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ABSTRAK

PENGEMBANGAN LKS KEMAGNETAN BERBASIS REPRESENTASI
MULTIPEL UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP

DAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH

Oleh

YANI SURYANI

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan LKS, mendeskripsikan kelayakan

LKS yang memenuhi unsur kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan LKS dalam

meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah. Metode

penelitian menggunakan model R & D yang meliputi empat langkah, yaitu studi

pendahuluan digunakan untuk mengkaji kurikulum, mengkaji teori yang relevan,

melakukan penyebaran angket; langkah perencanaan dan pengembangan digunakan

untuk menyusun LKS, menyusun perangkat pembelajaran, lembar pengamatan,

angket dan lembar validasi ahli; langkah uji lapangan digunakan untuk melakukan uji

coba terbatas dan uji coba lapangan utama; dan langkah diseminasi. Subjek penelitian

ini adalah lima guru fisika dan 85 siswa SMA/MA di Bandar Lampung. LKS berbasis

representasi multipel yaitu LKS yang menerapkan fase-fase REAL diantaranya fase

recognizing (mencari konsep target dengan konsep analogi atau konsep yang mirip),

fase explaining (menjelaskan konsep target melalui beberapa representasi), fase
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applying (menerapkan konsep yang telah diperoleh ke dalam pemecahan masalah

berbagai soal), dan fase looking back (melihat kembali melalui refleksi diri). Setiap

kegiatan siswa dituntut untuk menampilkan kemampuan mengubah representasi satu

ke bentuk representasi lain. Hasil validasi tiga dosen ahli dan dua praktisi ahli

menyatakan bahwa LKS hasil pengembangan sudah layak digunakan dengan kategori

sangat tinggi (88%) untuk aspek konten dan konstruk. LKS hasil pengembangan

praktis digunakan dalam pembelajaran fisika dengan skor rerata keterlaksanaan dalam

kategori sangat tinggi dan respon positif siswa (87.5%). LKS efektif digunakan dalam

pembelajaran dengan indikator aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran

termasuk dalam kategori sangat aktif (88%), dan terdapat perbedaan secara signifikan

pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen dan kelas

kontrol. Pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen

yang diajar menggunakan LKS berbasis representasi multipel lebih baik

dibandingkan kelas kontrol.

Kata kunci: Pemahaman konsep, Pemecahan masalah, Representasi multipel
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ABSTRACT

DEVELOPMENT OF STUDENT WORKSHEET BASED ON MULTIPLE
REPRESENTATION TO IMPROVE CONCEPTUAL UNDERSTANDING

AND PROBLEM-SOLVING ABILITY

By

YANI SURYANI

This research aims to develop student worksheet, describe the feasibility of student

worksheet that meets the elements of validity, practicality, and effectiveness of

student worksheet in improve conceptual understanding and problem-solving

abilities. The research method uses R & D model that includes four steps, namely

preliminary study used to study the curriculum, review relevant theories, conduct

questionnaires; the planning and development steps are used to prepare the student

worksheet, draw up learning tools, observation sheets, expert questionnaires and

validation sheets; field test steps are used to carry out limited trials and field trials;

and the steps of dissemination. The subjects of this study were five physics teachers

and 85 SHS/MA students in Bandar Lampung. Student worksheet based on multiple

representation is student worksheet that apply REAL phases such as phases

recognizing (finding target concepts with analogous concepts or similar concepts),

phases explaining (explaining the concept of targets through multiple
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representations), phases applying (applying the concept has been gained into problem

solving various problems), and the phase of looking back (looking back through self-

reflection). Each student activity is required to display the ability to change the

representation of one to another form of representation. The validation results of three

expert lecturers and two practitioners of experts stated that the student worksheet of

the development results have been feasible to use with very high category (88%) for

the content and construct aspects. Student worksheet the result of practical

development used in physics learning with the average score of implementation in

very high category and students' positive response (87.5%). Student worksheets

effectively used in learning with student activity indicators during learning are

included in very active category (88%), and there is a significant difference in

conceptual understanding and problem solving abilities of the experimental class and

control class students. Conceptual Understanding and problem-solving ability of the

experimental class taught using the student worksheet based on multiple

representation is better than the control class.

Keywords: Conceptual understanding, Multiple representation, Problem solving
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan

pendidikan sampai kapanpun dan dimanapun ia berada. Pesatnya perkembangan

dunia pendidikan tentunya menimbulkan tantangan-tantangan terutama pemilihan

bahan ajar yang tepat dan penggunaan teknologi di bidang pendidikan termasuk di

dalamnya tantangan pada mata pelajaran Fisika. Fisika merupakan salah satu

cabang ilmu pengetahuan alam atau sains. Sains berkaitan dengan cara

mengetahui tentang suatu fenomena alam secara sistematis. Menjelaskan

fenomena tersebut, para ilmuwan membangun konsep-konsep dan teori-teori yang

sering menggunakan simbol yang abstrak sehingga menjadi sulit dipahami. Hal

ini membuat sebagian besar siswa kurang menyukai pelajaran sains, khususnya

fisika. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Mur, Zaragoza, Usón, Letosa,

Samplón, & Artal, (2004) bahwa tidak sedikit masalah-masalah dalam fisika

terutama pada materi yang abstrak dan kompleks sangat sulit dipecahkan karena

banyak melibatkan matematika yang rumit.

Pembelajaran fisika dibutuhkan suatu pemahaman konsep yang matang agar siswa

dapat memecahkan suatu permasalahan dalam bidang fisika dengan baik.

Pemahaman konsep memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan

kepada siswa bukan hanya sekedar hafalan, namun lebih dari itu. Jika siswa tidak
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memiliki pemahaman konsep yang baik maka siswa tersebut kurang mengerti

akan konsep materi-materi dalam fisika, sehingga siswa tidak dapat memecahkan

permasalahan fisika dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti

diperoleh bahwa kemampuan pemecahan masalah termasuk dalam kategori

rendah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kemampuan

representasi siswa masih terbatas pada satu bentuk representasi yaitu siswa hanya

mampu menggunakan bentuk representasi verbal, sedangkan representasi fiktorial

atau grafik dan formula diabaikan sehingga siswa mengalami kesulitan dalam

menyelesaikan masalah fisika yang bersifat abstrak dan kompleks. Padahal

konsep pada materi fisika tersebut amat penting untuk dipelajari.

Pemahaman siswa mengenai sistem fisis/materi seharusnya 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 peristiwa-peristiwa

yang terjadi di sekitar kehidupan sehari-hari, memiliki banyak representasi. Selain

itu, pada dasarnya setiap individu siswa memiliki karakter dan gaya belajar yang

berbeda yang mempengaruhi kecepatan siswa untuk dapat memahami suatu

materi, contohnya jika seorang siswa lebih mudah memahami materi melalui
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visual atau gambar, tetapi guru menjelaskan menggunakan verbal atau persamaan

matematis, maka jelas siswa tersebut akan mengalami kesulitan untuk memahami

materi yang dijelaskan.

Salah satu materi fisika yang penting untuk dipelajari tetapi sulit adalah

kemagnetan, karena materi kemagnetan memiliki tingkat kompleksitas dan

abstrak sehingga dalam pemahamannya membutuhkan strategi yang terpadu dan

menyeluruh serta melibatkan pemecahan matematika yang rumit. Dengan

demikian dalam mempelajari fisika sangat memerlukan pemahaman konsep dan

kemampuan siswa dalam menginterpretasi berbagai representasi pada saat

menyelesaikan soal. Kohl, & Finkelstein, (2005) mengemukakan bahwa

kemampuan menginterpretasi berbagai representasi sangat diperlukan, agar dapat

menerapkan berbagai konsep dalam memecahkan masalah-masalah secara tepat.

Pembelajaran pada materi kemagnetan sasaran utamanya adalah mengembangkan

kemampuan berpikir siswa terhadap materi kemagnetan secara menyeluruh baik

dalam skala makroskopik, mikroskopik dan simbolik.  Pemahaman siswa terhadap

materi kemagnetan ditunjukkan oleh kemampuannya mentransfer dan

menghubungkan antara fenomena makroskopik, mikroskopik dan simbolik.

Ketidakmampuan merepresentasikan salah satu dari tiga tersebut, akan

berpengaruh terhadap yang lainnya, sehingga siswa akan mengalami kesulitan

dalam memecahkan masalah–masalah yang bersifat kompleks (Distrik, 2016).

Penjelasan secara verbal melalui teks yang telah dibuat akan menjadi lebih mudah

dipahami jika penjelasan teks dilengkapi dengan gambar atau grafik yang

bersesuaian dengan materi tersebut. Siswa menggunakan representasi untuk
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mendukung pemahaman ketika mereka memecahkan masalah atau mempelajari

konsep-konsep baru (Salkind & Hjalmarson, 2007; Van Heuvelen & Zou, 2001).

Mengatasi permasalahan di atas, perlu adanya perangkat pembelajaran yang

memungkinkan siswa dapat belajar sendiri seperti Lembar Kerja Siswa (LKS).

LKS merupakan salah satu media pembelajaran alternatif yang tepat bagi siswa

karena LKS membantu siswa untuk menambah informasi tentang konsep yang

dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. Manfaat penggunaan LKS

yaitu dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, dapat

membantu guru dalam mengarahkan siswanya untuk menemukan konsep-konsep

melalui aktivitasnya. Selain itu juga, LKS dapat digunakan untuk

mengembangkan keterampilan proses, mengembangkan sikap ilmiah serta

membangkitkan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran.

