
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti “tengah”, 

“perantara”, atau “pengantar”. Gerlach & Ely dalam Arsyad (2011: 3) mengatakan 

bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau 

kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan 

lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media 

dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, 

photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun 

kembali informasi visual atau verbal. 

 

Beberapa ahli telah pula mengemukakan pengertian media. Seperti dikutip dari 

Arsyad (2011:1) berikut ini : 

1. Media merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi (Association of Education and 

Communication Technology, 1997). 

2. Media adalah penyebab atau alat yang turut campur tangan dalam dua 

pihak dan mendamaikannya (Fleming, 1987 : 234). 

3. Media atau medium merupakan perantara yang mengantar informasi 

antara sumber dan penerima (Heinich,dkk, 1982). 

4. Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari antara lain 

buku, tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, slide 

(gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer (Gagne’ 

& Briggs, 1975). 
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Berdasarkan uraian batasan tentang media di atas, berikut ciri-ciri umum yang 

terkandung pada setiap bahasan itu menurut Arsyad (2011:6). 

1. Media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal sebagai 

hardware (perangkat keras), yaitu sesuatu benda yang dapat dilihat, didengar, 

atau diraba dengan panca indera. 

2. Media pendidikan memiliki pengertian nonfisik yang dikenal sebagai software 

(perangkat lunak), yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat 

keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. 

3. Penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. 

4. Media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di 

dalam maupun di luar kelas. 

5. Media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran. 

6. Media pendidikan dapat digunakan secara massal (misalnya : radio, televisi), 

kelompok besar dan kelompok kecil, atau perorangan. 

7. Sikap, perbuatan, organisasi, strategi, dan manajemen yang berhubungan 

dengan penerapan suatu ilmu. 

 

Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang terpenting adalah metode 

mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. Pemilihan 

salah satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media 

pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus 

diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pembelajaran, jenis tugas, 

dan respon yang diharapkan siswa kuasai setelah pembelajaran berlangsung, dan 

konteks pembelajaran termasuk karakteristik siswa. Meskipun demikian, dapat 



8 
 

dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat 

bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar 

yang ditata dan diciptakan oleh guru. 

Hamalik (1994: 15) mengemukakan bahwa : 

Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi 

dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-

pengaruh psikologis terhadap siswa. 

 

Levie & Lentz (1982) dalam Arsyad  (2011: 16) mengemukakan empat fungsi 

media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu (a) fungsi atensi, (b) fungsi 

afektif, (c) fungsi kognitif, dan (d) fungsi kompensatoris. Fungsi atensi media 

visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk 

berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang 

ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Fungsi afektif media visual 

dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks 

bergambar. 

 

Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang 

mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian 

tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung 

dalam gambar. Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil 

penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks 

membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi 

dalam teks dan mengingatnya kembali. 
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Heinich,dkk dalam  Arsyad (2011: 67) mengajukan model perencanaan media 

yang efektif yang dikenal dengan  istilah ASSURE (Analyze learner 

characteristics, State objective, Select, or modify media, Utilize, Require learner 

response,and Evaluate). Model ini menyarankan enam kegiatan utama dalam 

perencanaan pembelajaran sebagai berikut : 

 ( A ) menganalisis karakteristik umum kelompok sasaran. 

 ( S ) menyatakan atau merumuskan tujuan pembelajaran. 

 ( S ) memilih, memodifikasi, atau merancang dan mengembangkan materi 

dan media yang tepat. 

 ( U ) menggunakan materi dan media. 

( R ) meminta tanggapan dari siswa. 

( E ) mengevaluasi proses belajar. 

 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa media pembelajaran merupakan 

komponen instruksional yang meliputi pesan, orang, dan peralatan. Dalam 

perkembangannya, media pembelajaran mengikuti perkembangan teknologi.  

