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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Buku Ajar 

1. Definisi Buku Ajar 

 

Menurut Syamsul Arifin dan Adi Kusrianto (2009) definisi buku ajar adalah: 

Jenis buku yang digunakan dalam aktivitas belajar dan mengajar. Buku ajar 

disusun dengan alur dan logika sesuai dengan rencana pembelajaran. Buku 

ajar disusun sesuai kebutuhan belajar siswa atau siswa dan mahasiswa.  

Buku ajar disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi 

tertentu. 

 

 

Buku ajar merupakan buku yang disusun untuk kepentingan proses pembelajaran 

baik yang bersumber dari hasil-hasil penelitian atau hasil dari sebuah pemikiran 

tentang sesuatu atau kajian bidang tertentu yang kemudian dirumuskan menjadi 

bahan pembelajaran. 

 

2. Kriteria Buku Ajar 

 

Menurut  Sony Heru Priyanto (2012) cara-cara praktis dalam menulis buku ajar 

yang disukai siswa sebagai berikut: 

a. Sederhana; Buku ajar sebaiknya menyajikan konsep-konsep secara seder-

hana sehingga mudah dipahami siswa. Pada umumnya rumus-rumus lebih 

sulit dipahami daripada logika dari rumus itu. Penggunaan kata-kata hen-

daknya menggunakan kata-kata yang mudah dikenal dan sudah akrab bagi 

siswa. Gunakan bahasa yang sederhana dan lugas yang sesuai dengan 

bahasa lokal siswa. Kalimat hendaknya dibuat sederhana dengan susunan 

Subjek-Predikat-Objek (SPO) untuk kalimat aktif atau Objek-Predikat 

Subjek (OPS) untuk kalimat pasif. Hindari menggunakan anak kalimat, apa-

lagi sampai kalimat bercucu. 
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b. Menggunakan Bahasa Baku; Penulis buku ajar harus menguasai tata 

bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga dapat memberikan makna 

tunggal. Kata baku biasanya lebih mengacu kepada konsepnya. Penguasaan 

bahasa merupakan syarat utama setelah penguasaan bidang ilmu yang akan 

ditulis sehingga mampu mengungkapkan pikiran dengan jelas, cermat dan 

mudah dipahami. Hindari menggunakan bahasa asing, jika terpaksa hendak-

nya dicetak miring. 

c. Kontekstual; Makna kontekstual adalah aspek yang ada dalam lingkungan 

siswa. Jika kita dapat menulis buku ajar dimulai dari hal-hal yang telah di-

kenal siswa, konsep yang akan disajikan akan lebih mudah dikenali dan di-

pahami siswa. Sajikan contoh-contoh yang mudah dipahami sesuai dengan 

tingkat pemahaman dan logika siswa. 

d. Peta Pikiran; Peta pikiran sering disebut peta konsep (peta kognitif). 

Tujuan pembuatan peta pikiran adalah mempermudah menjaring cakupan 

bahan kajian dalam buku ajar yang akan ditulis. Dengan menggunakan peta 

pikiran dapat membantu cakupan bahan kajian yang akan ditulis. Tulislah 

topik utama di tengah kemudian buatlah topik-topik terkait untuk melingkari 

topik bahasan utama. Peta pikiran sangat membantu penulis untuk membuat 

kerangka buku ajar. Dengan peta pikiran, dapat membantu dalam mengon-

trol kedalaman materi yang ingin ditulis di dalam buku ajar. 

e. Penampilan yang menarik; Perwajahan buku ajar, termasuk pilihan huruf, 

tabel, ilustrasi, dan warna yang digunakan harus menarik bagi siswa. 

Perwajahan yang baik dan menarik akan memberikan motivasi siswa untuk 

membaca dan mempelajarinya terus. Pilihlah ilustrasi yang sudah dan mu-

dah dikenal oleh siswa di lingkungannya. Biasanya siswa akan mengkaji se-

cara lebih mendalam terhadap hal-hal yang sudah mereka kenal namun ha-

nya baru sebatas informasi. Dalam hubungan ini dibutuhkan kecermatan pe-

nulis buku ajar. Sebaliknya, buku ajar yang jelek dalam perwajahan akan di-

jauhi siswa karena membosankan. Ilustrasi yang humoris pada umumnya 

lebih menarik bagi siswa. Tokoh-tokoh yang sedang menjadi idola, seperti 

tokoh film kartun dapat diselipkan sebagai gambar ilustrasi, selama tidak 

mengganggu makna substansialnya. 

 

Di antara ahli lain yang menetapkan buku ajar yang baik adalah Greene dan Petty 

yang dikutip oleh Tarigan. Kedua ahli ini menetapkan sepuluh kriteria buku ajar 

 yang baik. Kriteria itu sebagai berikut : 

a) Buku ajar itu haruslah menarik minat anak-anak, yaitu para siswa yang 

memakainya. 

b) Buku ajar itu haruslah memberi motivasi kepada para siswa yang memakai-

nya. 

c) Buku ajar itu haruslah memuat ilustrasi yang menarik hati para siswa yang 

memanfaatkannya. 

d) Buku ajar seyogyanya mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sehingga 

sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. 
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e) Isi buku ajar haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya, 

lebih baik lagi kalau dapat didukung dengan perencanaan, sehinga semua-

nya merupakan kebulatan yang utuh dan terpadu. 

f) Buku ajar haruslah dapat menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas pri-

badi para siswa yang mempergunakannya. 

g) Buku ajar harus dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang 

samar-samar dan tidak biasa agar tidak sempat membingungkan para siswa 

yang menggunakannya. 

h) Buku ajar harus mempunyai sudut pandang atau point of view yang jelas dan 

tegas sehingga juga pada akhirnya menjadi sudut pandang para pemakainya 

yang setia. 

i) Buku ajar harus mampu memberi pemantapan, penekanan pada nilai-nilai 

anak dan orang dewasa. 

j) Buku ajar harus dapat menghargai pribadi-pribadi para siswa. 