Pengembangan LKS dimaksudkan untuk mendukung pembelajaran berbasis

representasi multipel. Pembelajaran berbasis representasi multipel harus didukung

oleh LKS dan media pembelajaran lainnya yang memungkinkan siswa belajar

sendiri atau berkelompok dengan bimbingan guru yang mengampu pelajaran

fisika. LKS yang disajikan dikemas dengan urutan mengikuti model “REAL”

(Distrik, 2016), yaitu mengenali (recognizing) konsep, menjelaskan (explaining)

konsep dengan beberapa representasi, menerapkan (applying) konsep melalui

contoh solusi, dan melihat kembali (looking back) hubungan antara konsep.

Dengan demikian materi yang bersifat abstrak lebih mudah dipahami oleh siswa.

Berdasarkan hal tersebut sangat dipandang perlu untuk melakukan pengembangan

LKS materi kemagnetan berbasis representasi multipel untuk meningkatkan

pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah.
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B. Rumusan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian, diajukan pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana karakteristik produk LKS kemagnetan berbasis representasi

multipel untuk meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan

pemecahan masalah yang dikembangkan?

2. Bagaimana validitas LKS kemagnetan berbasis representasi multipel untuk

meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah?

3. Bagaimana kepraktisan LKS kemagnetan berbasis representasi multipel untuk

meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah?

4. Bagaimana keefektifan LKS kemagnetan berbasis representasi multipel untuk

meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah?

C. Tujuan Penelitaian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Mendeskripsikan karakteristik produk LKS kemagnetan berbasis representasi

multipel untuk meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan

pemecahan masalah yang dikembangkan.

2. Mendeskripsikan kevalidan LKS kemagnetan berbasis representasi multipel

untuk meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan

masalah.

3. Mendeskripsikan kepraktisan LKS kemagnetan berbasis representasi multipel

untuk meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan

masalah.
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4. Mendeskripsikan keefektifan LKS kemagnetan berbasis representasi multipel

untuk meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan

masalah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. bagi siswa, LKS kemagnetan berbasis representasi multipel ini diharapkan

mampu menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman konsep dan

kemampuan pemecahan masalah.

2. bagi guru, LKS yang telah dikembangkan dapat menjadi salah satu referensi

guru dalam menggunakan dan mengembangkan media pembelajaran yang

berorientasi meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan

masalah pada materi yang bersifat abstrak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan yang dimaksud adalah pembuatan LKS kemagnetan berbasis

representasi multipel untuk meningkatkan pemahaman konsep dan

kemampuan pemecahan masalah sebagai salah satu media pembelajaran.

2. LKS kemagnetan merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat

digunakan sebagai sarana belajar siswa yang dapat membantu siswa ataupun

guru saat proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik khususnya

pada materi kemagnetan yang berbasis representasi multipel.
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3. Representasi multipel yang dimaksudkan adalah merepresentasi ulang konsep

yang sama dengan format yang berbeda, termasuk verbal, gambar, grafik, dan

matematik (Prain & Waldrip, 2007).

4. Indikator dari pemahaman konsep meliputi mengeinterpretasi, mencontohkan,

mengklasifikasikan, membandingkan, menjelaskan, dan menyimpulkan.

5. Indikator dari kemampuan pemecahan masalah meliputi membuat

pemodelan, menganalisis, menafsir, dan memvalidasi.

6. Validitas produk dilihat dari segi isi/konten dan konstruk.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi dan Permasalahan pada Pembelajaran Materi Kemagnetan

Materi kemagnetan mulai diperkenalkan pada siswa SMA semester I kelas XII

(kurikulum 2013). Lingkup materi kemagnetan terdiri atas medan magnet di

sekitar kawat berarus, gaya Lorentz dan aplikasi gaya Lorentz. Paparan materi

yang diajarkan pada tingkat SMA terbatas pada aspek aljabar, yaitu berorientasi

pada ruang lingkup konsep-konsep dasar dengan memanfaatkan matematika untuk

mengungkapkan fenomena alam secara kuantitatif.

Kemagnetan merupakan salah satu materi fisika bersifat abstrak yang memilki

peluang penggunaan representasi multipel dalam proses pembelajaran. Terdapat

beberapa konsep pada subtopik kemagnetan yang memiliki peluang menggunakan

representasi multipel seperti pada konsep medan magnet di sekitar kawat berarus

yang dapat disajikan dalam bentuk representasi verbal berupa penjelasan

mengenai medan magnet dan menentukan arah induksi magnetik, representasi

gambar berupa gambar induksi magnetik di sekitar kawat berarus, dan

representasi matematis berupa penggunaan rumus matematis besar induksi

magnetik di sekitar kawat berarus . Serta masih banyak konsep-konsep

kemagnetan yang dapat dijelaskan secara representasi multipel.



9

Ada beberapa permasalahan dalam pembelajaran materi kemagnetan, yaitu

kesulitan dalam memahami konsep yang bersifat abstrak dan menerapkan dalam

pemecahan masalah. Kesulitan ini mungkin disebabkan konsep-konsep dasar tidak

dipahami dengan baik dan kurangnya guru mengeksplorasi kemampuan siswa

dalam memahami konsep. Padahal pemahaman konsep mempunyai pengaruh

positif terhadap kemampuan pemecahan masalah (Distrik, 2013; Yildirim &

Ersozlu, 2013).

Materi kemagnetan sulit dipahami, karena materinya abstrak dan kompleks serta

melibatkan matematika yang rumit (Mur et al., 2004). Pendapat yang mirip juga

dikemukan oleh siswa calon guru fisika di Universitas Lampung pada studi awal

dalam perkuliahan listrik dan magnet, yaitu sebagian besar siswa (88,9%)

mengatakan kesulitan dalam memahami materi listrik dan magnet, 81,5% siswa

mengatakan bahwa kesulitan tersebut disebabkan karena materi magnet hanya

sebagian kecil saja materinya dapat dieksperimenkan, dan 88,9% siswa

mengatakan bahwa materi listrik dan magnet abstrak dan kompleks serta

menggunakan rumusan matematika yang rumit. Hasil penelitian yang dilakukan

oleh Suseno (2010), juga mengungkap hal yang serupa, yaitu 95% siswa yang

mengikuti kuliah listrik dan magnet mengalami kesulitan mempelajari konsep

listrik dan magnet dan 100% siswa mengatakan bahwa materi listrik dan magnet

adalah abstrak dan kompleks. Kesulitan ini dapat dilihat dari kemampuan siswa

dalam memahami konsep dan kemampuan pemecahan masalah yang berhubungan

dengan materi magnet.
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Penelitian pendahuluan yang dilakukan pada siswa kelas XII IPA di SMA YP

Unila Bandar Lampung diperoleh bahwa 83% siswa menggunakan represenatasi

simbolik dalam menyelesaikan masalah fisika. Siswa cenderung menerapkan

rumus untuk menyelesaiakn masalah tanpa diawali dengan representasi verbal

atau gambar. Padahal representasi verbal atau gambar sangat baik untuk

menggambarkan variabel-variabel masalah, sehingga masalah yang sulit menjadi

mudah diselesaikan. Hal ini menyebabkan kemampuan siswa dalam

menyelesaikan masalah-masalah fisika termasuk dalam kategori rendah.

Demikian juga hasil penelitian Distrik (2011), menemukan bahwa 66% siswa

reguler dan 94% siswa nonreguler salah dalam memahami konsep listrik dan

magnet. Kesulitan dalam memahami konsep listrik dan magnet juga dikemukan

oleh Demirci & Cirkinoglu (2004); Engelhardt & Beichner (2004).

B. Lembar Kerja Siswa

Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai sarana belajar siswa

yang dapat membantu siswa ataupun guru saat proses pembelajaran agar dapat

berjalan dengan baik adalah Lembar Kerja Siswa (LKS). LKS digunakan sebagai

media bagi siswa untuk mendalami materi pelajaran yang sedang dipelajari saat

proses pembelajaran. Penggunaan LKS adalah untuk meningkatkan aktivitas

siswa dalam proses pembelajaran. Trianto (2010: 11) menjelaskan bahwa LKS

adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan

atau pemecahan masalah. Panduan dalam LKS dapat digunakan sebagai latihan

bagi siswa untuk mengembangkan aspek yang harus dimiliki dalam proses

pembelajaran. Selain menuntun siswa dalam menyelesaikan masalah dalam
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pembelajaran, LKS juga membantu guru dalam menyampaikan konsep yang harus

dipahami oleh siswa.

Definisi LKS menurut Suryani dan Agung (2012: 136) adalah salah satu media

pembelajaran yang dapat digunakan sebagai sarana belajar siswa yang dapat

membantu siswa ataupun guru saat proses pembelajaran agar dapat berjalan

dengan baik. Penggunaan LKS adalah untuk meningkatkan aktifitas siswa dalam

proses pembelajaran. Kegiatan yang dipandu di LKS mampu membuat siswa

lebih aktif saat proses pembelajaran, misalnya dengan mencari referensi atau

sumber yang berhubungan dengan materi, dan dalam LKS juga diarahkan dengan

kegiatan yang dapat memudahkan siswa memahami konsep materi pembelajaran.

