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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI (2007) mendefinisikan kimia sebagai 

cabang dari ilmu pengetahuan alam (sains) yang berkenaan dengan kajian-kajian 

tentang struktur dan komposisi materi, perubahan yang dapat dialami materi, dan 

fenomena lain yang menyertai perubahan materi.  Mammino (2008) menyatakan 

ilmu kimia termasuk mata pelajaran yang sukar dipahami, karena banyaknya 

konsep-konsep abstrak yang tidak akrab dengan kemampuan awal yang telah di-

miliki siswa.  Oleh karena itu, dibutuhkan penyajian yang dapat membuat siswa 

lebih mudah memahami konsep kimia tersebut. 

 

Johnstone (Chittleborough, 2004) mendeskrispsikan bahwa fenomena kimia dapat 

dijelaskan dengan tiga level representasi yaitu level makroskopik, submikroskopik 

dan simbolik.  Level makroskopik, yaitu dapat dilihat seperti fenomena kimia 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan hasil percobaan yang dapat diamati 

secara langsung.  Level submikroskopik, yaitu berdasarkan observasi tetapi masih 

memerlukan teori untuk menjelaskannya, seperti partikel yang tidak dapat dilihat 

secara langsung.  Level simbolik, yaitu representasi dari suatu kenyataan, seperti 
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representasi simbol dari atom, molekul, dan senyawa, baik dalam bentuk gambar, 

dan aljabar. 

 

Untuk memahami ilmu kimia secara konseptual, dibutuhkan kemampuan dalam 

merepresentasikan dan menerjemahkan masalah dan fenomena kimia yang terjadi 

di dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk representasi kimia agar lebih 

mudah dikomunikasikan kepada siswa.  Namun pembelajaran kimia di sekolah 

pada umumnya cenderung hanya menghadirkan konsep-konsep, hukum-hukum, 

dan teori-teori secara verbal tanpa menyuguhkan pengalaman bagaimana proses 

ditemukannya konsep, hukum, dan teori tersebut sehingga tidak tumbuh sikap 

ilmiah dalam diri siswa.  Pembelajaran kimia di sekolah juga hanya menggunakan 

dua level representasi yaitu makroskopik dan simbolik, sehingga siswa cenderung 

menghafalkan representasi submikroskopik yang bersifat abstrak atau dalam ben-

tuk deskripsi kata-kata saja akibatnya siswa tidak mampu membayangkan bagai-

mana struktur dari suatu zat yang mengalami reaksi.   

 

Pembelajaran dengan representasi kimia diharapkan mampu menjembatani proses 

pemahaman siswa terhadap konsep kimia.  Representasi kimia dikembangkan ber-

dasarkan urutan dari fenomena yang dilihat, persamaan reaksi, model atom, atau 

molekul.  Untuk mengembalikan pembelajaran kimia ke bidang kajiannya yang 

meliputi representasi makroskopik, submikroskopik, dan simbolik maka perlu 

adanya perangkat pembelajaran yang mencakup ketiga level tersebut.  Salah satu 

perangkat pembelajaran tersebut adalah Lembar Kerja Siswa (LKS). 

 

Dari hasil wawancara terhadap siswa dan guru di enam SMA Negeri dan Swasta 

di Kabupaten Pringsewu, sebanyak 71,43% guru tidak membuat LKS sendiri 
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melainkan menggunakan LKS dari penerbit.  Bentuk LKS yang digunakan 100% 

berisi materi singkat dan soal-soal latihan sehingga tidak membangun konsep dan 

membimbing siswa dalam pemecahan masalah terkait materi reaksi redoks.  LKS 

yang digunakan guru juga hanya memenuhi dua level representasi yaitu makros-

kopik dan simbolik saja, untuk level submikroskopik 100% guru belum meng-

gunakannya.  Sebanyak 66,67% siswa menyatakan penggunaan bahasa dalam 

LKS sulit dimengerti dan desain LKS  juga kurang menarik sehingga kurang me-

motivasi siswa dalam proses belajar.  Padahal penggunaan LKS sangat membantu 

dalam proses belajar mengajar, hal ini terbukti 100% guru merasa terbantu dengan 

menggunakan LKS dalam pembelajaran materi reaksi redoks dan 66,67% siswa 

menyatakan lebih mudah memahami materi reaksi redoks dengan adanya LKS 

yang diberikan guru.  

 

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Gustiria (2012) yaitu telah 

mengembangkan LKS sebagai bentuk penyajian penuntun praktikum alternatif. 