 

2.2 Buku Elektronik (e-book) 

Buku elektronik (e-book) atau buku digital adalah versi elektronik dari buku. Jika 

buku pada umumnya terdiri dari kumpulan kertas yang dapat berisikan teks atau 

gambar, maka buku elektronik berisikan informasi digital yang juga dapat 

berwujud teks atau gambar. 

Menurut Wikipedia : 

An electronic book (also e-book, ebook, digital book) is a text and image 

based publication in digital form produced on, published by, and readable 

on computers or other digital devices. 

 

Sedangkan menurut The Oxford Dictionary of English sebagai berikut : 

The e-book as an electronic version of a printed book, but e-books can and 

do exist without any print equivalent. E-books are usually read on 
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dedicated hardware devices known as e-Readers or e-book devices. 

Personal computers and some cell phones can also be used to read e-

books. 

 

Gutenberg membuat revolusi dengan mesin cetaknya. Buku yang tadinya ditulis 

dengan tangan akhirnya dapat dicetak dan diperbanyak dalam jumlah besar. 

Temuannya ini membuat banyak orang dapat mengakses informasi tulisan dengan 

lebih murah dan lebih cepat. Bayangkan bagaimana membuat ribuan buku jika 

semuanya harus ditulis dengan tangan secara manual. Revolusi ini telah terjadi 

ratusan tahun. Kini revolusi tulis cetak kembali terulang dengan bantuan 

teknologi. 

 

Hal yang sama terjadi dengan e-book. Teknologi komputer semakin hebat dan 

semakin murah sehingga memungkinkan seseorang untuk memiliki komputer 

pribadi. Ada hukum Moore yang menyatakan bahwa kemampuan prosesor 

(komputer) meningkat dua kali lipat setiap delapan belas bulan. 

 

Ribuan buku telah diubahsuaikan menjadi format digital, buku langka dan klasik 

telah berubah format dari kumpulan kertas dan cetakan menjadi format digital 

yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan perangkat 

elektronik. 

 

1.  Manfaat E-book 

 

Keuntungan dan manfaat jika menulis, membuat dan mempublikasikan e-book 

diantaranya adalah : 
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1. Ukuran fisik kecil 

Karena buku elektronik memiliki format digital, dia dapat disimpan dalam 

penyimpan data (Hard disk, CD, USB). Puluhan, ratusan, bahkan ribuan 

buku dapat disimpan dalam sekeping CD, Flash Disk, dan lainnya, 

sehingga tidak mengambil banyak tempat. 

2. Mudah dibawa 

Beberapa buku dalam format buku elektronik dapat dibawa dengan 

mudah, baik melalui cakram DVD, USB dan media penyimpan lainnya. 

3. Tidak lapuk 

E-book tidak akan menjadi lapuk seperti layaknya buku biasa. Format 

digital dari e-book dapat bertahan sepanjang masa dengan kualitas yang 

tidak berubah. Baik dalam tempo 1 tahun, 10 tahun, atau bahkan lebih. 

4. Gampang diproses 

Isi dari buku elektronik atau e-book dapat dilacak atau dijelajahi dengan 

mudah dan cepat. 

5. Dapat dibaca oleh orang yang tidak mampu/ tidak bisa membaca 

Hal ini dikarenakan format e-book  dapat diproses oleh komputer, isinya 

dapat “dibacakan” oleh sebuah komputer dengan menggunakan text to 

speech synthesizer. 

6. Mudah digandakan 

Penggandaan buku elektronik sangat mudah dan murah. Untuk membuat 

ribuan copy dari e-book dapat dilakukan dengan murah, mudah, dan cepat, 

sementara untuk mencetak ribuan buku membutuhkan biaya yang sangat 

mahal dan waktu yang tidak sebentar. 
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7. Mudah dalam pendistribusian 

Pendistribusian dapat menggunakan media seperti internet. Pengiriman 

buku dari Amerika ke Indonesia dapat dilakukan dalam periode menit. 

Buku langsung dapat dibaca pada saat itu juga. 

8. Interaktif 

E-book  mampu menyampaikan informasi yang interaktif bagi 

pembacanya. 