LKS disusun dengan memperhatikan tiga persyaratan kualitas yaitu aspek

didaktik, aspek konstruksi, dan aspek teknik serta minat siswa terhadap produk

LKS yang dikembangkan. Tiga persyaratan kualitas penyusunan LKS menurut

Darmodjo & Jenny (1992) adalah 1) syarat didaktik, yakni mengatur tentang

penggunaan LKS yang bersifat universal dapat digunakan dengan baik untuk

siswa yang lamban ataupun yang pandai, dan lebih menekankan pada proses

untuk menemukan konsep, sehingga diharapkan mengutamakan pada

pengembangan kemampuan komunikasi dan estetika; 2) syarat konstruksi

berhubungan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat

kesukaran, dan kejelasan dalam LKS; 3) Syarat teknis menekankan penyajian

LKS, yaitu berupa tulisan, gambar dan penampilannya dalam LKS.

LKS memiliki kelebihan secara internal dan eksternal yang dijelaskan oleh

Setiono (2011: 10). Kelebihan produk LKS secara internal yaitu:
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a. Disusun menggunakan pendekatan fase-fase yang ada pada siklus belajar

yang dibuat mulai dari kegiatan apersepsi hingga evaluasi sehingga dapat

digunakan untuk satu proses pembelajaran materi secara utuh.

b. Panduan yang ada dalam LKS dibuat  sedemikian rupa sehingga dapat

membuat siswa lebih aktif dalam kegiatan belajarnya, misalnya melalui

kegiatan praktikum yang ada dan usaha untuk mencari sumber belajar yang

lain.

Kelebihan produk LKS secara eksternal, yaitu:

a. Produk hasil pengembangan dapat digunakan sebagai penuntun belajar bagi

siswa secara mandiri atau kelompok, baik dengan menerapkan metode

eksperimen maupun demonstrasi.

b. Produk juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengetahui tingkat

penguasaan konsep materi kalor yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan

psikomotor.

c. Produk dapat digunakan untuk memberi pengalaman belajar secara langsung

kepada siswa dan lebih menuntut keaktifan proses belajar siswa bila

dibandingkan menggunakan media lain.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli di atas mengenai definisi, manfaat dan

kelebihan LKS, dapat diketahui bahwa media pembelajaran salah satunya LKS,

memiliki manfaat yang penting dalam proses pembelajaran, yaitu memperjelas

dalam penyampaian materi sehingga mampu meningkatkan hasil belajar,

meningkatkan motivasi siswa dengan kegiatan-kegiatan yang diarahkan dalam

LKS, mengatasi keterbatasan media, ruang dan waktu karena dapat disajikan
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secara singkat dalam LKS. LKS memiliki beberapa kelebihan, baik secara internal

maupun eksternal. Secara internal, kelebihan LKS yaitu disusun secara sistematis

sesuai dengan langkah-langkah yang dimulai dari pendahuluan hingga penutup

dalam pembelajaran, panduan dalam LKS dapat mengarahkan siswa untuk

bertindak lebih aktif dan kritis dalam proses pembelajaran, sehingga perlu adanya

kemenarikan dan keefektifan dalam LKS. Secara eksternal, kelebihan LKS yaitu

sebagai penuntun belajar bagi siswa dalam memahami konsep atau materi yang

diajarkan, baik dilakukan secara mandiri maupun kelompok, dapat digunakan

sebagai alat evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman konsep.

C. Representasi Multipel

Representasi merupakan sesuatu yang mewakili, menggambarkan, atau

menyimbolkan objek dan/atau proses. Representasi multipel berarti

merepresentasi ulang konsep yang sama dengan format yang berbeda, termasuk

verbal, gambar, grafik, dan matematik (Prain & Waldrip, 2007). Sedangkan

menurut Ainsworth (2008) representasi multipel merupakan suatu cara yang

digunakan untuk memperlihatkan suatu materi ataupun konsep dengan cara yang

berbeda-beda, baik itu melalui gambar, teks, diagram, persamaan, dan lain

sebagainya. Berdasarkan uaraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa multi

representasi adalah cara menyampaikan sesuatu dalam berbagai bentuk.

Representasi ditampilkan siswa sebagai suatu model atau bentuk pengganti dari

suatu situasi masalah yang digunakan untuk mencari solusi dari masalah.

Dengan adanya representasi multipel diharapkan siswa dapat lebih mudah

memahami suatu konsep melalui bentuk representasi yang disajikan. Khususnya
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pada mata pelajaran fisika, representasi multipel ini akan membantu siswa

memahami konsep fisika dan menyelesaikan masalah fisika yang bersifat abstrak.

Menurut Ainsworth (2008) lingkungan belajar dengan representasi multipel

mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi pertama adalah menggunakan

representasi untuk memperoleh informasi tambahan atau mendukung proses

kognisi yang ada dan saling melengkapi. Kedua representasi dapat digunakan

untuk membatasi interpretasi yang mungkin terjadi. Dan yang ketiga representasi

dapat digunakan untuk memotivasi mahasiswa dalam membangun pemahaman

yang lebih mendalam. Ainsworth juga membuktikan bahwa representasi multipel

memainkan tiga peranan utama, yaitu: saling melengkapi, menjelaskan tafsiran

tentang suatu representasi yang lebih tidak lazim, dan membantu mahasiswa

menyusun suatu pemahaman yang lebih tentang suatu topik yang dipelajari.

Penelitian yang telah dilakukan mengenai representasi multipel pada

pembuktian dalam pembelajaran geometri mengajukan tiga bentuk representasi

yakni representasi masalah, representasi visual dan representasi bukti (Demirci, N.

& Cirkinoglu, A. 2004). Suhandi dan Wibowo (2012) dalam penelitiannya

mengatakan bahwa representasi multipel yang digunakan dalam program

pembelajaran konseptual interaktif memiliki efektivitas yang tergolong tinggi

dalam menanamkan pemahaman konseptual. Pengunaan representasi multipel

dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa (Hand, Gunel,

& Ulu, (2009); Abdurrahman, dkk (2011)); hasil penelitian yang mirip dilakukan

oleh Prain, Tytler, & Peterson, (2009) mengungkapkan bahwa pembelajaran

dengan multiple representasi efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep

siswa serta dapat meningkatkan wawasan guru terhadap pemahaman siswa.
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Selama bertahun-tahun penelitian pendidikan ilmu pengetahuan yang mempelajari

representasi siswa terhadap representasi multipel telah terfokus pada gambar-

gambar statis, lukisan, grafik-grafik, foto, peta, model-model ilmiah, dan visual.

Teks dan gambar adalah representasi yang baik untuk menyajikan konteks

masalah. Diagram cocok untuk menyajikan informasi kualitatif. Sedangkan grafik,

formula, dan representasi numerik untuk menampilkan informasi kuantitatif (Meij

& de Jong, 2006). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa para ahli sering

menerapkan representasi kualitatif seperti gambar, grafik, dan diagram untuk

membantu diri mereka sendiri dalam memahami masalah sebelum mereka

menggunakan persamaan untuk menyelesaikan masalah secara kuantitatif

(Heuvelen & Zou, 2001).

Berdasarkan beberapa uaraian di atas, terdapat beberapa alasan representasi

multipel memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran fisika seperti

pembelajaran representasi multipel membantu siswa yang memiliki latar belakang

kecerdasan yang berbeda (multiple intelligences). Karena representasi yang dibuat

berbeda-beda memberikan kesempatan belajar yang optimal bagi setiap jenis

kecerdasan. Kuantitas dan konsep-konsep yang bersifat fisik seringkali dapat

divisualisasikan dan dipahami lebih baik dengan menggunakan representasi. Serta

membantu mengontruksi representasi lain yang lebih abstrak.

D. Desain LKS Berbasis Representasi Multipel

Desain LKS untuk mengajarkan materi kemagnetan, mengacu pada kajian teori

yang dipilih, karakteristik materi, tujuan yang ingin dicapai, perilaku pengajar,
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dan struktur kelas atau lingkungan belajar (Arends, 1997). Oleh karena itu struktur

materi yang disajikan dalam LKS adalah:

1. Mengenali (recognizing) konsep kunci (konsep-konsep pokok yang penting)

pada setiap pokok/sub pokok bahasan materi kemagnetan. Secara lengkap

memahami konsep meliputi memahami situasi objek atau peristiwa yang

dijelaskan oleh prinsip atau teori (rumus) dan keberlakuan umum dari situasi

objek atau peristiwa tersebut.

2. Membimbing siswa menjelaskan (explaining) konsep kunci (konsep yang

dikaji) dengan beberapa cara (representasi multipel). Memahami konsep

secara mendalam diperlukan representasi multipel (Leonard, Gerace, &

Dutrene, 2002). Representasi multipel sangat penting dalam pembelajaran,

karena representasi dapat menunjukkan memori, pikiran, dan penalaran.

Suatu masalah dapat direpresentasikan secara verbal, visual, gambar atau

secara simbolik. Representasi dikategorikan kedalam dua kelompok, yaitu

representasi internal dan representasi eksternal. Representasi internal sulit

untuk diamati secara kasat mata karena berhubungan dengan aktivitas

mental. Representasi internal merupakan pemahaman oleh masing-masing

individu terhadap materi atau peristiwa yang diamati atau dipelajarinya.