 

3. Fungsi  Buku Ajar 

 

Menurut panduan pengembangan buku ajar Depdiknas (2007), fungsi buku ajar 

dijabarkan sebagai berikut : 

a. Pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam pro-

ses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi yang seharusnya diajarkan 

ke-pada siswa. 

b. Pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam pro-

ses pembelajaran sekaligus substansi kompetensi yang seharusnya dikuasai. 

c. Alat evaluasi pencapaian dan penguasaaan hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

 

Greene dan Petty, merumuskan beberapa fungsi buku ajar sebagai berikut : 

1. Mencerminkan suatu sudut pandang yang tangguh dan modern mengenai 

pengajaran serta mendemontrasikan aplikasi dalam bahan pengajaran yang 

disajikan. 

2. Menyajikan suatu sumber pokok masalah atau subject matter yang kaya, 

mudah dibaca dan bervariasi, yang sesuai dengan minat dan kebutuhan para 

siswa, sebagai dasar bagi program-program kegiatan yang disarankan di-

mana keterampilan-keterampilan ekspresional diperoleh pada kondisi yang 

menyerupai kehidupan yang sebenarnya. 

3. Menyediakan suatu sumber yang tersusun rapi dan bertahap mengenai 

keterampilan-keterampilan ekspresional. 

4. Menyajikan (bersama-sama dengan buku manual yang mendampinginya) 

metode-metode dan sarana-sarana pengajaran untuk memotivasi siswa. 

5. Menyajikan fiksasi awal yang perlu sekaligus juga sebagai penunjang bagi 

latihan dan tugas praktis. 
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6. Menyajikan bahan atau sarana evaluasi dan remedial yang serasi dan tepat 

guna. 

 

Buku ajar haruslah mempunyai sudut pandang yang jelas, terutama mengenai 

prinsip-prinsip yang digunakan, pendekatan yang dianut, metode yang digunakan 

serta teknik-teknik pengajaran yang digunakan. Buku ajar sebagai pengisi bahan 

haruslah menyajikan sumber bahan yang baik. Susunannya teratur, sistematis, ber-

variasi, dan kaya akan informasi. Disamping itu harus mempunyai daya tarik kuat 

karena akan mempengaruhi minat siswa terhadap buku tersebut. Oleh karena itu, 

buku ajar itu hendaknya menantang, merangsang, dan menunjang aktivitas dan 

kreativitas siswa. 

 

4. Tujuan Penulisan Buku Ajar 

 

Adapun tujuan penulisan buku ajar adalah sebagai berikut: 

a. Membantu siswa dalam mempelajari sesuatu; Segala informasi yang didapat 

dari sumber belajar kemudian disusun dalam bentuk buku ajar.  Hal ini kemu-

dian membuka wacana dan wahana baru bagi peserta didik, karena materi ajar 

yang disampaikan adalah sesuatu yang baru dan menarik. 

b. Menyediakan berbagai jenis pilihan buku ajar; Pilihan buku ajar yang dimak-

sud tidak terpaku oleh satu sumber saja, melainkan dari berbagai sumber bela-

jar yang dapat dijadikan suatu acuan dalam penyusunan bahan ajar. 

c. Memudahkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran; Guru sebagai fasilitator 

dalam kegiatan pembelajaran akan termudahkan karena buku ajar disusun sen-

diri dan disampaikan dengan cara yang bervariatif. 
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d. Agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik; Dengan berbagai jenis 

buku ajar yang bervariatif diharapkan kegiatan pembelajaran tidak monoton 

hanya terpaku oleh satu sumber buku atau di dalam kelas saja. 

 

Dengan memperhatikan tujuan-tujuan di atas, buku ajar akan sama efektifnya 

dengan pembelajaran tatap muka. Buku ajar mempunyai banyak arti berkenaan 

dengan kegiatan belajar mandiri. Orang bisa belajar kapan saja dan di mana saja 

secara mandiri. Karena konsep belajarnya berciri demikian, maka kegiatan belajar 

itu sendiri juga tidak terbatas pada masalah tempat, dan bahkan orang yang ber-

diam di tempat yang jauh dari pusat penyelenggara pun bisa mengikuti pola bela-

jar seperti ini. Hal ini tergantung pada proses penulisan buku ajar. Penulis buku 

ajar yang baik menulis seolah-olah sedang mengajarkan kepada seorang peserta 

mengenai suatu topik melalui tulisan. Segala sesuatu yang ingin disampaikan oleh 

penulis saat pembelajaran, dikemukakan dalam buku ajar yang ditulisnya. 

Penggunaan buku ajar dapat dikatakan sebagai kegiatan tutorial secara tertulis. 