9. Kecepatan publikasi 

Rata-rata buku memerlukan waktu 1-3 bulan untuk terbit dan dijual 

kepasaran. Namun, e-book hanya memerlukan waktu beberapa jam saja. 

10. Ragam e-reader 

Banyak sekali e-book reader yang tersedia dipasaran, baik melalui PC, 

gadget e-reader dan lainnya. 

11. Mendukung penghijauan 

Menurut Cindy Katz dan Junnifer Wilkov dalam bukunya dengan judul 

“How to Go Green Books” bahwa jika suatu penerbit menjual 1 juta copy 

buku dengan masing-masing 250 lembar halaman per copy-nya untuk satu 

judul buku, maka hal itu berarti diperlukan sebanyak 12.000 pohon untuk 

memproduksi 1 buku saja. 

 

2. Kendala E-book 

 

Sebagai sebuah produk teknologi pasti mempunyai kendala. Kendala dari e-

book diantaranya adalah : 
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1. Harus mudah digunakan 

E-book digunakan oleh orang dari berbagai latar belakang pendidikan dan 

kultur. Oleh sebab itu, sistemnya harus mudah digunakan. Namun 

penyebaran gadget e-reader masih belum merata dan masih mahal, meski 

perkembangan penggunaan komputer dan internet sudah semakin tinggi. 

2. Mempunyai baterai yang tahan lama dan tidak bergantung listrik 

Peralatan pembaca e-book harus menggunakan baterai agar dapat dibawa 

kemana-mana. Namun, lamanya masa operasi perangkat dengan baterai ini 

masih cukup singkat. 

3. Harus tahan bantingan 

Buku konvensional dapat dimasukkan ke dalam tas dan dibawa kemana-

mana tanpa ketakutan akan rusak yang berlebihan. Perangkat pembaca e-

book masih sensitive. 

4. Hak cipta 

Format digital membawa masalah pada hak cipta karena informasi yang 

dikemas dalam format digital sangat mudah untuk diduplikasi tanpa 

merusak sumbernya. Hasil duplikasi juga memiliki kualitas yang sama 

dengan aslinya. 

 

3.  Format E-book 

 

Format e-book sangat erat kaitannya dengan e-book reader karena setiap e-

book reader mendukung format tertentu. Format e-book yang biasa ditemui 

adalah .pdf dan .epub. Di bawah ini adalah beberapa contoh format yang 

umum dan sering dipakai oleh penulis e-book. 
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1. Plain Text (ASCII) - .txt 

Format ini adalah format yang paling sederhana dalam format teks biasa, 

atau lebih sering disebut Plain Text atau ASCII. Format ini digunakan jika 

tulisan tidak memiliki gambar atau ilustrasi lain.  

2. Open Electronic Package - .opf 

OPF adalah format e-book yang diciptakan oleh E-Book Systems. 

3. TomeRaider - .tr2, .tr3 

Saat ini ada versi TomeRaider untuk Windows, Pocket PC, Palm, Symbian, 

iPhone. 

4. Arghos Diffusion - .aeh 

Format AEH dikembangkan oleh perusahaan Perancis Difusi Arghos. File 

AEH hanya dapat dibaca pada Arghos Player. 

5. FictionBook - .fb2 

FictionBook berbasis XML format, didukung oleh e-book reader seperti 

Haali Reader dan FBReader. 

6. Microsoft CHM - .chm 

Format CHM berdasarkan HTML. Sebagai pengembangan HTML, format 

CHM mampu menyimpan banyak halaman beserta link-nya serta gambar 

dalam suatu file. 

7. Microsoft Word dan RTF - .doc, .rtf 

Format MS Word ini dapat digunakan untuk menyampaikan tulisan yang 

memiliki layout sederhana. 

Format RTF memiliki keuntungan dan kekurangan yang kurang lebih 

sama dengan MS Word. 
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8. Portable Document Format - .pdf 

Pada  saat ini format PDF menjadi salah satu format yang paling popular 

dalam distribusi tulisan. Keuntungan format PDF adalah sudah banyak 

digunakan oleh orang. Mekanisme pembuatan PDF ini pun sangat mudah. 