Sedangkan representasi eksternal digambarkan sebagai situasi fisik yang

terstruktur yang dapat dilihat sebagai perwujudan ide-ide fisik seperti tulisan,

gambar, diagram, grafik, tabel atau persamaan matematik.

3. Menerapkan (applying) konsep dalam pemecahan masalah dengan

menggunakan contoh solusi. Pemberian contoh solusi terhadap suatu

permasalah yang kompleks dan rumit sangat membantu siswa untuk
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membimbing ke arah penyelesaian masalah dengan tepat. Contoh solusi

memegang peranan penting untuk memberi pengetahuan awal kepada siswa

dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam fisika. Belajar

dengan menggunakan contoh berarti siswa mempelajari tahapan-tahapan

dalam menyelasaikan masalah.

Contoh-contoh merupakan bantuan yang lebih efektif dalam pemecahan

masalah daripada prosedur-prosedur umum itu sendiri atau petunjuk-petunjuk

atas materi instruksi (Ringenberg & VanLehn, 2006). Sedangkan menurut

Chick (2007) contoh adalah perwakilan tertentu dari sebuah prinsip umum,

yang dipilih untuk menggambarkan atau menjelajahi prinsip itu.

4. Melihat kembali (looking back) semua aktivitas selama pembelajaran melalui

refleksi diri.

Berikut ini merupakan desain produk pengembangan LKS kemagnetan

berbasis Representasi Multipel seperti Gambar 1.

Gambar 1. Desain Produk Pengembangan LKS Kemagnetan Berbasis
Representasi Multipel.

LKS Kemagnetan
Berbasis

Representasi Multipel
“REAL”

Recognizing: Pemaparan
konsep kemagnetan

Looking Back: refleksi
diri

Explaining: Sajian Materi
dalam berbagai

representasi

Applying: menampilkan
soal

Pemahaman Konsep:
Menginterpretasi,
mencontohkan,

mengklasifikasikan,
membandingkan,
menjelaskan, dan
menyimpulkan

Pemecahan
Maslah:

Membuat
pemodelan,

menganalisis, dan
memvalidasi
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E. Pemahaman Konsep

Pemahaman (understanding) merupakan kata kunci dalam pembelajaran. Menurut

Anderson & Krathwohl (2001) pemahaman merupakan tingkatan kedua dalam

domain kognisi, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis,

mengevaluasi, dan mencipta. Proses kognitif yang termasuk pada kategori

pemahaman yaitu menginterpretasi, mencontohkan, mengklasifikasi, meringkas,

dalam menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan (Knuth, & Jones, 2002;

Canon, & Feinstein, 2005; Anderson, dkk. 2001). Kemudian komponen-

komponen pemahaman dapat dijelaskan seperti di bawah ini.

a) menginterpretasi

menginterpretasi dapat dilakukan dengan mengubah informasi dari suatu

bentuk ke bentuk lainnya, seperti mengubah verbal menjadi verbal lainnya,

mengubah gambar menjadi verbal dan sebaliknya, simbol menjadi verbal dan

sebaliknya. Kata kerja operasional yang digunakan dalam menginterpretasi

adalah mengklarifikasi, menjabarkan, menerjemahkan atau

merepresentasikan.

b) menjelaskan

menjelaskan terjadi pada saat siswa membuat dan menggunakan model sebab

akibat dalam suatu sistem. Penjelasan yang lengkap melibatkan proses

membuat model sebab-akibat yang mencakup setiap pokok bahasan dari suatu

sistem dalam rangkaian peristiwa.
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c) mencontohkan

mencontohkan merupakan proses identifikasi ciri-ciri konsep atau prinsip

umum, menggunakan ciri-ciri untuk membuat contoh atau keputusan. Kata

kerja operasional yang digunakan dalam mencontohkan adalah

mengilustrasikan atau menggambarkan.

d) mengklasifikasikan

mengklasifikasikan dimulai dari contoh tertentuuntuk menemukan contoh

atau prinsip umum. Kata kerja operasional yang digunakan dalam

mengklasifikasikan adalah mengkategorikan atau mengelompokkan.

e) membandingkan

membandingkan merupakan proses mendeteksi suatu persamaan atau

perbedaan antara dua atau lebih objek, peristiwa, ide, masalah atau situasi.

Membandingkan dapat mendukung penalaran secara analogi.

f) menyimpulkan

menyimpulkan dapat dilakukan dengan mengabstraksikan sebuah konsep atau

prinsip yang menerangkan contoh-contoh tersebut dengan mencermati ciri-

ciri pada setiap contoh.

Berdasarkan uaraian di atas, pemahaman merupakan mental atau proses berpikir

untuk mengamati fenomena/kejadian, dan ide yang dapat disampaikan baik dalam

bentuk lisan atau tulisan, visual atau secara simbolis.

Konsep adalah kategori umum ide-ide, obyek, orang atau kejadian yang memiliki

karakter tertentu (Widayani, Khairrurijal, Khotiman, dan Viridi, 2009). Sedangkan
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menurut Mur et al (2004) menyatakan bahwa sebuah konsep yang relatif

sempurna dan bermakna gagasan/ide, pemahaman tentang suatu benda, produk

subjektif dari cara seseorang membuat pemahaman terhadap objek atau hal-hal

melalui pengamatan. Berdasarkan beberapa uraian tersebut, dapat dinyatakan

bahwa konsep adalah prinsip utama yang mendasari semua hasil pemikiran

abstrak manusia terhadap sesuatu, peristiwa, fakta-fakta yang menjelaskan banyak

pengalaman.

Menurut Berns & Erickson (2001) menyatakan dalam suatu domain belajar,

pemahaman merupakan prasyarat mutlak untuk tingkatan kemampuan kognitif

yang tinggi, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Fisika adalah suatu ilmu yang

lebih banyak memerlukan pemahaman daripada pengafalan, maka kunci

kesuksesan dalam belajar fisika adalah kemampuan memakai tiga hal pokok fisika

yaitu konsep, hukum-hukum atau asas-asas, dan teori-teori.

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep merupakan proses

menginterpretasi, mencontohkan, mengklasifikasikan, membandingkan,

menjelaskan, dan menyimpulkan tentang benda-benda, kejadian-kejadian, situasi-

situasi atau ciri-ciri yang memiliki khas dan terwakili dalam setiap budaya untuk

suatu tanda atau simbol dalam fisika.

Memahami konsep pada materi fisika sangat penting karena konsep bagian yang

terpenting dalam pemecahan masalah. Menurut Abdullah, Halim & Zakaria

(2014) pemahaman konsep dapat membantu pemecahan masalah dan pemecahan

masalah dapat memperkuat pemahaman konsep. Mengenali konsep kunci dapat

dilakukan dengan menggunakan pengetahuan analog atau peta konsep (Alias &



21

Tukiran, 2010). Penelitian lain yang serupa dilakukan oleh Distrik, Jatmiko,

dan Supardi (2015) bahwa penggunaan analogi dan representasi dalam

pembelajaran lebih efektif meningkatkan pemahaman konsep siswa pada

materi listrik dan magnet.

F. Pemecahan Masalah

Masalah mengacu pada situasi dimana seseorang dihadapkan pada kesulitan dan

tidak ditemukan solusi (Fatin, 2009). Kejelasan masalah ditentukan oleh kejelasan

pengetahuan tentang apa yang diinginkan dan apa yang dimiliki. Masalah muncul

dari adanya ketidaksesuian antara keadaan sekarang dan harapan yang diinginkan.

Masalah memiliki keadaan awal, tujuan dan jalan untuk mencapai tujuan itu

(Woolfolk, 2008b). Berdasarkan definisi tersebut bahwa masalah itu tidak lain

adalah sesuatu yang tidak jelas, membingungkan, diperlukan suatu strategi

tertentu, membuat analisis untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pemecahan masalah didefinisikan sebagai memformulasikan jawaban baru yang

lebih dari sekadar penerapan sederhana dari aturan-aturan yang sudah dipelajari

sebelumnya untuk mencapai suatu tujuan (Woolfolk, 2008b). Pemecahan masalah

adalah kemampuan untuk mengembangkan prinsip-prinsip pembelajaran

sebelumnya, prosedur, pengetahuan awal, strategi tertentu untuk menyelesaikan

masalah. Berdasarkan definisi tersebut, pemecahan masalah adalah suatu proses

berpikir dasar untuk menyelesaikan suatu kesulitan, mencari strategi atau metode

yang tepat untuk memformulasikan jawaban baru untuk mencapai suatu tujuan.
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Ada dua cara dalam pemecahan masalah, yaitu secara heuristik dan algoritmik.