 

5. Sistematika Buku Ajar 

 

Sistematika buku ajar menurut Suroso (2004) adalah sebagai beriku: 

1.  Halaman Pendahuluan  

i. Halaman judul  

ii. Daftar isi  

iii. Daftar Gambar  

iv. Daftar Tabel  

v. Pengantar (foreword) Biasanya ditulis atas permintaan penulis atau 

penerbit  

vi. Prakata (preface) (ditulis penulis mengapa ia menulius buku, siapa 

pembacanya,Sasarannya, bagaimana susunannya). 

vii. Sanwacana (Acknowledgement) ucapan terima kasih atas bantuan dari 

berbagai pihak dalam penyelesaian buku  

 

 



12 
 

 
 

2. Halaman nas (batang tubuh buku)  

i. Pendahuluan  

ii. Bab 1 , Bab 2, dst  

iii. Penutup  

3. Halaman Penyudah  

i. Catatan  

ii. Lampiran  

iii. Pustaka 

iv. Penjurus (Indeks) 

 

 

Pada umumnya, sistematika buku ajar terdiri dari unsur-unsur antara lain : 

1) Halaman Pendahuluan 

i. Halamn judul 

ii. Daftar Isi  

iii. Daftar gambar dan daftar table  

iv. Pengantar(foreword)  

v. Prakata  

2) Bagian isi 

i. Pendahuluan 

ii. Sub Bab 

iii. Ringkasan 

iv. Soal latihan 

v. Daftar Pustaka 

3) Bagian Penyudah 

i. Lampiran 

ii. Penjurus/Indeks Daftar Istilah 

iii. Takarir ( Glosarry )  
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6. Pengembangan Buku Ajar 

 

Menurut Suroso (2004). penyampaian materi dalam buku ajar berlangsung melalui 

komunikasi searah karena pembaca tidak ada di sekitar penulis.  Berkomunikasi 

dalam menulis buku ajar lebih kompleks bila dibandingkan dengan ceramah.  

Buku ajar disusun dengan alur dan logika sesuai dengan rencana pembelajaran, 

disusun sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, serta disusun untuk mencapai 

tujuan pembelajaran atau kompetensi tertentu. 

 

Menurut Lahifatus Salimah dan Utiya Azizah (2009) dalam Prosiding Seminar 

Nasional Kimia menyatakan: 

Buku ajar yang disusun juga mengacu pada kriteria-kriteria penyusunan 

buku yang dikeluarkan Pusat yang telah dirumuskan, materi sesuai dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir, kegiatan/ eksperimen/percoba-

an, sesuai dengan materi dan kompetensi dasar yang dikembangkan, serta 

memperhatikan keterkaitan sains, teknologi dan masyarakat. 

 

Kriteria penyajian meliputi penyajian materi dapat mengaktifkan siswa 

melalui aktivitas mental, membantu siswa untuk mengembangkan life skill, 

dan disajikan secara sistematis.  Kriteria ilustrasi meliputi ilustrasi yang 

digunakan jelas, relevan, dan akurat serta gambar/tabel menarik.  Kriteria 

buku berdasarkan kebahasaan meliputi ketepatan bahasa atau menggunakan 

ejaan dan tata bahasa yang digunakan sesuai dengan usia siswa, dan 

keruntutan-bahasa atau ketertautan antar bab,sub-bab, paragrap, dan 

kalimat. 

 

 

Menurut Steffen-Peter Ballstaedt dalam panduan pengembangan bahan ajar dep-

diknas (2008) menyatakan bahwa bahan ajar cetak harus memperhatikan beberapa 

hal sebagai berikut: 

a. Susunan tampilan, yang menyangkut: Urutan yang mudah, judul yang 

singkat, terdapat daftar isi, struktur kognitifnya jelas, rangkuman, dan tugas 

pembaca.  

b. Bahasa yang mudah, menyangkut: mengalirnya kosa kata, jelasnya kali-

mat, jelasnya hubungan kalimat, kalimat yang tidak terlalu panjang. 
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c. Menguji pemahaman, yang menyangkut: menilai melalui orangnya, check 

list untuk pemahaman. 

d. Stimulan, yang menyangkut: enak tidaknya dilihat, tulisan mendorong 

pembaca untuk berfikir, menguji stimulan. 

e. Kemudahan dibaca, yang menyangkut: keramahan terhadap mata (huruf 

yang digunakan tidak terlalu kecil dan enak dibaca), urutan teks terstruktur, 

mudah dibaca. 

f. Materi instruksional, yang menyangkut: pemilihan teks, bahan kajian, 

lembar kerja (work sheet). 

 

 

Dalam penyusunan bahan ajar khususnya buku ajar, tentunya dibutuhkan sumber-

sumber yang relevan. Beberapa sumber-sumber bahan ajar yang dapat digunakan 

menurut Depdiknas (2006) yaitu : 

a) Buku teks yang diterbitkan oleh berbagai penerbit.  

b) Laporan hasil penelitian yang diterbitkan oleh lembaga penelitian atau oleh 

para peneliti sangat berguna untuk mendapatkan sumber bahan ajar yang 

aktual atau mutakhir. 

c) Jurnal penerbitan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah.  Jurnal-jurnal terse-

but berisikan berbagai hasil penelitian dan pendapat dari para ahli di bidang-

nya masing-masing yang telah dikaji kebenarannya 

d) Pakar atau ahli bidang studi penting digunakan sebagai sumber bahan ajar 

yang dapat dimintai konsultasi mengenai kebenaran materi atau bahan ajar, 

ruang lingkup, kedalaman, urutan, dsb. 

e) Profesional yaitu orang-orang yang bekerja pada bidang tertentu.   

f) Buku kurikulum penting untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar.  