9. DjVu - .djvu 

DjVu adalah sebuah format e-book yang mengkhususkan diri dalam 

scanning dan menyimpan gambar. Keuntungan dari DjVu ini 

memungkinkan untuk mengambil scan beresolusi tinggi (300-400 DPI). 

10. Microsoft Reader - .lit 

File LIT dapat dibaca pada program Microsoft Reader sebagai format LIT. 

11. EReader - .pdb 

EReader adalah freeware program untuk e-book Palm Digital Media.  

12. Desktop Author – dnl, .exe 

File DNL dapat dilihat di dalam web browser atau berdiri sendiri melalui 

DNL Reader. 

13. Mobipocket - .prc 

Mobipocket software ini gratis untuk membaca e-book format .prc pada 

PDA, smartphones, Handphone dan pembaca e-book (Symbian, Windows 

Mobile, Palm OS, webOS, Java ME, BlackBerry, Psion, Kindle, dan 

iLiad) 

14. EPUB - .Epub (Electronik Publication) 

Epub adalah salah satu standar e-book yang saat ini sedang diminati. 

Seiring dengan merebaknya perkembangan iPhone, iPad, dan iPod Touch. 

Epub dirilis oleh International Digital Publishing Forum (IDPF). 
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15. E-book Multimedia - .exe 

Multimedia e-book mencakup kombinasi dari teks, audio, gambar diam, 

animasi, video, dan interaktivitas bentuk konten. 

16. Hyper Markup Language dan XML - .Htm, .html 

E-book dengan menggunakan HTML dapat dibaca menggunakan browser 

web, seperti Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, dan 

lainnya.HTML muncul di dunia internet sebagai standar untuk 

menampilkan tulisan. 

 

2.3 Multiple Representations 

Kress,dkk dalam Abdurrahman, Apriliyawati, & Payudi (2008 : 373) mengatakan 

bahwa secara naluriah manusia menyampaikan, menerima, dan 

menginterpretasikan maksud melalui berbagai penyampaian dan berbagai 

komunikasi. Baik dalam pembicaraan bacaan maupun tulisan. Oleh karena itu, 

peran representasi sangat penting dalam proses pengolahan informasi mengenai 

sesuatu. 

 

Suatu pendekatan pembelajaran dapat berpotensi menghasilkan proses 

pembelajaran yang efektif. Salah satu pendekatan yang baik adalah dengan 

Multiple Reprsentations. Multiple Representations sendiri berasal dari bahasa 

inggris yang berarti “banyak penyajian”, “beragam presentasi” atau “beragam 

penyajian” sebab menggunakan banyak cara untuk menyajikan suatu informasi 

untuk disampaikan kepada orang lain. Sedangkan pengertian representasi itu 

sendiri adalah sesuatu yang disimbolkan atau ditampilkan untuk objek-objek atau 
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proses. Tetapi berbagai pakar mengemukakan definisi representasi yang berbeda-

beda, seperti dikutip dari Fadillah (2008: 1) mengenai definisi representasi : 

1. Representasi adalah model atau bentuk pengganti dari suatu situasi 

masalah yang digunakan untuk menemukan solusi, sebagai contoh, suatu 

masalah dapat direpreentasikan dengan obyek, gambar, kata-kata, atau 

symbol matematika (Jones & Knuth, 1991). 

2. Representasi merupakan cara yang digunakan seseorang untuk 

mengkomunikasikan jawaban atau gagasan matematik yang bersangkutan 

(Cai, Lane, & Jacabcsin, 1996 :243). 