Pemecahan massalah secara heuristik adalah pemecahan masalah berdasarkan

reproduksi pengetahuan dan kegiatan yang diperlukan secara langsung serta

asosiatif. Pemecahan masalah secara heuristik dapat mengakibatkan mahasiswa

bingung dan tidak terarah, sehingga tidak menghasilkan sesuatu. Pemecahan

masalah secara algoritmik dimana cara menyelesaikan masalah melalaui prosedur

tertentu, mengikuti langkah-langkah yang dilakukan tahap demi tahap dengan

kaidah-kaidah yang sesuai. Dalam pemecahan masalah siswa harus mampu

mengidentifikasi dan memahami permasalahan serta terampil dalam memilih,

menggunakan, mengorganisasikan kaidah atau aturan tingkat tinggi untuk

memecahkan masalah tersebut. Belajar pemecahan masalah dapat melatih siswa

untuk berpikir dan bernalar, yaitu berpikir dan bernalar pengaplikasikan

pengetahuan yang telah diperoleh baik melalui pengalaman sendiri, maupun dari

orang lain (guru) untuk menyelesaikan masalah baru yang sebelumnya belum

pernah dijumpai. Melalui berpikir dan bernalar siswa mampu berpikir kritis dan

kreatif.

Memecahkan masalah secara efektif menuntut siswa untuk mengidentifikasi,

mendefinisikan, dan memecahkan masalah dengan menggunakan logika, serta

berpikir kritis dan kreatif (Crebert et al, 2011). Menurut Crebert et al, tahapan-

tahapan yang digunakan oleh siswa dalam memecahkan masalah adalah

mendefinisikan tujuan, menganalisis situasi, merencanakan solusi, melaksanakan

pemecahan masalah, dan mengevaluasi apa yang telah dikerjakan. Proses

pemecahan masalah, menuntut pada pemahaman yang mendalam tentang topik

dan membangun pengetahuan dan pemahaman baru untuk membuat keputusan.
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Kemampuan pemecahan masalah adalah kesanggupan siswa dalam

menyelesaikan masalah dengan tahapan-tahapan, seperti mengenali dan

mengkatagorisasikan berbagai tipe soal, merepresentasikan masalah secara

konkrit dalam bentuk gambar, simbol atau bentuk verbal, dan memilih informasi

yang relevan (Woolfolk, 2008b). Menurut Polya (1973) ada empat langkah untuk

menyelesaikan masalah, yaitu: 1) memahami masalah, 2) menyusun rencana

untuk menyelesaikan masalah, 3) mengerjakan masalah secara berurutan, 4)

melakukan pengecekan terhadap langkah-langkah yang digunakan dalam

menyelesaikan masalah. Hal yang senada menurut Gok (2010) ada empat langkah

utama strategi pemecahan masalah, yaitu: 1) description, 2) planning, 3)

implementation, 4)checking. Pada tahun 1999, Reif memperbaiki langkah-langkah

strategi pemecahan masalah dalam fisika yang dibagi menjadi tiga, yaitu: 1)

menganalisis masalah (analyze the problem), 2) membangun solusi (construction

of a solution), 3) melakukan pengecekan (check). Menurut Kneeland sebagaimana

dikutif oleh Gok (2010) model pemecahan masalah terdiri atas enam langkah,

yaitu: 1) kesadaran terhadap suatu masalah, 2) mengumpulkan fakta-fakta yang

relevan, 3) mendefinisikan masalah, 4) mengembangkan pemilihan solusi, 5)

pemilihan solusi yang terbaik, 6) implementasi solusi. Sedangkan menurut

Bransford & Stein yang dikutif oleh Pretz, Naples, & Sternberg (2003) proses

pemecahan masalah digambarkan dengan istilah siklus yang terdiri atas langkah-

langkah: 1) mengenali atau mengindentifikasi masalah, 2) mendefinisikan dan

merepresentasikan masalah secara mental, 3) mengembangkan strategi

pemecahan, 4) mengorganisasikan pengetahuan tentang masalah, 5)

mengalokasikan sumber-sumber mental dan fisik untuk pemecahan masalah, 6)
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memonitor perkembangannya melalui tujuan, 7) mengevaluasi penyelesaian untuk

keakuratan. Model siklus sebagaimana dikemukakan oleh Bransford dan Stein

tidak harus diikuti langkah-langkahnya secara berurutan, tetapi dapat disesuaikan

sesuai dengan tingkat masalah yang akan diselesaikan. Menurut Heller & Heller

(1999) langkah-langkah pemecahan masalah dalam fisika terdiri atas: 1) fokus

pada masalah, 2) menggambarkan bentuk masalah, 3) merencanakan solusi, 4)

melaksanakan rencana, 5) mengevaluasi jawaban. Menurut Loucks (Fatin, 2009)

ada lima langkah dalam memecahkan masalah fisika yang berhubungan dengan

aljabar, yaitu: 1) mengidentifikasi masalah, 2) mengurutkan sesuai dengan interval

dan atau objek, 3) menemukan persamaan, 4) membuat garis besar solusi, 5)

menyelesaikan dengan menggunakan matematika. Sedangkan menurut Savage &

Williams (1990) pemecahan masalah dalam fisika terdiri atas 3 langkah, yaitu: 1)

mengatur/mempersiapkan model, 2) menganalisis masalah, 3) menafsirkan dan

memvalidasi. Masalah dapat diselesaikan dengan berbagai usaha, seperti

menggunakan strategi yang sesuai, mencari informasi, melakukan prediksi atau

usaha lain. Menyelesaikan masalah tidak harus menggunakan cara yang sama,

setiap orang dapat menggunakan dengan caranya sendiri-sendiri sesuai dengan

kemampuan yang dimilikinya.

Tahapan-tahapan pemecahan masalah yang digunakan oleh Savage & Williams

mirip dengan tahapan-tahapan kemampuan pemecahan masalah yang digunakan

oleh Mestre. Langkah-langkah dan indikator pemecahan masalah menurut Savage

dan William, 1990 disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Langkah-Langkah dan Indikator Pemecahan Masalah Menurut Savage
dan William, 1990

No Langkah-langkah
pemecahan masalah Indikator

1 Menampilkan model a. Menampilkan gambar sesuai dengan
masalah.

b. Menjabarkan variabel-variabel yang
diketahui baik dalam bentuk gambar, grafik
maupun uraian.

2 Menganalisis model a. Menganalisis masalah.
b. Mengkaji rumus-rumus yang akan

digunakan.
c. Menyelesaikan masalah secara berurutan

3 Menafsir dan memvalidasi a. Menafsir dan menvalidasi
b. Membuat interpretasi atau kesimpulan

Setelah mencermati langkah-langkah pemecahan masalah, khususnya pemecahan

masalah fisika, maka pada penelitian ini, indikator kemampuan pemecahan

masalah yang digunakan adalah indikator langkah-langkah pemecahan masalah

yang digunakan oleh Savage & Williams, dengan pertimbangan karakteristik

materi kemagnetan yang abstrak dan kompleks, menggunakan matematika,

sehingga dalam pemecahannya melibatkan model, analisis masalah, dan

memvalidasi. Langkah-langkah pemecahan masalah fisika yang digunakan oleh

Savage & Williams cukup jelas dan terukur. Pemecahan masalah yang digunakan

oleh Savage & Williams terdiri atas tiga langkah, yaitu: 1) mempersiapkan model,

yaitu mempersiapkan model maksudnya adalah menguraikan/menggambarkan

atau menjabarkan variabel-variabel yang diketahui baik dalam bentuk gambar,

grafik maupun uraian, 2) menganalisis masalah, yaitu mengkaji rumus-rumus

yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah dan menyelesaikan masalah

tersebut secara berurutan, 3) menafsir dan memvalidasi, yaitu membuat

interpretasi atau kesimpulan terhadap peristiwa/kejadian berdasarkan data atau

hasil perhitungan.
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G. Kerangka Pemikiran

Pembelajaran fisika yang tepat dapat melatih pemahaman konsep dan kemampuan

pemecahan masalah siswa. Pemahaman konsep siswa meliputi menginterpretasi,

mencontohkan, mengklasifikasi, menyimpulkan, membandingkan, dan

menjelaskan. Sedangkan kemampuan pemecahan masalah meliputi menampilkan

model, menganalisis berdasarkan model yang ditempilkan, dan membuat

kesimpulan berdasarkan hasil analisis.

Masih rendahnya pemahaman konsep dan kemampuan masalah siswa karena

belum tepatnya model pembelajaran yang digunakan, dan belum memberi

kesempatan yang optimal kepada siswa untuk dapat melatih pemahaman konsep

dan kemampuan pemecahan masalah.

Diantara berbagai model pembelajaran, model pembelajaran representasi multipel

“REAL” merupakan model pembelajaran yang diharapkan dapat membantu

melatih pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah siswa.

Melalui model pembelajaran representasi multipel “REAL” siswa tidak hanya

sekedar menghafal konsep, tetapi lebih kepada bagaimana siswa mengerti dan

memahami konsep-konsep fisika yang bersifat abstrak dan kompleks. Sehingga

pemilihan materi yang akan disajikan dalam LKS yang akan dikembangkan harus

banyak berkaitan dengan kemagnetan.

Kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan standar isi dan standar proses.Dimana

dalam standar isi memuat kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) yang

harus dicapai siswa. Agar siswa dapat mencapai KI dan KD tersebut maka perlu

didukung dengan standar proses yang memuat tentang perencanaan pembelajaran
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dan bahan ajar yang digunakan. Salah satu dari bahan ajar yang digunakan adalah

LKS.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengembangkan LKS kemagnetan berbasis

representasi multipel yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman

konsep siswa dan kemampuan pemecahan masalah siswa.