Karena berdasar kurikulum itulah standar kompetensi, kompetensi dasar dan 

materi bahan dapat ditemukan.  Hanya saja materi yang tercantum dalam 

kurikulum hanya berisikan pokok-pokok materi. 

g) Penerbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan yang banyak 

berisi-kan informasi yang berkenaan dengan bahan ajar suatu mata pelajaran 

h) Internet yang banyak ditemui segala macam sumber bahan ajar. Bahkan 

satuan pelajaran harian untuk berbagai mata pelajaran dapat kita peroleh 

melalui internet.  Bahan tersebut dapat dicetak atau dikopi. 

i) Berbagai jenis media audio visual berisikan pula bahan ajar untuk berbagai 

jenis mata pelajaran. 

j) Lingkungan ( alam, sosial, seni budaya, teknik, industri, ekonomi). 

 

 

7. Metode Analisis Bahan Ajar (Buku Ajar) 

 

Menurut Suhartanto (2008) aspek yang dinilai pada bahan ajar meliputi kelayakan 

isi, kelayakan bahasa, kelayakan penyajian, dan kelayakan kegrafikaan. 
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a. Aspek kesesuaian isi dengan kurikulum 

 

Materi pelajaran merupakan bahan pelajaran yang disajikan dalam buku pelajaran. 

Buku pelajaran yang baik memperhatikan relevansi, adekuasi, keakuratan, dan 

proporsionalitas dalam penyajian materinya. 

 

a)  Relevansi; Buku pelajaran yang baik memuat materi yang relevan dengan 

tuntutan kurikulum yang berlaku, relevan dengan kompetensi yang harus di-

miliki oleh lulusan tingkat pendidikan tertentu, serta relevan dengan tingkat 

perkembangan dan karakteristik siswa yang akan menggunakan buku pelajaran 

tersebut. 

b) Adekuasi/kecukupan; Kecukupan mengandung arti bahwa buku tersebut me-

muat materi yang memadai dalam rangka mencapai kompetensi yang diharap-

kan. 

c) Keakuratan; Keakuratan mengandung arti bahwa isi materi yang disajikan 

dalam buku benar-benar secara keilmuan, mutakhir, bermanfaat bagi kehidu-

pan, dan pengemasan materi sesuai dengan hakikat pengetahuan. 

d) Proporsionalitas; Wibowo (2005), mengatakan bahwa proporsionalitas berati 

uraian materi buku memenuhi keseimbangan kelengkapan, kedalaman, dan 

keseimbangan antara materi pokok dengan materi pendukung. 

 

b. Aspek penyajian materi 

 

Menurut Wibowo (2005), bahan ajar yang baik menyajikan bahan secara lengkap, 

sistematis, sesuai dengan tuntutan pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan 
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cara penyajian yang membuat enak dibaca dan dipelajari.  Berikut adalah point 

khusus dalam penyajian materi : 

a) Penyajian konsep disajikan secara runtun mulai dari yang mudah ke sukar, dari 

yang konkret ke abstrak dan dari yang sederhana ke kompleks, dari yang dike-

nal sampai yang belum dikenal. 

b) Terdapat uraian tentang apa yang akan dicapai peserta didik setelah mempela-

jari bab tersebut dalam upaya membangkitkan motivasi belajar. 

c) Terdapat contoh-contoh soal yang dapat membantu menguatkan pemahaman 

konsep yang ada dalam materi. 

d) Soal-soal yang dapat melatih kemampuan memahami dan menerapkan konsep 

yang berkaitan dengan materi dalam bab sebagai umpan balik disajikan pada 

setiap akhir bab. 

e) Penyampaian pesan antara subbab yang berdekatan mencerminkan keruntutan 

dan keterkaitan isi. 

f) Pesan atau materi yang disajikan dalam satu bab/subbab/alinea harus mencer-

minkan kesatuan tema. 

 

c. Aspek grafika 

 

Grafika merupakan bagian dari buku pelajaran yang berkenaan dengan fisik buku, 

meliputi ukuran buku, jenis kertas, cetakan, ukuran huruf, warna, dan ilustrasi, 

yang membuat siswa menyenangi buku yang dikemas dengan baik dan akhirnya 

juga meminati untuk membacanya. (Wibowo,2005). 

 

Dalam BSNP (2007) komponen kegrafikan ini diuraikan menjadi beberapa sub-

komponen atau indikator berikut : 
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1) Ukuran/format buku; 

2) Desain bagian kulit atau luar buku; 

3) Desain bagian isi yang berhubungan dengan tipografi tulisan, seperti 

pemisahan antar paragraf, ukuran tulisan, penempatan unsur tata letak 

(judul, subjudul, teks, gambar, keterangan gambar, nomor halaman), warna 

yang digunakan, serta penggunaan variasi huruf (tebal, miring, kapital); 

4) Kualitas kertas; 

5) Kualitas cetakan; 

6) Dan kualitas jilidan. 

 

d. Aspek Keterbacaan 

 

Menurut Ambruster dan Anderson dalam Widodo (1993) bahwa keterbacaan buku 

pelajaran merupakan istilah yang digunakan untuk menyelidiki beberapa aspek 

bahan tertulis yang mengacu pada tingkat kesukaran pemahaman bahan bacaan 

tersebut.  Bahan  ajar tertulis yang sukar dipahami oleh pembaca (siswa) menye-

babkan rasa malas, tidak tertarik, atau bahkan terjadi frustasi.  Hal ini dikarenakan 

pembaca mengalami kesulitan dalam penelaahan kata dan kalimat untuk menda-

patkan kesamaan konsep yang paling benar (Harrison dalam Widodo, 1993). 