3. Representasi didefinisikan sebagai aktivitas atau hubungan dimana satu 

hal mewakili hal lain sampai pada suatu level tertentu, untuk tujuan 

tertentu, dan yang kedua oleh subjek atau interpretasi pikiran. Representasi 

menggantikan atau mengenai penggantian suatu obyek, penginterpretasian 

pikiran tentang pengetahuan yang diperoleh dari suatu obyek, yang 

diperoleh dari pengalaman tentang tanda representasi (Parmentier dalam 

Ludlow, 2001 : 39). 

4. Representasi merupakan proses pengembangan mental yang sudah 

dimiliki seseorang, yang terungkap dan divisualisasikan dalam berbagai 

model matematika, yakni : verbal, gambar, benda konkret, tabel, model-

model manipulatif atau kombinasi dari semuanya (Steffe, Weigel, Schultz, 

Waters, Joijner, & Reijs dalam Hudoyo, 2002 : 47). 

5. Representasi adalah suatu konfigurasi yang dapat menyajikan suatu benda 

dalam suatu cara (Goldin, 2002 :209) 

6. Representasi adalah suatu konfigurasi dan sejenisnya yang 

berkorespondensi dengan sesuatu, mewakili, melambangkan atau 

menyajikan sesuatu (Palmer dalam Kaput & Goldin, 2004 : 2). 

7. Dalam psikologi umum, representasi berarti proses membuat model 

konkret dalam dunia nyata ke dalam konsep abstrak atau simbol. Dalam 

psikologi matematika, representasi bermakna deskripsi hubungan antara 

objek dengan simbol (Hwang, Chen, Dung, & Yang, 2007). 

 

 

Representasi sendiri terbagi menjadi dua yaitu representasi internal dan 

representasi eksternal. Representasi internal dari seseorang sulit untuk diamati 

secara langsung karena merupakan aktivitas mental dari seseorang dalam 

pikirannya (minds-on). Tetapi representasi internal seseorang itu dapat 

disimpulkan atau diduga berdasarkan representasi eksternalnya dalam berbagai 

kondisi misalnya dari pengungkapannya melalui kata-kata (lisan), melalui tulisan 

berupa simbol, gambar, grafik, tabel ataupun melalui alat peraga (hands-on) 
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(Fadillah, 2008: 1). Dengan kata lain, terjadi hubungan timbal balik antara 

representasi internal dan eksternal dari seseorang ketika berhadapan dengan 

sesuatu masalah. Hal ini di dukung oleh pernyataan Airey J & Linder C dikutip 

dari Abdurrahman dkk (2008 :373) : 

Melalui representasi yang multimodal akan menciptakan suasana 

pembelajaran dengan peran aktif seluruh potensi yang dimiliki siswa, 

mengaktifkan kemampuan belajar (learning ability) siswa baik minds-on 

maupun hands-on, merupakan faktor yang sering menjadi masalah dalam 

pembelajaran fisika. 

 

Oleh karena itu, dengan adanya pendekatan Multiple Representations diharapkan 

siswa dapat lebih mudah memahami suatu konsep melalui format representasi 

yang disajikan. Khususnya fisika, pendekatan Multiple Representations ini akan 

sangat membantu siswa dalam memahami konsep fisika dan menyelesaikan 

masalah, seperti diungkapkan Dufresne, Gerace, & Leonard, 1997; Larkin, 1985; 

Van Heuvelen, 1991, dikutip dalam Solas-Portoles & Lopez (2007). “Physics 

education literature indicates that using multiple representations is beneficial for 

student understanding of physics ideas and for problem solving.” 

Hal ini ditegaskan pula oleh Kohl, Rosengrant, dan Heuvelen (2007) : 

Good use of multiple representations is considered key to learning 

physics, and so there is considerable motivation both to learn how 

students use multiple representations when solving problems and to learn 

how best to teach problem solving using multiple representations. 

 

 

Namun, sebelum siswa dapat menyelesaikan masalah, mereka harus memahami 

terlebih dahulu tugas-tugas kognitif yang terkait dengan representasi, yaitu : 

1. Siswa harus memahami suatu representasi (yaitu : mana yang merupakan 

bentuk dan operator dari suatu representasi). 