Secara skematis kerangka pikir penelitian terdapat pada Gambar 2.
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Gambar 2. Diagram Kerangka Pemikiran

Indikator Pemahaman
Konsep
1. Interpretasi
2. Mencontohkan
3. Mengklasifikasikan
4. Membandingkan
5. Menjelaskan
6. Menyimpulkan

Indikator Pemecahan
Masalah
1. Membuat model
2. Analisis model
3. Memerifikasi atau

memvalidasi

LKS kemagnetan
berbasis Representasi
Multipel “REAL”
1. Mengenali konsep

target melalui
analogi.

2. Menjelaskan konsep
dengan berbagai
representasi.

3. Menerapkan konsep
dalam
menyelesaikan
masalah sesuai
contoh solusi.

4. Melihat kembali
aktivitas siswa
melalui refleksi diri.

Kajian teoritis:

LKS adalah panduan siswa
yang digunakan untuk
melakukan kegiatan
penyelidikan atau
pemecahan masalah
(Trianto: 2010).

Menurut Ainsworth (2008)
multi representasi
merupakan suatu cara yang
digunakan untuk
memperlihatkan suatu
materi ataupun konsep
dengan cara yang berbeda-
beda, baik itu melalui
gambar, teks, diagram,
persamaan, dan lain
sebagainya.

Memecahkan masalah
secara efektif menuntut
siswa untuk
mengidentifikasi,
mendefinisikan, dan
memecahkan masalah
dengan menggunakan
logika, serta berpikir kritis
dan kreatif (Crebert et al,
2011).

Kajian Empiris:

Menurut Abdullah,
Halim & Zakaria (2014)
pemahaman konsep
dapat membantu
pemecahan masalah dan
pemecahan masalah
dapat memperkuat
pemahaman konsep.

Mengenali konsep
kunci dapat dilakukan
dengan menggunakan
pengetahuan analog
atau peta konsep (Alias
& Tukiran, 2010).

Representasi Multipel
dapat menggambarkan
fenomena fisika dalam
berbagai sajian
sehingga dapat
menyajikan masalah-
masalah rumit dan
abstrak menjadi lebih
sederhana dan holistik
sehingga mudah
dipahami oleh siswa
(Ainsworth, 2008)

Hipotesis LKS berbasis
Representasi Multipel
“REAL” diduga dapat
meningkatkan
1. Pemahaman konsep
2. Kemampuan

pemecahan masalah.
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III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan lembar kerja siswa (LKS)

kemagnetan berbasis representasi multipel untuk meningkatkan pemahaman

konsep dan kemampuan pemecahan masalah SMA kelas XII. Metode yang

digunakan dalam penelitian pengembangan adalah Research and Development

(R&D).

Desain pengembangan dilaksanakan dengan mengacu pada model pengembangan

menurut Gall, et al (2003). Model Gall, et al terdiri atas 10 tahapan kegiatan dan

dikelompokkan menjadi empat tahapan dengan melakukan penyesuaian

seperlunya, yaitu;

1. Studi Pendahuluan

Tahap awal, peneliti melakukan kajian terhadap kurikulum sebagai acuan

untuk menetapkan kompetensi dan materi yang akan diajarkan, menganalisis

sub-sub materi yang akan diajarkan sesuai dengan kajian kurikulum dan

kebutuhan guru dan siswa, dan melakukan kajian pustaka untuk memperoleh

informasi mengenai media pembelajaran berupa LKS berbasis representasi

multipel. Serta melakukan analisis kebutuhan bagi siswa dan guru dengan

menyebar kuesioner berupa angket dan melakukan observasi lapangan untuk
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memperoleh informasi terhadap rencana pengembangan LKS kemagnetan

berbasis representasi multipel untuk meningkatkan pemahaman konsep dan

kemampuan pemecahan masalah.

2. Perencanaan dan Pengembangan

Berdasarkan hasil studi pendahuluan berupa studi lapangan dan literatur,

maka disusun draft LKS yang terdiri atas sajian teks materi dan soal-soal

latihan. Dalam tahap ini yang pertama kali dilakukan adalah menganalisis

konten atau materi pembelajaran Fisika yang digunakan dalam LKS

khususnya pada materi kemagnetan, lalu menyusun tugas kinerja yang harus

dilakukan siswa. Menyusun perangkat pembelajaran sebagai komponen

pendukung pengembangan LKS yang mencakup tentang penyusunan rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan evaluasi pembelajaran. Silabus dan RPP

disusun dengan mengacu pada kurikulum 2013. Draft LKS selanjutnya

divalidasi oleh ahli. Validasi produk pengembangan tersebut difokuskan pada

validasi isi dan validasi konstruk.

3. Uji Lapangan

Langkah-langkah dalam tahap ini dilakukan uji lapangan yang terdiri atas:

a. uji coba terbatas yang melibatkan kelompok kecil terdiri atas 10 siswa

kelas XII untuk mengetahui keterlaksanaan LKS telah diterapkan dengan

benar. Berdasarkan hasil uji coba terbatas, dilakukan perbaikan terhadap

desain LKS yang telah dikembangkan sebelumnya, sehingga desain LKS

yang dikembangkan berikutnya adalah sebuah LKS yang siap untuk

dilakukan uji coba kelompok lebih luas,
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b. uji coba kelompok lebih luas memiliki dua tujuan yang hendak diungkap

dalam langkah ini, yaitu (1) meningkatkan pemahaman konsep siswa dan

kemampuan pemecahan masalah, (2) menyimpulkan apakah LKS yang

dikembangkan lebih efektif memberikan dampak terhadap peningkatan

kemampuan pemecahan masalah dan pemahaman konsep apabila

dibandingkan dengan LKS konvensional yang ada di sekolah.

Desain yang digunakan dalam uji skala luas adalah pretest-posttest control

group design (Sugiyono, 2015). Kelas eksperimen adalah subjek penelitian

yang menggunakan LKS kemagnetan berbasis representasi multipel yang

dikembangkan. Sedangkan, kelas kontrol adalah kelompok siswa yang

menggunakan LKS konvensional.

Desain eksperimen ditampilkan pada Gambar 3.

Group A O1 X O2

Group B O1 O2

O1 adalah pre-test dan O2 post-test,
X perlakuan dengan LKS Berbasis Representasi Multipel

Gambar 3. Desain Penelitian

4. Diseminasi

Pada tahap desiminasi dilakukan penyebaran produk dan submit jurnal.

Penyebaran produk memerlukan biaya tinggi dan kebijakan politik, sehingga

tahapan ini tidak dilaksanakan kecuali seminar dan submit jurnal. Adapun

alur penelitian pengembangan mengacu pada alur penelitian pengembangan

menurut Distrik (2016) ditampilkan pada Gambar 4.
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Urutan Siklus Kegiatan                Hasil                    Pilihan

Gambar 4. Diagram Alir Rancangan Penelitian dan Pengembangan

B. Lokasi dan Subjek Penelitian

Tahap pendahuluan, lokasi dan subjek penelitian dilakukan dengan

menggunakan teknik purposive sampling, sekolah dipilih berdasarkan

pertimbangan peneliti mengenai kualitas dan lokasi sekolah. Lokasi penelitian

Studi Literatur
1.Kajian kurikulum
2. Teori Belajar

Studi Lapangan
1.Respon siswa
2.Analisis Kebutuhan

Kebutuhan
1.Sumber Belajar
2.Fasilitas

Uji Coba ke i, i ≥ 1

RevisiTidak

Valid?

1. Menyusun Silabus
2. Menetapkan KI
3. Menetapkan Tujuan

1.Merumuskan
Indikator

Merancang sumber
belajar

Validasi Ahli ke i; i ≥
1

Draf  II

Draf III

LKS dan Perangkat
yang Valid, Praktis
dan Efektif

Revisi

Draf I ( LKS dan
Perangkat)

Praktis

Studi Pendahuluan

Perencanaan dan
Pengembangan

Uji Lapangan

Diseminasi

Draf II
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dilaksanakan di SMA YP Unila Bandar Lampung, SMAN 9 Bandarlampung,

dan MA MAsyariqul Anwar Bandar Lampung, siswa kelas XII IPA. Peneliti

memilih kelas XII karena LKS yang akan dikembangkan berdasarkan materi

kelas XII yaitu Kemagnetan. Subjek dalam penelitian adalah para ahli yang

menguji validitas LKS berbasis representasi multipel yang terdiri atas ahli isi

dan konstruk.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan sumber data yang dibutuhkan

dalam pengembangan LKS berbasis representasi multipel yang dijelaskan sebagai

berikut.

1. Data Analisis Kebutuhan

Teknik pengumpulan data analisis kebutuhan pada tahap studi pendahuluan

dengan cara memberikan angket kebutuhan guru mengenai sumber belajar

yang ada disekolah, metode belajar yang digunakan oleh guru, dan bentuk

soal yang biasa diberikan kepada siswa, angket diberikan kepada dua guru

Fisika. Selain itu, angket kebutuhan siswa mengenai materi fisika yang

disenangi siswa, materi fisika yang sulit, alasan siswa menganggap materi

tersebut dikatakan sulit, metode belajar siswa, dan penggunaan sumber

belajar yang digunakan, angket diberikan kepada siswa SMA kelas XII.

2. Data Validitas Produk

Data validitas produk LKS berbasis representasi multipel pada tahap uji

coba produk awal diperoleh melalui uji validasi isi dan validasi konstruk

dengan menggunakan angket kepada tiga dosen FKIP Unila dan dua praktisi
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ahli yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan produk yang telah

dikembangkan.