 

Faktor penyebab kesukaran bacaan yaitu kalimat (panjang pendek, sederhana 

kompleks) dan perbendaharaan kata (kata tunggal majemuk, bersuku kata banyak, 

kata-kata abstrak, dan tata konseptual) (Auckerman dalam Widodo, 1993).  Kata 

yang tepat serta dikenal oleh pembaca dapat membantu pemahaman pembaca.  

Sedangkan kata kurang tepat akan menyebabkan pembaca menghentikan kegiatan 

membaca.  Faktor cetakan, garis bawah, cetak miring, kepadatan kata, tata letak, 

dan masalah kekompakan serta bahasa dapat mempengaruhi pemahaman bacaan 

(Knutton dalam Widodo, 1993).  Hal tersebut dapat memperjelas dan menegaskan 

isi buku yang dianggap penting.  Sebab dengan adanya faktor tersebut menyebab-

kan timbulnya perbedaan penafsiran dan perbedaan persepsi dari masing-masing 
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pembaca.  Widodo (1993) menyimpulkan bahwa keterbacaan bahan ajar berkaitan 

dengan tiga hal, yaitu kemudahan, kemenarikan, dan keterpahaman. 

a) Kemudahan membaca berhubungan dengan bentuk tulisan, yaitu tata huruf 

(tipografi) seperti besar huruf, lebar spasi, serta kejelasn tulisan (bentuk dan 

ukuran tulisan). 

b) Kemenarikan berhubungan dengan minat pembaca , kepadatan ide pada 

bacaan, dan keindahan gaya tulisan yang berkaitan dengan aspek penyajian 

materi. 

c) Keterpahaman berhubungan dengan karakteristik kata dan kalimat, seperti 

panjang-pendeknya, bangun kalimat dan susunan paragraf. (Suherli, dkk 2006). 

 

B. Peranan Representasi Kimia Dalam Belajar Sains/Kimia 

 

Berdasarkan kamus Hughes et al.,1995, definisi dari kata ‘representation’ berarti 

sesuatu yang merepresentasikan yang lain (‘means something that represents 

another’).  Kata menyajikan (represents) memiliki sejumlah makna termasuk: 

mensimbolisasikan (to symbolize); memanggil kembali pikiran melalui gambaran 

atau imajinasi (to imagination); memberikan suatu penggambaran (to depict as). 

Makna istilah-istilah tersebut memperkuat pentingnya suatu representasi untuk 

membantu mendeskripsikan dan mensimbolisasikan dalam suatu eksplanasi. 

Penggunaan representasi dengan berbagai cara atau model representasi untuk 

merepresentasikan suatu fenomena disebut representasi kimia.  

 

Waldrip et al. (2006) mendefinisikan multipel representasi sebagai praktik mere-

presentasikan kembali (re-representing) konsep yang sama melalui berbagai ben-

tuk, yang mencakup model-model representasi deskriptif (verbal, grafik, tabel), 
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eksperimental, matematis, figuratif (piktorial, analogi dan metafora), kinestetik, 

visual dan/atau mode aksional-operasional. Treagust (2008) mengkategorikan 

model-model dalam representasi kimia untuk belajar konsep sains adalah analogi, 

pemodelan, diagram dan multimedia. Dengan definisi yang lebih luas, semua 

model representasi seperti model, analogi, persamaan, grafik, diagram, gambar 

dan simulasi yang digunakan dalam sains/ kimia dapat dirujuk sebagai bentuk 

metafora. Suatu metafora menyediakan deskripsi mengenai fenomena nyata dalam 

term yang berbeda, dimana pebelajar menjadi lebih akrab mengenalinya.  

 

Bentuk-bentuk representasi sebagaimana diuraikan di atas dapat dianggap sebagai 

metafora, karena membantu untuk mendeskripsikan gagasan yang bukan merupa-

kan interpretasi literal dan bukan juga sesuatu yang nyata. Status metaforikal dan 

peranan representasi dalam belajar sains/kimia menjadi penting dan harus dipa-

hami, apabila metafora diharapkan dapat berhasil digunakan dalam pembelajaran. 

Alasannya karena konsep-konsep ilmiah tidak familiar bagi pebelajar dan sulit 

dimengerti.  Metafora tersebut digunakan sebagai ‘jembatan’ agar konsep-konsep 

menjadi lebih akrab dan mudah dimengerti dan selanjutnya memberikan landasan 

bagi pebelajar agar dapat membangun konsep baru (Treagust, 2008).  

 

Pemikiran ini sejalan dengan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran, 

yaitu pentingnya prior knowledge pebelajar menjadi landasan untuk membangun 

konsep selanjutnya.  Berbeda dengan analogi yang merupakan salah satu bentuk 

representasi, Mammino (2008) menyatakan: analogi merupakan suatu bentuk 

representasi yang tidak menggambarkan obyek yang diperhatikan tetapi sesuatu 

yang lain. Analogi memerlukan perbandingan untuk membuatnya, selain fokus 
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terhadap kesamaan, juga harus memperhatikan perbedaan-perbedaan.  Pengguna-

an analogi mungkin hanya suatu ‘trick’ jika ditujukan untuk merepresentasikan 

objek pada level submikroskopis suatu fenomena kimia. Contohnya menganalogi-

kan model atom Thomson dengan semangka. Bagian merah semangka dianggap 

sebagai massa dan muatan positif, sedangkan biji-bijiannya sebagai elektron yang 

tersebar merata.  