2. Siswa harus memahami hubungan antara representasi dan domainnya. 

3. Siswa harus menerjemahkan antar representasi. 
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4. Jika representasi dirancang mereka sendiri, siswa perlu memilih dan 

membangun representasi yang sesuai. 

(Ainsworth, Labeke, dan Peevers, 2001) 

 

Contoh representasi dalam fisika meliputi kata-kata, gambar, diagram, grafik, 

simulasi komputer, persamaan matematik dan sebagainya. Seperti yang 

diungkapkan oleh Rosengrant, dkk (2007): 

A representation is something that symbolizes or stands for objects and or 

processes. Examples in physics include words, pictures, diagrams, graphs, 

computer simulations, mathematical equations, etc. 

 

Cara penyampaian yang berbeda-beda tersebut mempunyai fungsi spesialisasi 

atau pencapaian yang berbeda sebagai contoh, penulisan (writing) cocok untuk 

menyampaikan even-even, sedangkan image lebih cocok untuk display 

(memamerkan), demikian juga aspek-aspek yang berbeda dari maksud dijelaskan 

dengan cara-cara yang berbeda dalam communicational ensemble (Jewitt & Kress 

dalam Abdurrahman, dkk, 2008 : 403). 

 

Beberapa represenatsi yang lebih konkrit (sebagai contoh, sketsa, gerak, dan 

diagram bentuk bebas) membantu referensi untuk banyak konsep abstrak seperti 

percepatan dan hukum Newton kedua, membantu pemahaman siswa. Representasi 

secara matematika dibutuhkan untuk pemecahan masalah kuantitatif. Representasi 

yang lebih konkrit dapat digunakan untuk mengaplikasikan konsep dasar 

matematika. Sebagai contoh, siswa dapat menggunakan diagram bentuk bebas 

untuk menyusun hukum Newton kedua dalam bentuk komponen sebagai 

penolong dalam penyelesaian masalah. Akibatnya, banyak pendidik 

merekomendasikan menggunakan Multiple Representations (bermacam-macam 

representasi) untuk membantu siswa belajar dan menyelesaikan masalah. 
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Bahkan dalam sebuah jurnal, Hinrichs (seperti dikutip dalam Rosengrant, dkk, 

2007) menguraikan bahwa Multiple Representation dapat membantu siswa 

memahami suatu materi dinamika. 

Hinrichs describes how using a system schema (object of interest is 

circled, objects that are interacting with it are circled and then connected 

to it via labeled arrows) helped his students learn dynamics. He used the 

system schema as part of a sequence of representations (problem text, 

sketch, system schema, free body diagram, and finally equations) to solve 

a problem. 

 

 

Berdasarkan kutipan tersebut Hinrichs menguraikan bagaimana menggunakan 

bagan sistem (objek dari lingkaran penting, objek yang mengintegrasikan dengan 

lingkaran dan kemudian menghubungkannya melalui anak panah yang 

disegelkan) membantu siswanya mempelajari dinamika. Hinrichs menggunakan 

sistem skema sebagai bagian dari akibat representasi (teks masalah, sketsa, sistem 

skema, diagram bentuk bebas, dan persamaan akhir) untuk menyelesaikan 

masalah. 

 

Kesepakatan umum dari uraian kerja adalah bahwa representasi sangat penting 

untuk pembelajaran siswa. Representasi membantu siswa dalam pembentukan 

pengetahuan dan penyelesaian masalah (Kohl & Finkelstein, 2006: 1). Siswa 

menggunakan banyak representasi untuk membantu mereka memahami keadaan 

masalah dan mengevaluasi hasilnya. 

 

Representasi-representasi lain yang lebih verbal dalam pernyataan masalah dapat 

memiliki hasil berbeda pada pekerjaan siswa dan pada pilihan mereka yang 

menggunakan representasi lain. Menurut Meltzer dalam Rosengrant, dkk (2007) 

mengenai hal tersebut sebagai berikut: “Student performance of very similar 
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problems posed in different representations might yield strikingly different 

results”. 