3. Data Kepraktisan Produk

Teknik pengumpulan data kepraktisan produk terdiri atas lembar observasi

keterlaksanaan LKS dan lembar respon siswa terhadap LKS yang diperoleh

melalui kuesioner yang terdiri atas 11 item, 8 item terdiri atas kuesioner

yang menghendaki siswa untuk memilih pernyataan senang, cukup senang,

biasa-biasa saja, dan tidak sedang. Kemudian 3 item berisi pertanyaan yang

menghendaki jawaban berupa pendapat siswa mengenai LKS yang telah

dikembangkan.

4. Data Keefektifan Produk

Data keefektifan produk digunakan untuk mengetahui penggunaan LKS

hasil pengembangan terhadap pemahaman konsep dan kemampuan

pemecahan masalah. Pengambilan data menggunakan tes yang terdiri atas

pretes dan posttes. Pretes dilakukan sebelum pembelajaran dimulai,

sedangkan posttes dilakukan setiap pokok bahasan selesai dipelajari. Bentuk

tes adalah multiple choice beralasan untuk tes pemahaman konsep siswa

yang terdiri atas 6 pertanyaan dan bentuk essay untuk tes kemampuan

pemecahan masalah yang terdiri atas 4 pertanyaan. Tes dilakukan pada

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang diterapkan pada tahap

validasi, untuk mengukur peningkatan pemahaman konsep dan kemampuan

pemecahan masalah dalam rangka mengukur dan menilai dampak

penerapan penggunaan LKS fisika berbasis representasi multipel.
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D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dijelaskan dalam tiga tahap studi, yaitu tahap

studi pendahuluan, pengembangan, dan uji coba lapangan.

1. Tahap studi pendahuluan, temuan atau fakta-fakta tentang implementasi

pembelajaran yang dilaksanakan saat ini, dideskripsikan dalam bentuk

persentase, lalu dianalisis atau diinterpretasikan secara kuantitatif. Sehingga,

analisis yang digunakan dalam tahap ini disebut deskriptif kuantitatif.

2. Tahap Pengembangan

Teknik analisis data tahap pengembangan berupa analisis data validasi

rancangan produk dan analisis data uji coba terbatas.

a. Analisis Data Validasi Rancangan Produk

Teknik analisis data validasi rancangan produk yang dikembangkan

menggunakan lembar kesesuaian isi dan konstruk LKS. Tahap ini dilakukan

dengan cara mengkode atau klasifikasi data. Validasi kesesuaian isi dan

konstruk LKS dilihat dari hasil lembar validitas yang diisi oleh pakar.

Kegiatan dalam teknik analisis data validasi kesesiaian isi dan konstruk

LKS dilakukan dengan cara:

1) Mengkode atau klasifikasi data

2) Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, untuk

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban

berdasarkan pertanyaan angket dan banyaknya responden.

3) Memberi skor jawaban validator

Penskoran jawaban responden dalam angket dilakukan berdasarkan skala

Likert seperti pada Tabel 2.
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Tabel 2. Skor Penilaian terhadap Pilihan Jawaban

No Pilihan Jawaban Skor
1 Sangat Baik 4
2 Baik 3
3 Cukup Baik 2
4 Kurang Baik 1

4) Mengolah jumlah skor jawaban validator

Pengolahan jumlah skor (S ) jawaban angket adalah sebagai berikut :

a) Skor untuk pernyataan sangat baik.

Skor = 4 x jumlah responden yang menjawab

b) Skor untuk pernyataan baik.

Skor = 3 x jumlah responden yang menjawab

c) Skor untuk pernyataan cukup baik.

Skor = 2 x jumlah responden yang menjawab

d) Skor untuk pernyataan kurang baik.

Skor = 1 x jumlah responden yang menjawab

5) Menghitung persentase jawaban angket pada setiap item dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:% = ∑ × 100% (Sudjana, 2005)

Keterangan:

%Xin = Persentase jawaban lembar Validasi LKS

∑S = Jumlah skor jawaban

Smaks = skor maksimum

6) Menghitung rata-rata persentase lembar validasi untuk mengetahui

tingkat kesesuaian isi dan konstruk LKS dengan rumus sebagai berikut:
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% = ∑% × 100% (Sudjana, 2005)

Keterangan:% = rata-rata persentase jawaban lembar validasi LKS∑% = jumlah persentase jawaban lembar validasi LKS

= jumlah pernyataan validasi

7) Menafsirkan persentase jawaban lembar validasi secara keseluruhan

dengan menggunakan tafsiran menurut Arikunto (2016) seperti pada

Tabel 3.

Tabel 3. Tafsiran Skor (Persentase) Lembar Validasi
Persentase Kriteria

80,1% - 100% Sangat tinggi
60,1% - 80% Tinggi
40,1% - 60% Sedang
20,1% - 40% Rendah
0,0% - 20% Sangat rendah

b. Teknik Analisis Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui dan mengukur apakah

instrumen yang digunakan telah memenuhi syarat dan layak digunakan

sebagai pengumpul data. Instrumen yang diuji coba adalah instrumen untuk

menilai pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah.

Instrumen yang baik harus memenuhi dua syarat penting yaitu valid dan

reliabel (Arikunto, 2016).

1) Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau

kesahihan suatu instrumen tes (Arikunto, 2016). Sebuah instrumen

dikatakan valid apabila mampu mengukur indikator yang seharusnya
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diukur. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan rumus Product

Moment Pearson. Analisis validitas produk dilakukan dengan

menggunakan software SPSS Statistics 21. Penafsiran koefisien korelasi

untuk uji validitas menurut Arikunto (2016), ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Klasifikasi Koefisien Korelasi Uji Validitas

Koefisien Korelasi Interpretasi
0,90 < rxy ≤ 1,00 Korelasi sangat tinggi (sangat valid)
0,70 < rxy ≤ 0,90 Korelasi tinggi (valid)
0,40 < rxy ≤ 0,70 Korelasi sedang (cukup valid)
0,20 < rxy ≤ 0,40 Korelasi rendah (kurang valid)
0,00 < rxy ≤ 0,20 Korelasi sangat rendah (sangat kurang valid)

rxy ≤ 0,00 Tidak berkorelasi (tidak valid)

Kriteria instrumen tes berkualitas baik apabila minimal tingkat validitas

yang dicapai adalah kategori sedang. Jika tingkat ketercapaian di bawah

kategori sedang, maka soal tes perlu dilakukan revisi atau diganti.

Instrumen yang sudah diperbaiki selanjutnya diuji cobakan kembali

sampai memperoleh hasil minimal termask dalam kategori sedang.

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kekonsistenan

instrumen penelitian yang digunakan sebagai alat pengumpul data.

Sebuah instrumen disebut reliabel jika instrumen tersebut mampu

memberikan hasil yang dapat dipercaya atau konsisten. Instrumen tes

yang diuji reliabilitasnya adalah tes pemahaman konsep dan tes

kemampuan pemecahan masalah. Uji reliabilitas dilakukan dengan

menggunakan rumus Alpha Cronbach. Analisis reliabilitas produk

dilakukan dengan menggunakan software SPSS Statistics 21 yang

kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan derajat reliabilitas alat
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evaluasi menurut Arikunto (2016) yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Klasifikasi Koefisien Reliabilitas

Koefisien Reliabilitas Interpretasi
0,80 < r11 ≤ 1,00 Derajat reliabilitas sangat tinggi
0,60 < r11 ≤ 0,80 Derajat reliabilitas tinggi
0,40 < r11 ≤ 0,60 Derajat reliabilitas sedang
0,20 < r11 ≤ 0,40 Derajat reliabilitas rendah

r11≤ 0,40 Derajat reliabilitas sangat rendah

Kriteria instrumen tes memiliki derajat reliabilitas yang baik, jika tingkat

ketercapaian di bawah kategori sedang, maka soal perlu direvisi.

3. Pada tahap uji lapangan beberapa pendekatan analisis yang digunakan yaitu:

a. ujicoba kelompok kecil, pengambilan data dengan teknik observasi dan data

pretes dan postes sehingga dianalisis secara deskriptif kualitatif dan

kuantitatif. Kepraktisan LKS ditentukan oleh keterlaksanaan LKS dan

respon siswa terhadap LKS yang digunakan. Untuk analisis keterlaksanaan

LKS, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut ini:

1) Menghitung jumlah skor yang diberikan oleh pengamat untuk setiap

aspek pengamatan, kemudian dihitung persentase ketercapaian dengan

rumus:

= ℎ × 100%
2) Memvisualisasikan data untuk memberikan informasi berupa data

temuan dengan menggunakan analisis data non statistik yaitu analisis

yang dilakukan dengan cara membaca tabel-tabel, grafik-grafik, atau

angka-angka yang tersedia.

3) Menafsirkan persentase skor hasil pengamatan secara keseluruhan
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dengan menggunakan tafsiran berdasarkan Arikunto (2016) pada Tabel 6.

Tabel 6. Konversi Skor Penilaian Penyataan Nilai Kualitas
Keterlaksanaan

Skor Kriteria
81% - 100% Sangat baik
61% - 80% Baik
41% - 60% Cukup baik
21% - 40% Kurang baik
0% - 20% Tidak baik

Respon Siswa terhadap LKS dianalisis dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

1) Mengitung jumlah siswa yang memilih opsi a, b, c, atau d

2) Menghitung jumlah siswa yang memilih opsi a dan b sebagai respon

positif dan yang memilih opsi c dan d sebagai respon negative.