 

Namun demikian, sebaiknya harus dihindarkan merepresentasikan obyek pada 

level submikroskopis dengan menggunakan analogi, karena berbagai temuan pe-

nelitian mendapatkan terjadinya miskonsepsi (Mammino, 2008).  Baik sains, mau-

pun ilmu kimia termasuk mata pelajaran yang sukar dipahami, karena banyaknya 

konsep-konsep abstrak yang tidak akrab dengan prior knowledge yang telah di-

miliki pebelajar.  Belajar hafalan tentang rumus-rumus kimia dan fakta-fakta me-

mang penting untuk memori jangka panjang, namun hanya dengan cara itu tidak 

dapat menjamin pebelajar memahami konsep. Diperlukan belajar bermakna agar 

pebelajar dapat mengkonstruksi konsep-konsep sains/kimia. Ainsworth (dalam 

Treagust, 2008) menyatakan multipel representasi dapat berfungsi sebagai instru-

men yang memberikan dukungan dan memfasilitasi terjadinya belajar bermakna 

dan belajar yang mendalam pada pebelajar.  Multipel representasi juga merupakan 

tools yang memiliki kekuatan untuk menolong pebelajar mengembangkan penge-

tahuan ilmiahnya.  

 

Mode verbal hanya dapat mengekspresikan sebagian makna konsep-konsep sains/ 

kimia. Upaya yang perlu dilakukan adalah pebelajar harus diberi pertanyaan- 

pertanyaan yang menggali pemikiran dan menghubungkannya deng-an mode vi-
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sual (grafik, charta, diagram, foto, animasi dan video) yang digunakan, sehingga 

terjadi belajar bermakna (Treagust, 2008).  Kebermaknaan belajar dapat direflek-

sikan dengan kemampuan pebelajar dalam memecahkan masalah. Kemampuan 

pemecahan masalah sebagai salah satu keterampilan berpikir tingkat tinggi meng-

gunakan kompetensi representasi (representational competence) secara ganda 

(multipel). (Kozma & Russell 2005).  

 

Pebelajar perlu memahami keanekaragaman mode representasi dari konsep dan 

proses sains. Ia harus mampu menerjemahkan berbagai model berbeda ke model 

yang lain melalui kooordinasi pengetahuan yang dimilikinya, sehingga mampu 

merepresentasikan pengetahuan ilmiahnya untuk digunakan dalam pemecahan 

masalah yang merupakan salah satu keterampilan berpikir tingkat tinggi. 

 

C. Level-Level Representasi Ilmu Kimia 

 

Sebagaimana halnya konsep-konsep sains, secara inheren representasi konsep- 

konsep kimia bersifat multimodal, karena melibatkan kombinasi lebih dari satu 

mode representasi.  

Makroskopis 
(cirinya dapat dilihat, dicium, didengar atau dirasakan) 

 

 

 

 

 

 

          Simbolis      Submikroskopis 
(representasi menggunakan      (tingkat partikel dari 

materi) 

berbagai macam bentuk) 

 

Gambar 1. Representasi Ilmu Kimia (Chittleborough, 2004) 
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Johnstone (dalam Chittleborough, 2004)  membedakan representasi kimia menjadi 

tiga level, yaitu level representasi makroskopis, submikroskopis dan simbolis. Ke-

tiga level representasi itu saling berhubungan seperti ditunjukkan pada gambar 1. 

 

Adapun level-level representasi ilmu kimia disarikan oleh Gilbert (2008) sebagai 

berikut : 

 

1. Representasi Makroskopis 

 

Representasi makroskopis melalui pengamatan nyata (dilihat (visible) dan diper-

sepsi oleh panca langsung maupun tak langsung. Perolehan pengamatan itu dapat 

melalui pengalaman sehari-hari, penyelidikan di laboratorium secara aktual, studi 

di lapangan dan secara tak langsung melalui perubahan warna, suhu, pH larutan, 

pembentukan gas diobservasi ketika suatu reaksi kimia berlangsung. Seorang pe-

belajar dapat merepresentasikan hasil pengamatan yang diperoleh dari hasil pe-

ngamatan yang diperoleh dari kegiatan di laboratorium melalui berbagai mode 

representasi, misalnya dalam bentuk laporan tertulis, diskusi, presentasi oral, 

diagram, grafik dan sebagainya. Representasi level makroskopis bersifat deskrip-

tif, namun demikian pengembangan kemampuan pebelajar merepresentasikan le-

vel makroskops memerlukan bimbingan agar mereka dapat fokus terhadap aspek-

aspek apa saja yang paling penting untuk diamati dan direpresentasikan berdasar-

kan fenomena yang diamatinya. 

 

2. Representasi Submikroskopis 

 

Representasi submikroskopis merupakan representasi kimia yang menjelaskan 

mengenai struktur dan proses pada level partikel (atom  atau molekular) terhadap 
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fenomena makroskopis yang diamati.  Penggunaan istilah submikroskopis meru-

juk pada level ukuran yang direpresentasikannya lebih kecil dari level makros-

kopis. Level representasi submikroskopis yang dilandasi teori partikulat materi 

digunakan untuk mengeksplanasi fenomena makroskopis dalam term partikel-

partikel, seperti molekul-molekul dan atom-atom.  Operasi pada level submikros-

kopis memerlukan kemampuan berimajinasi dan memvisualisasikan. Mode repre-

sentasi pada level ini dapat diekspresikan mulai dari yang sederhana hingga meng-

gunakan teknologi komputer, yaitu menggunakan kata-kata (verbal), diagram, 

gambar, model dua dimensi atau tiga dimensi, baik yang statis maupun dinamis 

(berupa animasi). 

 

3. Representasi Simbolis 

 

Representasi simbolis adalah representasi kimia secara kualitatif dan kuantitatif. 

