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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Berdasarkan pada Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang standar isi, pendidi-

kan berpusat pada potensi, perkembangan kebutuhan, dan kepentingan peserta 

didik dan lingkungannya, beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan 

iptek dan seni, relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesi-

nambungan, belajar sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan nasional dan 

kepentingan daerah.  Pembelajaran yang berpusat pada potensi dan kepentingan 

peserta didik salah satunya adalah pembelajaran IPA. 

 

Menurut BSNP (2006), Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya pengua-

saan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prin-

sip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan.  Proses pembe-

lajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam mene-

rapkannya dalam kehidupan sehari-hari.  Oleh karena itu, pemberian materi IPA 

kepada siswa SMP diharapkan sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkem-

bangan serta karakteristik siswa.  Pemberian materi pada siswa juga harus menga-

rahkan siswa untuk berproses dalam menemukan sesuatu.   
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Sebagian besar konsep-konsep IPA khususnya pada pokok bahasan partikel mate-

ri bersifat abstrak, sehingga penyampaian materi yang kurang tepat oleh guru dan 

sumber belajar dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda antara siswa yang 

satu dengan siswa yang lainnya.  Konsep yang abstrak ini seharusnya disampaikan 

dengan pendekatan yang dapat menghubungkan hal yang abstrak dengan hal yang 

konkret sehingga konsep abstrak menjadi lebih mudah dipahami oleh siswa.  

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menerangkan konsep abstrak 

adalah representasi kimia. 

 

Johnstone (1982;1983) dalam Chitleborough (2004) membagi representasi ilmu 

kimia ke dalam tiga level, yaitu level makroskopik, level submikroskopik, dan 

level simbolik.  Dalam proses pembelajaran kimia, penting untuk memulai dari 

level makroskopis dan simbolik sebab keduanya dapat terlihat secara kasat mata 

dan dapat dikonkretkan dengan contoh.  Namun untuk level submikroskopik 

merupakan level yang paling sulit sebab menggambarkan teori atom suatu materi, 

termasuk partikel seperti elektron, atom, dan molekul yang biasanya termasuk 

sebagai level molekular.  Penggunaan ketiga representasi kimia dalam proses 

pembelajaran sangat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep IPA yang 

sebagian besar bersifat abstrak.  

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada dua belas SMP Negeri yang ada 

di Kabupaten Pringsewu menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran guru 

menggunakan buku pelajaran yang beredar di pasaran.  Buku-buku yang beredar 

di pasaran dan digunakan oleh guru dan siswa sebagian besar lebih menekankan 

pada representasi submikroskopik dan simbolik saja, sedangkan untuk represen-
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tasi makroskopik masih sangat jarang digunakan.  Seharusnya sangat penting 

untuk dimulai dari level makroskopis dimana pada level ini dapat terlihat dan 

dikonkretkan dengan contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari.  Selain itu, 

informasi yang diberikan oleh buku pelajaran yang selama ini digunakan tidak 

sesuai baik dari segi keluasan isi materi maupun cara penyampaian materi yang 

sulit dipahami oleh siswa SMP.  Ketidaksesuaian sumber belajar ini menyebabkan 

siswa kurang terarah dalam mengembangkan kemampuannya untuk menemukan 

sesuatu.  

 

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Chairunnisa (2013) yang menyatakan 

bahwa guru membelajarkan materi dengan menggunakan buku pelajaran kimia 

yang beredar di pasaran.  Buku-buku pelajaran yang telah beredar dan digunakan 

oleh guru maupun siswa belum ditampilkan melalui multipel representasi.  Selain 

itu, respon yang positif datang dari guru mitra dan kepala sekolah serta siswa ter-

hadap pengembangan modul kesetimbangan kimia berbasis multipel representasi. 

 

Berdasarkan observasi, dalam proses pembelajaran sebagian besar guru belum 

mengetahui tentang pembelajaran berbasis representasi kimia.  Setelah dijelaskan, 

dalam proses pembelajaran guru hanya menggunakan representasi 

submikroskopis dan representasi simbolik saja.  . 

 

Untuk menunjang proses pembelajaran yang melibatkan ketiga level representasi 

kimia sehingga memudahkan siswa dalam memahami isi materi maka dibutuhkan 

suatu buku ajar dimana materi yang terkandung di dalamnya sesuai dengan stan-

dar isi dan disajikan melalui ketiga level representasi sehingga lebih mudah 

dipahami baik oleh guru maupun siswa.  Terkait dengan hal itu, maka dilakukan-
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lah penelitian dengan judul: “Pengembangan Buku Ajar Partikel Materi Berbasis 

Representasi Kimia.” 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik buku ajar partikel materi berbasis representasi kimia 

yang dikembangkan?  

2. Bagaimana tanggapan guru terhadap buku ajar partikel materi berbasis repre-

sentasi kimia yang dikembangkan?  

3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap buku ajar partikel materi berbasis repre-

sentasi kimia yang dikembangkan?  

4. Apa kendala-kendala yang dihadapi selama proses pengembangan buku ajar 

partikel materi berbasis representasi kimia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengembangkan buku ajar partikel materi berbasis representasi kimia. 

2. Mendeskripsikan karakteristik buku ajar partikel materi berbasis representasi 

kimia. 

3. Mendeskripsikan tanggapan guru terhadap buku ajar partikel materi berbasis 

representasi kimia. 

4. Mendeskripsikan tanggapan siswa terhadap buku ajar partikel materi berbasis 

representasi kimia. 
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5. Mendeskripsikan faktor pendukung maupun kendala dalam proses pengem-

bangan buku ajar partikel materi berbasis representasi kimia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Mempermudah siswa dalam mencapai kompetensi dasar pada pembelajaran 

kimia, khususnya pada pokok bahasan partikel materi. 

2. Menambah referensi siswa dalam belajar. 

3. Memberikan sumbangan bagi peningkatan mutu pendidikan dan pembela-

jaran. 

4. Sebagai bahan untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan bahan 

ajar kimia berbasis representasi kimia dalam pembelajaran kimia di SMP 

maupun tingkat satuan pendidikan lainnya. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah : 

1. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Pringsewu. 

2. Kompetensi dasar pada materi yang dibahas dalam penelitian ini meliputi : 

a) Menjelaskan konsep atom, ion, dan molekul 

b) Menghubungkan konsep atom, ion, dan molekul dengan produk  kimia 

sehari-hari 

c) Membandingkan molekul unsur dan molekul senyawa 

3. Buku ajar yang dikembangkan ini memuat pokok bahasan partikel materi 

yang disajikan secara representasi kimia. 
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4. Representasi kimia yang disajikan dalam bahan ajar yang dikembangkan 

adalah representasi kimia menurut Johnstone 1982;1983 (Chittleborough, 

2004) yaitu level makroskopik , level submikroskopik, dan level simbolik. 

5. Level makroskopik dalam bahan ajar yang dikembangkan yaitu fenomena 

nyata yang dapat dilihat, contohnya benda-benda di sekitar kelas dan produk 

kimia sehari-hari yang dapat ditemukan secara langsung. 

6. Level submikroskopik dalam bahan ajar yang dikembangkan yaitu level 

molekular yang menggambarkan atom, atau molekul yang tidak bisa dilihat. 

Level ini diekspresikan melalui gambar dua dimensi. 

7. Level simbolik dalam bahan ajar yang dikembangkan yaitu dalam bentuk  

Lambang unsur, lambang atom, dan rumus struktur. 

 