3) Menghitung persentase siswa yang memilih jawaban tertentu dengan

rumus:

= ℎ × 100%
Aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung diukur dengan

menggunakan lembar observasi oleh observer. Analisis deskriptif terhadap

aktivitas siswa dalam pembelajaran dilakukan dengan langkah-langkah

sebagai berikut.

1) Menghitung rata-rata skor setiap aspek pengamatan untuk setia

pertemuan.

2) Menghitung persentase aktivitas siswa untuk setiap pertemuan dengan

rumus:
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= ℎ × 100%
3) Kemudian menafsirkan data dengan menggunakan kriteria (Ratumanan,

2003) sebagaimana Tabel 7.

Tabel 7. Kriteria Aktivitas Siswa Selama Pembelajaran

Interval Kriteria
00,0% - 20,0% Tidak aktif
20,1% - 40,0% Kurang aktif
40,1% - 60,0% Cukup aktif
60,1% - 80,0% Aktif
80,1% - 100,0% Sangat aktif

Kriteria keaktifan siswa selama pembelajaran, jika tingkat pencapaian

aktivitas siswa selama pembelajaran minimal kategori aktif. Jika tingkat

pencapaian aktivitas siswa selama pembelajaran di bawah kategori aktif,

maka dilakukan revisi berdasarkan masukan dari pengamat.

b. Uji coba kelompok lebih luas dianalisis menggunakan pendekatan

kuantitatif dengan desain penelitian quasi experiment, dengan

membandingkan hasil pada subjek penelitian eksperimen dan kelompok

kontrol, pada kondisi sebelum dengan sesudah menggunakan LKS berbasis

representasi multipel. Analisis hasil tes kemampuan pemecahan masalah

dan pemahaman konsep dilakukan dengan analisis deskriptif dan

inferensial.

1) Analisis deskriptif yaitu menghitung rata-rata pretes, postes, dan N-gain.

Skor setiap soal tes pemahaman konsep adalah minimum 1 dan

maksimum. Rata-rata pretes dan postes pemahaman konsep dapat

dihitung dengan rumus:

Skor total = × 25
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Sedangkan soal tes kemampuan pemecahan masalah, skor setiap soal

minimum 1 dan maksimum 5. Rerata pretes dan posttes kemampuan

pemecahan masalah dapat dihitung dengan rumus:

Skor total = × 20
Skor gain yaitu perbandingan gain aktual dengan gain maksimum. Gain

aktual yaitu selisih skor posttest terhadap skor pretest. Rumus N-Gain

adalah sebagai berikut:

− = − −
Kriteria interpretasi N-gain yang dikemukakan oleh Meltzer (2002)

seperti pada Tabel 8.

Tabel 8. Kriteria Interpretasi N-gain

Rata-rata Gain Ternormalisasi Kriteria Interpretasi
g > 0,7 Tinggi
0,3 < g ≤ 0,7 Sedang
g ≤0,3 Rendah

Kriteria keefektifan LKS, jika tingkat pencapaian N-gain minimal

kategori sedang. Sedangkan untuk analisis inferensial, yaitu uji

independent t-test, yaitu uji perbedaan antara pretest dan postes kelas

kontrol dan kelas eksperimen.

2) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji sebaran data memiliki distribusi

normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji

statistik non-parametrik yaitu uji Kolmogorov-Smirnov yang terdapat

pada program SPSS IBM 21.0.
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3) Uji Paired Sample T

Paired sample t-test digunakan untuk menguji perbedaan dua sampel

yang ber-pasangan, yaitu pengujian yang dilakukan pada kelas

eksperimen untuk mengetahui perbedaan hasil pretest dan posttest siswa

sebelum belajar menggunakan LKS berbasis representasi multipel dan

setelah menggunakan LKS berbasis representasi multipel. Adapun

hipotesis penelitiannya sebagai berikut:

Hipotesis pertama:

H0 : Tidak ada perbedaan pemahaman konsep siswa sebelum dan

setelah pembelajaran menggunakan LKS berbasis representasi

multipel

H1 : Ada perbedaan pemahaman konsep siswa sebelum dan setelah

pembelajaran menggunakan LKS berbasis representasi multipel

Hipotesis kedua:

H0 : Tidak ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah sebelum

dan setelah pembelajaran menggunakan LKS berbasis

representasi multipel

H1 : Ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah sebelum dan

setelah pembelajaran menggunakan LKS berbasis representasi

multipel

4) Independent Sample t-Test

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-

rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan yaitu
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pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah antara kelas

eksperimen yang menggunakan LKS berbasis representasi multipel dan

kelas kontrol yang menggunakan LKS konvensional. Hipotesis penelitian

yang digunakan yaitu:

Hipotesis pertama:

H0 : Tidak ada perbedaam yang signifikan rata-rata skor pemahaman

konsep siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol

H1 : Ada perbedaam yang signifikan rata-rata skor pemahaman

konsep siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol

Hipotesis kedua:

H0 : Tidak ada perbedaam yang signifikan rata-rata kemampuan

pemecahan masalah kelas eksperimen dan kelas kontrol

H1 : Ada perbedaam yang signifikan rata-rata kemampuan

pemecahan masalah kelas eksperimen dan kelas kontrol

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas, dimana jika

sig > 0,05 maka diterima. Akan tetapi, jika sig ≤ 0,05 maka

ditolak.

Secara singkat masalah dalam penelitian, data yang diperlukan, dan cara

analisis data ditampilkan pada Tabel 9.

Tabel 9. Masalah, Jenis Data, dan Analisis Data

Analisis
Variabel

Jenis Data Kategori Analisis Data

Karakteristik
LKS berbasis
representasi

Hasil pengamatan
kemampuan guru
dalam mengelola
pembelajaran

Baik Deskriptif, teknik
presentase
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Analisis
Variabel

Jenis Data Kategori Analisis Data

multipel model
“REAL”

Hasil pengamatan
keterlaksanaan LKS

Baik Deskriptif, teknik
presentase

Hasil pengamatan
aktivitas siswa

Aktif Deskriptif, teknik
presentase

Validitas Hasil penilaian produk Valid Deskriptif, teknik
presentase

Hasil tes Valid Inferensial,
correlation product
moment, alfa
cronbach

Kepraktisan Keterlaksanaan LKS Tinggi Deskriptif, teknik
presentase

Respon siswa terhadap
LKS

Positif Deskriptif, teknik
presentase

Keefektifan Hasil pengamatan
kemampuan guru

Baik Deskriptif, teknik
presentase

Hasil pengamatan
aktivitas siswa

Aktif Deskriptif, teknik
presentase

Hasil tes pemahaman
konsep dan pemecahan
masalah

Terdapat
perbedaan
antara
pretest
dan
posttest,

Peningkatan (<g>),
Paired sample t-
test, dan
Independent t-test



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan LKS

berbasis representasi multipel hasil pengembangan memenuhi unsur kelayakan

yang ditinjau dari:

1. memiliki serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa, diantaranya

mengenali (recognizing) konsep, menjelaskan (explaining) konsep dengan

beberapa representasi, menerapkan (applying) konsep melalui contoh solusi,

dan melihat kembali (looking back) hubungan antara konsep.

2. kevalidan, bahwa LKS kemagnetan berbasis representasi multipel hasil

pengembangan sudah sangat layak secara isi dan konstruk, dengan rerata

persentase validasi isi sebesar 89% dan rerata persentase validasi konstruk

sebesar 86%.

3. kepraktisan, yang ditunjukkan oleh skor rerata keterlaksanaan LKS dalam

setiap kegiatan pembelajaran yaitu sebesar 86,78 dengan kriteria sangat tinggi

dan respon positif siswa (87.5%) terhadap LKS berbasis representasi multipel

hasil pengembangan.

4. keefektifan, yang ditunjukkan oleh aktivitas siswa selama mengikuti

pembelajaran termasuk dalam kategori sangat aktif (88%). Baik Pemahaman

konsep siswa maupun kemampuan pemecahan masalah meningkat secara
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signifikan dengan nilai N-gain berturut-turut sebesar 0,71 yang masuk dalam

kategori tinggi dan 0,68 yang masuk dalam kategori sedang. Serta terdapat

perbedaan secara signifikan (p < 0,05) baik pemahaman konsep maupun

kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen

yang diajar menggunakan LKS berbasis representasi multipel lebih baik

dibandingkan kelas kontrol.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai

berikut.

1. LKS kemagnetan berbasis representasi multipel dapat dijadikan sebagai

sumber belajar di sekolah guna meningkatkan pemahaman konsep dan

kemampuan pemecahan masalah.

2. Bagi guru yang akan mengimplementasikan LKS kemagnetan berbasis

representasi multipel agar mempersiapkan dan membaca petunjuk

penggunaan LKS dengan seksama karena LKS dengan model REAL baru

dikembangkan, agar sewaktu pembelajaran dapat terlaksana dengan baik.

3. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya memperhatikan materi fisika yang akan

disiapkan pada LKS, karena hanya materi dengan karakteristik abstrak dan

kompleks yang dapat dikembangkan.
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