 

Untuk beberapa masalah, representasi dengan animasi komputer dapat 

menerangkan situasi siswa dan membantu mereka memperagakan pemikiran 

nyata mereka. Siswa yang mempelajari bahan dalam sebuah lingkungan yang 

menggunakan banyak representasi, kurang dipengaruhi oleh format representasi 

dari pernyataan masalah. 

 

Suatu analisa konseptual tentang pembelajaran Multiple Representations (MRs) 

menyarankan ada tiga fungsi utama di dalam situasi pembelajaran untuk 

melengkapi, menghambat, dan membangun. Fungsi yang pertama adalah 

menggunakan representasi yang berisi informasi komplementer atau pendukungan 

proses teori komplementer. Yang kedua, satu penyajian digunakan untuk 

menghambat kemungkinan keinterpretasian di dalam penggunaan yang lain. 

Akhirnya, MRs dapat digunakan untuk mendorong siswa membangun suatu 

pemahaman yang lebih di dalam suatu situasi. 

 

Beberapa model representasi yang digunakan dalam menyampaikan suatu materi 

pembelajaran berdasarkan Multiple Representations menurut Ainsworth (1999) 

yaitu : 

1. Representasi verbal 

Representasi bahasa atau verbal adalah kemampuan menerjemahkan sifat-

sifat yang diselidiki dan hubungannya dalam masalah ke dalam representasi 

verbal atau bahasa. Representasi ini adalah representasi yang amat penting 

kedudukannya dalam suatu representasi. 
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2. Representasi matematik 

Representasi ini digunakan dalam bentuk rumus dan merupakan 

pengembangan dari representasi grafik, bart-chart, teks dan diagram serta 

verbal. Lebih sering digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan 

atau contoh soal. 

3. Representasi gambar 

Representasi gambar adalah suatu cara menyajikan materi dengan 

menampilkan suatu gambar. Representasi ini juga banyak diminati oleh 

siswa dan sebagian dari mereka lebih cepat memahami suatu konsep materi 

dengan representasi ini. 

4. Representasi grafik 

Representasi grafik adalah suatu penyajian gagasan yang dihubungkan 

dengan pemikiran tentang konteks spesifik ilmu fisika. Hal ini diungkapkan 

oleh Wittmann (2006) “… a representation of linked ideas used when 

reasoning about specific contexts in physics…” 

5. Representasi dengan simulasi komputer 

Untuk beberapa masalah, representasi dengan animasi komputer dapat 

menerangkan situasi siswa dan membantu mereka memperagakan pemikiran 

nyata mereka. Representasi ini lebih murah dibandingkan dengan 

menggunakan alat langsung yang biayanya mahal. 

 

Berbagai representasi yang telah disebutkan di atas dapat memudahkan siswa 

membangun pengetahuannya sendiri. Seperti dikemukakan oleh Feynman (1965) 

bahwa : 
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“kemungkinan suatu hal adalah sederhana jika kamu dapat 

menggambarkan dalam beberapa jalan/ cara berbeda tanpa mengetahui 

bahwa kamu sedang menggambarkan hal yang sama.” 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa berbagai representasi merupakan jalan 

yang baik untuk siswa memahami suatu pelajaran. Sebab berbagai representasi 

dapat memunculkan kemampuan-kemampuan lain dari penggabungan banyak 

penyampaian. Dari penjelasan mengenai Multiple Representastions dapat 

disimpulkan bahwa Multiple Representations adalah suatu model atau bentuk 

pengganti, cara, atau proses yang digunakan seseorang untuk mengkomunikasikan 

sesuatu atau pengetahuan yang disajikan atau diungkapkan melalui berbagai 

model (verbal, persamaan matematik, gambar, simulasi, benda nyata, dll). 