Penelitian yang dilakukan Supiati A, Wisanti, dan Budijastuti (2013) dalam Pe-

ngembangan LKS Berbasis Kontruktivis untuk Melatihkan Keterampilan Proses 

Sains juga mengungkapkan LKS memberi pengaruh yang cukup besar dalam 

proses belajar mengajar.  Selain itu dalam penelitian Yanto R, Enawaty dan Erlina 

(2011) menyatakan bahwa hasil analisa terhadap LKS yang digunakan guru SMA 

Negeri di kota Pontianak diketahui bahwa isi LKS sangat sedikit memuat repre-

sentasi kimia. Padahal menurut Hermawati RF, Mulyani S, dan Redjeki T (2013) 

pembelajaran kimia pada dasarnya diharapkan dapat membangun pema-haman 

siswa terhadap fenomena yang terjadi, salah satu pembelajaran yang menunjang 

adalah pembelajaran multiple representasi.  
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Materi pokok reaksi redoks meliputi sub bahasan perkembangan reaksi redoks, 

penentuan biloks unsur dalam senyawa, reaksi autoredoks, pemberian nama 

senyawa menurut biloks, dan beberapa fenomena kimia yang berhubungan dengan 

reaksi redoks.  Reaksi redoks merupakan salah satu materi yang mempelajari hal-

hal makroskopik seperti pembakaran pita magnesium yang dapat merubah warna 

pita, campuran CuO dengan karbon kemudian dipanaskan yang menghasilkan 

perubahan warna, pembuatan cuka dari alkohol, dan perkaratan besi yang semua-

nya itu mengalami perubahan bentuk dengan cara bereaksi.  Agar lebih mudah 

dipahami siswa, perubahan bentuk molekul yang diakibatkan reaksi kimia dapat 

digambarkan secara submikroskopik.  Hal ini akan mempermudah siswa dalam 

memahami materi reaksi redoks dan tidak hanya menghafal teorinya saja.   

 

Untuk membantu memahami konsep tersebut diperlukan ke tiga level representasi 

kimia sehingga siswa dapat mengamati gejala yang terjadi, dapat mengumpulkan 

data, menganalisa, dan menarik kesimpulan.  Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka perlu dilakukan Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Representasi 

Kimia pada Materi Reaksi Redoks. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik LKS berbasis representasi kimia pada materi reaksi 

redoks yang dikembangkan? 

2. Bagaimana kesesuaian isi, kontruksi, kemenarikan, dan keterbacaan LKS 

berbasis representasi kimia pada materi reaksi redoks yang dikembangkan? 
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3. Bagaimana tanggapan guru terhadap LKS berbasis representasi kimia pada 

materi reaksi redoks yang dikembangkan? 

4. Bagaimana tanggapan siswa terhadap LKS berbasis representasi kimia pada 

materi reaksi redoks yang dikembangkan? 

5. Apa kendala-kendala yang dihadapi selama mengembangkan LKS berbasis 

representasi kimia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengembangkan LKS berbasis representasi kimia pada materi reaksi redoks. 

2. Mendeskripsikan karakteristik LKS berbasis representasi kimia pada materi 

reaksi redoks. 

3. Mendiskripsikan kesesuaian isi, kontruksi, dan keterbacaan LKS berbasis 

representasi kimia pada materi reaksi redoks. 

4. Mendeskripsikan tanggapan guru terhadap LKS berbasis representasi kimia pada 

materi reaksi redoks. 

5. Mendeskripsikan tanggapan siswa terhadap LKS berbasis representasi kimia 

pada materi reaksi redoks. 

6. Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi selama mengembangkan LKS 

berbasis representasi kimia. 

7. Mendeskripsikan faktor pendukung selama mengembangkan LKS berbasis 

representasi kimia. 

 

 



6 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Dari pengembangan LKS berbasis representasi kimia yang dihasilkan, diharapkan 

dapat bermanfaat bagi: 

1. Guru   

Menambah perangkat pembelajaran baru yang diharapkan dapat menunjang 

kegiatan belajar mengajar sehingga menjadi lebih efektif dan konstruktif. 

2. Siswa 

Penggunaan LKS berbasis representasi kimia pada materi reaksi redoks 

diharapkan mampu mempermudah dalam mengkonstruksikan konsep-konsep 

yang bersifat abstrak dan menambah minat belajar siswa. 

3. Sekolah 

Menjadi informasi dan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan mutu 

atau kualitas pendidikan terutama pada pembelajaran kimia di sekolah. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Pengembangan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan 

sesuatu yang didasarkan pada pengalaman, prinsip yang telah teruji, 

pengamatan dan percobaan yang terkendali dimana dalam hal ini yang di 

kembangkan adalah salah satu perangkat pembelajaran berupa LKS. 

2. LKS yang dikembangkan adalah LKS berbasis representasi kimia dengan 

menggunakan model problem solving. 
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3. LKS berbasis representasi kimia adalah level representasi dalam menjelaskan 

fenomena kimia yang meliputi level makroskopik, submikroskopik, dan 

simbolik. 

4. Tahapan pada pengembangan LKS berbasis representasi kimia hanya sampai 

pada tahap revisi hasil uji coba terbatas. 


