrium 

klorida, 

dan 

seterusnya 

 

Larutan 

Asam 

Suatu campuran 

homogen yang 

dapat ditemukan 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari dan 

memiliki sifat, 

antara lain 

memiliki rasa 

asam,  dapat 

menimbulkan 

korosif, dan 

dapat mengubah 

kertas lakmus  

konkret  Korosif  Jenis-jenis 

larutan 

asam 

 Larutan 

berdasarka

n tekstur 

rasa 

(masam) 

 Contoh 

dari larutan 

asam 

Campuran 

homogen 

(larutan) 

 Larutan 

basa 

 Larutan 

netral 

 Contoh 

larutan 

yang 

bersifat 

asam 

 Ciri-ciri 

larutan 

yang 

bersifat 

asam 

Air jeruk 

nipis, air 

belimbing 

wuluh, air 

asam  

jawa, air 

tomat, 

larutan 

asam 

sulfat, dan 

seterusnya 

Larutan 

gula 

dalam air 

panas,  air 

kopi, 

larutan 

garam, air 

susu, air 

sabun, air 

soda kue, 

aquades, 

larutan 

natrium 

klorida,  

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

merah. 
       

larutan 

kalium 

klorida, 

larutan 
ammonim 

hidroksida, 

dan 

seterusnya 

Korosif 

Suatu sifat yang 

dimiliki oleh 

larutan asam, 

dimana larutan 

tersebut dapat 

merusak logam 

(membuat karat) 

Konkret     Larutan 

yang 

bersifat 

asam 

    Perkaratan 

pada besi 

Merusak 

kulit jika 

berlebihan 

pemakaiann

ya dan tidak 

cocok 

dengan kulit 

(gatal-gatal) 

Larutan Basa Suatu campuran 

homogen yang 

dapat ditemukan 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari dan 

memiliki sifat, 

antara lain 

memiliki rasa 

pahit, kausatik,   

berasa licin di  

Konkret Kausatik  Jenis-jenis 

larutan 

basa 

 Larutan 

berdasarka

n tekstur 

rasa (pahit) 

 Contoh 

dari larutan 

basa 

Campuran 

homogen 

(larutan) 

 Larutan 

yang 

bersifat 

asam 

 Larutan 

yang 

bersifat 

netral 

 Contoh 

larutan 

yang 

bersifat 

basa 

 Ciri-ciri 

larutan 

yang 

bersifat 

basa 

Air sabun, 

air soda 

kue, 

larutan 

ammonim 

hidroksida 

dan 

seterusnya

. 

 

Larutan 

gula 

dalam air 

panas, air 

kopi, 

larutan 

garam, air 

susu, air 

jeruk 

nipis, air 

belimbing  

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

 
tangan, dan 

dapat mengubah 
       

wuluh, air 

asam  
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kertas lakmus 

merah  menjadi 

biru. 

jawa, air 

tomat, 

aquades, 

larutan 

asam 

sulfat, 

larutan 

natrium 

klorida, 

larutan 

kalium 

klorida, 

dan sete-

rusnya. 

Kausatik Salah satu sifat 

yang dimiliki 

oleh larutan 

basa, dimana 

dapat merusak 

kulit bila tidak 

memiliki 

kecocokan 

dengan kulit 

(gatal-gatal) 

 

Konkret    Larutan 

yang 

bersifat 

basa 

    Sabun 

kecantikan 

yang  jus-

tru 

menimbul

kan 

jerawat 

Perkaratan 

besi 

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

Larutan 

netral 

Suatu campuran 

homogen yang 

Konkret   Contoh 

dari larutan 

Campuran 

homogen 
 Larutan 

yang 

 Contoh 

larutan 

Larutan 

garam, 

Larutan gula 

dalam air 

panas,  air 



 

33 
 

Tabel 2. (Lanjutan) 

dapat ditemukan 

dalam 

kehidupan  

yang 

bersifat 

netral 

(larutan) bersifat 

asam 

 

yang 

bersifat 

netral 

aquades, 

larutan 

natrium. 

