
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Membaca merupakan hal utama yang harus dilakukan seseorang untuk 

memperoleh ilmu atau wawasan baru. Ini juga berlaku bagi siswa sekolah 

yang ingin mendapatkan ilmu dan pemahaman lebih dari apa yang diberikan 

oleh guru di dalam kelas, akan tetapi sekarang siswa mulai merasa bosan 

untuk membaca. Selain itu ilmu atau wawasan dapat diperoleh karena adanya 

media yang mendukung, faktor eksternal ini dapat dalam bentuk apa saja, 

contohnya saja modul. Modul adalah salah satu media pembelajaran yang 

dapat digunakan sebagai sumber belajar bagi siswa dan sebagai sumber 

materi atau panduan mengajar bagi seorang guru. 

Pemahaman siswa mengenai materi bukan hanya pada satu representasi, 

melainkan dalam banyak representasi  yang dapat diperoleh dari percobaan 

atau pun buku-buku yang tersedia. Ini tidak sesuai dengan apa yang diperoleh 

di sekolah, siswa belum memahami materi dalam banyak representasi 

contohnya, siswa belum dapat membaca grafik dengan benar, belum dapat 

menjelaskan dan menggunakan ilustrasi atau verbal dengan tepat, kebanyakan 

dari siswa hanya memahami dalam satu bentuk representasi, yaitu fungsi 

matematika. Hal ini sangat disayangkan karena fisika berhubungan dengan 
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peristiwa-peristiwa yang terjadi disekitar manusia, yang jelas sekali memiliki 

banyak representasi. Selain itu, pada dasarnya setiap individu siswa memiliki 

karakter dan cara belajar yang berbeda yang mempengaruhi kecepatan siswa 

untuk dapat memahami suatu materi, contohnya jika seorang siswa lebih 

mudah memahami materi lewat visual atau gambar, tetapi guru menjelaskan 

menggunakan verbal atau persamaan matematis, maka jelas siswa tersebut 

akan mengalami kesulitan untuk memahami materi yang dijelaskan, untuk 

mengatasi permasalahan di atas, siswa dapat belajar melalui modul yang 

dirancang khusus untuk mengembangkan multi representasi. 

Berdasarkan hasil observasi di SMAN 1 Tumijajar menggunakan angket 

untuk mengungkap kebutuhan siswa,  didapat total skor 112 dari skor 

maksimal 147 (kategori diperlukan). Banyak hal yang menjadi alasannya, 

salah satunya sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang diketahui 80,05% 

siswa menyatakan belum adanya sumber belajar yang dapat mereka gunakan 

secara mandiri selain buku ajar.  

Berawal dari latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian pengembangan 

dengan judul Pengembangan Modul Berbasis Multi Representasi pada 

Materi Termodinamika. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

pengembangan ini adalah dibutuhkan modul berbasis multi representasi pada 

materi termodinamika sebagai media pembelajaran konsep termodinamika. 

C. Tujuan Penelitaian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian pengembangan 

ini adalah menghasilkan  suatu modul berbasis multi representasi dengan 

materi termodinamika sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat 

digunakan secara mandiri oleh siswa. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian pengembangan ini adalah: 

a. Memberikan alternatif pemecahan masalah dalam kekurangan media 

belajar di SMA/ MA khususnya pada materi termodinamika. 

b. Tersedianya sumber belajar bagi siswa yang dapat digunakan secara 

mandiri atau kelompok dalam proses pembelajaran. 

c. Memberikan motivasi kepada guru untuk lebih terampil dan kreatif dalam 

menggunakan dan mengembangkan media pembelajaran. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang Lingkup penelitian ini adalah: 

a. Pengembangan adalah proses menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam 

suatu wujud fisik tertentu. 
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b. Pengembangan yang dimaksud adalah pembuatan modul berbasis multi 

representasi  pada materi pokok termodinamika sebagai salah satu media 

pembelajaran 

c. Multi Representasi yang disajikan meliputi ilustrasi, grafik, verbal, 

persamaan matematika, dan analogi. 

d. Materi pokok yang disajikan dalam penelitian ini adalah materi fisika 

SMA/MA bab termodinamika. 

e. Objek uji coba penelitian pengembangan yaitu siswa kelas XI SMA Negeri 

1 Tumijajar. 