Representasi simbolis dapat berupa rumus kimia, persamaan reaksi, stoikiometri 

dan perhitungan matematik.  Menurut Taber (2009), representasi simbolis bertin-

dak sebagai bahasa persamaan kimia sehingga terdapat aturan-aturan yang harus 

diikuti.  Level representasi simbolis mencakup semua abstraksi kualitatif yang 

digunakan untuk menyajikan setiap item pada level submikroskopis.  

 

Johnstone (dalam Chittleborough & Treagust, 2006) menyatakan bahwa level- 

level representasi kimia, jangan dikelirukan dengan istilah representasi yang 

umumnya digunakan untuk representasi simbolis dari fenomena kimia. Johnstone  

menjelaskan suatu pandangan bagaimana data-data kimia disajikan dan digambar-

kan. Level representasi makroskopis bersifat deskriptif dan fungsional, dan level 

submikroskopis bersifat representasional dan eksplanatori. Level representasi 
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simbolik digunakan untuk mengkomunikasikan (sebagai mediator) fenomena pada 

level makroskopik dan submikroskopik. Oleh karena itu istilah representasi digu-

nakan untuk semua penggambaran kimia yang ditemukan pebelajar. 

 

Namun demikian, terdapat adanya perbedaan pandangan antara kimiawan dan 

pendidik kimia mengenai realitas dari level submikroskopis. Kimiawan meyakini 

level submikroskopis sebagai suatu realitas, sedangkan banyak pendidik kimia 

meyakininya sebagai representasi dari model teoritis (Davidowitz & Chittlebo-

rough, 2009). Hubungan itu digambarkan dalam diagram pada gambar 2. 

          KIMIA 

 

            Nyata (Real)         Representasi 

 

  Dimensi         Dimensi  Dimensi 

         Makroskopis Sub-mikroskopis         Simbolis 
 

Gambar 2.   Hubungan antara ketiga dimensi representasi dengan 

kenyataan dan   representasi (Chittleborough, 2004). 

 

Karakteristik real dan visible dari level makroskopis dengan real dan visible dari 

level submikroskopis untuk substansi yang sama hanya dibedakan oleh skala. Per-

bedaan antara realitas dan teori seperti itu perlu dipertimbangkan, karena level 

submikroskopis berlandaskan teori atom. Level submikroskopis dianggap kimia-

wan sebagai realitas dari level makroskopis, karena hanya skala yang membeda-

kannya. Namun demikian di sisi lain, faktanya level submikroskopik tidak dapat 

dilihat, sehingga sulit sekali dianggap sebagai realitas (Davidowitz & Chittlebo-

rough, 2009). Perbedaan antara realitas dan representasi itu jarang dikonfrontasi-

kan, sehingga sering diasumsikan dapat dimengerti dengan sendirinya. 
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Pada masa kini, memang kimiawan sudah dapat mengobservasi perilaku atom 

atau molekul menggunakan mikroskop elektron sehingga diklasifikasikan sebagai 

realitas dari suatu konstruk teoritis.  Namun demikian, tidaklah mungkin untuk 

melihat bagaimana atom berinteraksi, sehingga untuk melihat atom berinteraksi 

kimiawan mengandalkan teori yang bersandar pada model-model, jadi jika kita 

menggambarkan suatu atom, maka kenyataannya kita menggambarkan model 

atom atau sejumlah gambar atom yang dilandasi berbagai model (Taber,2003). 

 

Secara teoritis, level submikroskopis sangat esensial untuk eksplanasi kimia. Re-

presentasi simbolis dari atom dan molekul seringkali hanyalah suatu rekaman se-

kejap yang difokuskan hanya pada reaksi yang berhasil terjadi. Reaksi yang gagal 

atau probabilitas keberhasilan reaksi tidak ikut direpresentasikan. Hal tersebut, 

karena representasi simbolis tidak dapat menyajikan teori kinetika molekuler yang 

berkaitan dengan gerakan partikel, seperti kecenderungan jumlah spesi kimia yang 

bergerak konstan, saling bertumbukan, tumbukan-tumbukan yang tidak efektif 

dan gagal menghasilkan reaksi (Davidowitz & Chittleborough, 2009). 

 

Level representasi submikroskopis tak dapat dilihat secara langsung, sedangkan 

prinsip-prinsip dan komponen-komponenya yang kini diakui sebagai kebenaran 

dan nyata tergantung pada model teroritik yaitu teori atom. Definisi ilmiah dari 

teori diperkuat oleh gambaran atom (model) yang mengalami berulang kali per-

baikan. Sebagaimana yang dinyatakan Silberberg (2009): ilmuwan masa kini me-

yakini adanya distribusi elektron dalam atom, namun interaksi antara proton dan 

neutron di dalam inti atom masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut. 
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Representasi simbolis termasuk di dalamnya diagram level submikroskopis sangat 

penting untuk mengkomunikasikan karakteristik tersebut. Dualitas yang unik dari 

representasi kimia seperti diagram kimia yang menghubungkan baik level makros-

kopis dan submikroskopis secara simultan menunjukkan sifat kimia yang kom-

pleks dan secara signifikan menantang kemampuan intelektual agar dapat mem-

buat interkoneksi antara ketiga level tersebut. 

 

Chittleborough & Treagust (2007) menyatakan pebelajar tidak dapat mengguna-

kan representasi kimia, jika kurang mengapresiasi karakteristik pemodelan. Istilah 

pemodelan seringkali digunakan secara luas mencakup representasi ide, obyek, 

kejadian, proses atau sistem. Namun yang dimaksud dengan pemodelan dalam 

kimia adalah representasi fisik atau komputasional dari komposisi dan struktur 

suatu molekul atau partikel (level submikroskopis). Representasi struktur suatu 

molekul atau model partikel (submikroskopis) tersebut dapat berupa model fisik, 

animasi atau simulasi.  