kopi, air 

susu, air  

 

sehari-hari, yang 

merupakan 

larutan hasil 

reaksi netralisasi 

antara larutan 

asam dan larutan 

basa, dan yang 

tidak dapat 

mengubah 

kertas lakmus 

merah  menjadi 

biru maupun 

kertas lakmus 

biru menjadi  

merah 

    

 Larutan 

yang 

bersifat 

basa 

 Ciri-

ciri 

larutan 

yang 

bersifa

t netral 

klorida, 

larutan 

kalium 

klorida, 

dan 

seterusnya 

jeruk 

nipis, air 

sabun, air 

belimbing 

wuluh, air 

asam 

jawa, air 

soda kue, 

air tomat, 

larutan 

asam 

sulfat, 

larutan 

ammoniu

m 

hidroksida

, dan 

seterusnya 

Indikator Suatu senyawa 

yang 

menunjukkan 

perubahan  

konkret  Indikator 

alami 

 Indikator 

buatan 

 Perubahan 

warna pada 

indikator 

alami 

 Larutan 

yang 

bersifat 

asam 

    Kunyit, 

bunga 

mawar, 

kubis  

Asam 

klorida, 

asam 

sulfat 

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

 
warna apabila 

bereaksi 
  

 Perubahan 

warna pada 

 Larutan 

yang 
  

merah, 

kubis 
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dengan asam, 

basa, ataupun 

netral, yang 

terdiri dari 

indikator alami 

dan indikator 

buatan. 

indikator 

buatan 

 Contoh 

dari 

indikator 

alami 

Contoh dari 

indikator 

buatan 

bersifat 

basa 

Larutan 

yang 

bersifat 

netral 

ungu, 

bunga 

kembang 

sepatu, 

kertas 

lakmus, 

phenolptal

ein, metal 

orange, 

bromtimol 

biru dan 

sebagainy 

Indikator 

alami 

Indikator asam basa 

yang berasal dari 

berbagai jenis 

tumbuhan, dimana  

yang termasuk 

indikator alami ini 

akan menunjukkan 

perubahan 

warna pada larutan 

asam, basa, maupun 

netral 

Konkret    Perubahan 

warna pada 

indikator 

alami 

 Contoh 

dari 

indikator 

alami 

 

 Indikato

r asam 

basa 

 Indikat

or 

buatan 

 Contoh 

indikator 

alami 

Kunyit, 

bunga 

mawar, 

kubis 

merah, 

kubis 

ungu, 

bunga 

kembang 

sepatu, 

dan 

sebagainy

a 

Kertas 

lakmus,ph

enolptalei

n, metal 

orange, 

bromtimol 

biru, dan 

sebagainy

a. 

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

Indikator 

buatan 

Indikator asam 

basa yang dibuat 

konkret  Perubahan 

warna pada 

 Indikator 

asam basa 
 Indikat

or 

 Contoh 

indikator 

Kertas 

lakmus, 

Kunyit, 

bunga 
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dari 

persenyawaan 

kimia, dalam 

bentuk padat 

ataupun cair, 

dimana  yang 

termasuk 

indikator buatan 

ini akan 

menunjukkan 

perubahan 

warna pada 

larutan asam, 

basa, maupun 

netral 

indikator 

buatan 

 Contoh 

dari 

indikator 

buatan 

 

alami buatan phenolptal

ein, metal 

orange, 

bromtimol 

biru dan 
sebagainya. 

mawar, 

kubis 

merah, 

kubis 

ungu, 

bunga 

kembang 

sepatu, 

dan 
sebagainya. 

Campuran 

Heterogen 

Campuran yang 

zat-zatnya tidak 

bercampur  satu 

dengan yang 

lain sehingga 

dapat dikenali 

zat penyusunnya 

Konkret -  Komposisi 

campuran 

heterogen 

 Jenis 

campuran 

heterogen 

Campuran Campura

n 

Homogen 

Koloid 

dan 

suspensi 

Campuran 

pasir 

dengan 

batu,  

Larutan 

gula, 

larutan 

garam 

 

 