 

Berkaitan dengan ketiga representasi kimia, Gilbert & Treagust (2009) merang-

kum dari berbagai hasil penelitian mengenai masalah yang dihadapi pebelajar, 

yaitu: 1) lemahnya pengalaman pebelajar pada level makroskopis, karena tidak 

tersedianya pengalaman praktik yang tepat atau tidak terdapatnya kejelasan apa 

yang harus mereka pelajari melalui kerja lab (praktikum); 2) terjadinya miskon-

sepsi pada level submikroskopik, karena kebingungan pada sifat-sifat partikel 

materi dan ketidakmampuan untuk memvisualisasikan entitas dan proses pada 

level submikroskopis; 3) lemahnya pemahaman terhadap kompleksitas konvensi 

yang digunakan untuk merepresentasikan level simbolis; dan 4) ketidakmampuan 
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untuk ‘bergerak’ antara ketiga level representasi.  Oleh karena itu, perlu didesain 

kurikulum pendidikan kimia yang dapat memfasilitasi pebelajar agar mereka lebih 

efektif belajar dalam ketiga level representasi tersebut. 

 

D. Analisis Konsep 

 

Herron et al. (1977) dalam Fadiawati (2011) berpendapat bahwa belum ada defi-

nisi tentang konsep yang diterima atau disepakati oleh para ahli, biasanya konsep 

disamakan dengan ide.  Markle dan Tieman dalam Fadiawati (2011) mendefinisi-

kan konsep sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh ada.  Mungkin tidak ada satu-

pun definisi yang dapat mengungkapkan arti dari konsep.  Untuk itu diperlukan 

suatu analisis konsep yang memungkinkan kita dapat mendefinisikan konsep, se-

kaligus menghubungkan dengan konsep-konsep lain yang berhubungan.  Lebih 

lanjut lagi, Herron et al. (1977) dalam Fadiawati (2011) mengemukakan bahwa 

analisis konsep merupakan suatu prosedur yang dikembangkan untuk menolong 

guru dalam merencanakan urutan-urutan pengajaran bagi pencapaian konsep.  

Prosedur ini telah digunakan secara luas oleh Markle dan Tieman serta Klausemer 

dkk.  Analisis konsep dilakukan melalui tujuh langkah, yaitu menen-tukan nama 

atau label konsep, definisi konsep, jenis konsep, atribut kritis, atribut variabel, 

posisi konsep, contoh, dan non contoh. 
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Analisis Konsep Larutan Penyangga 

 

No 
Label 

Konsep 
Defenisi Konsep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Konsep Kedudukan Konsep 

Contoh 
Non 

Contoh 
Atribut 

Kritis 

Atribut 

Variabel 

Sub 

Ordinat 

Koordi-

nat 

Super 

Koordi-

nat 

1 Larutan 

penya-

ngga 

Larutan yang dapat 

mempertahankan pH 

bila ditambahkan 

sedikit asam, basa, atau 

pengenceran dan 

memiliki peran penting 

dalam kehidupan 

terutama di dalam 

tubuh makhluk hidup, 

Larutan penyangga ada 

2 macam yaitu larutan 

penyangga asam dan 

penyangga basa  

Konsep 

prinsip 
 Memper-

tahankan 

pH 

 Larutan 

penya-

ngga asam 

 Larutan 

penya-

ngga basa 

 Peran 

larutan 

penya-

ngga 

dalam 

tubuh 

 

Jenis pH 

Reaksi 

asam 

basa 

Penyangga 

asam, 

penyanga 

basa, 

peran 

larutan 

penyangga 

dalam 

tubuh 

Penentuan 

penyangga 

asam basa 

Air liur, 

darah, 

CH3CO

OH 

+NaCH3

COO 

 

NH3 

+NH4Cl 

Air, 

HCl, 

NaOH  

2 Penya-

ngga 

asam 

Larutan yang mengan-

dung suatu asam lemah, 

dan basa konjugasi dari 

asam lemah 

Konsep 

prinsip 
 Asam 

lemah 

 

 Basa 

konjugasi 

Jenis 

asam dan 

basa 

 Penyangga 

basa  

Penentuan 

besarnya 

pH 

CH3CO

OH 

+NaCH3

COO 

HCl 

2
8
 



29 
 

 
 

3 Penya-

ngga 

basa  

 Larutan yang 

mengandung suatu basa 

lemah, dan asam 

konjugasi dari basa 

lemah 

Konsep 

prinsip 
 Basa 

lemah 

 

 Asam 

konjugasi 

 

Jenis 

asam 

basa 

 LrutanPen

yangga 

 

Penentuan 

besarnya 

POH 

NH3 

+NH4Cl 

NaCl 

4. Fungsi 

Larutan 

Penya-

ngga 

Larutan penyangga 

sangat penting dalam 

kehidupan, seperti 

darah , air liur untuk  

menjaga kesetimbangan 

dalam tubuh 

Konsep 

yang 

menya-

takan 

nama 

proses 

Darah , dan 

air liur 

Jenis 

penya-

ngga 

dalam 

darah 

 Fungsi 

larutan 

penyangga 

dalam 

tubuh 

 Penya-

ngga 

fosfat, 

penya-

ngga 

hemog-

lobin, 

penya-

ngga 

karbonat 
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