 

2.4 Energi dan Usaha 

1. Energi 

Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha, yakni 

menyebabkan sesuatu berpindah. Tetapi, ketika usaha ditunjukkan, selalu ada 

perubahan. Hubungan ini memberikan definisi umum bahwa energi adalah 

kemampuan untuk menyebabkan perubahan (Rahadjo,dkk, 2008: 265). 

 

Energi terjadi pada berbagai bentuk yang berbeda. Api memiliki energi panas dan 

energi cahaya. Lemak yang tersimpan dalam tubuh mengandung energi kimia. 

Sebagai penyebab berubahnya benda-benda, energi itu sendiri seringkali 

mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk lain. Ketika mobil terletak di 

tempat panas sepanjang hari, energi gelombang cahaya berubah menjadi energi 

panas yang menghangatkan bagian dalam mobil itu. Dalam api unggun, energi 
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kimia di dalam kayu berubah menjadi energi cahaya dan panas. Selama perubahan 

bentuk, misalnya saat cahaya berubah menjadi panas, banyaknya energi tetap 

sama. Tak ada energi yang hilang atau bertambah. Hanya bentuk energi yang 

berubah, bukan banyaknya energi. 

 

a. Energi Kinetik dan Potensial 

 

Energi kinetik adalah energi dalam bentuk gerak. Roda yang berputar, anak-

anak yang berlari, dan plastik yang melayang semuanya memiliki energi 

kinetik. Besarnya energi kinetik bergantung pada massa dan kecepatan benda 

yang bergerak. 

 

Energi potensial adalah energi yang tersimpan. Besar energi potensial pada 

suatu benda bergantung pada kedudukan atau kondisinya. Pot bunga yang 

terletak di ambang jendela lantai dua memiliki energi potensial gravitasi 

karena kedudukannya. Jika terdapat sesuatu yang membuat pot tersebut 

bergeser dari ambang jendela, gravitasi menyebabkan pot tersebut jatuh ke 

tanah. Saat jatuh, energi potensial pot berubah menjadi energi kinetik. 

 

Besar energi potensial gravitasi pada sebuah benda juga bergantung pada 

massa benda tersebut. Semakin besar massa sebuah benda, energi potensial 

gravitasi benda tersebut juga semakin besar. 

 

b. Kekekalan Energi 

 

Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, tetapi energi totalnya 

tetap. Dengan kata lain, energi adalah kekal. Fakta ini dikenal sebagai hukum 
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kekekalan energi. Yakni, energi dapat berubah bentuk, tetapi tidak dapat 

diciptakan dan dimusnahkan pada kondisi biasa. Hukum ini berlaku untuk 

sistem tertutup, yakni energi tidak memasuki atau meninggalkan sistem. 

 

2. Usaha 

Dalam fisika, agar usaha berlangsung, gaya harus dikerahkan hingga menempuh 

jarak tertentu. Besar usaha yang dilakukan bergantung pada besar dan arah gaya 

yang dikerahkan dan perpindahan benda selama gaya dikenakan. Ketika sebuah 

gaya bekerja pada arah yang sama dengan arah gerak benda, usaha dapat dihitung 

dengan cara : 

𝑊 = 𝐹 × 𝑑 

Keterangan  : 

W = usaha (Joule) 

F  = gaya (N) 

d  = jarak (m) 

 

Usaha, seperti halnya energi, bersatuan joule. Satu joule sama dengan satu 

newton-meter (N.m), yakni besarnya usaha yang dilakukan ketika gaya satu 

newton bekerja sepanjang satu meter. 

Terdapat dua faktor yang harus diingat bila memutuskan apakah terdapat usaha 

yang dilakukan, yaitu benda harus bergerak, dan arah gerakannya tidak tegak 

lurus dengan arah gaya yang dikerahkan. Perhatikan bahwa pada saat usaha 

dilakukan pada sebuah benda, selalu terjadi perubahan gerakan pada benda itu. 

Jadi, usaha merupakan pemindahan energi melalui gerak. 
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3. Pesawat Sederhana 

Pesawat sederhana merupakan alat untuk memudahkan kerja/ usaha. Sebagian 

pesawat dijalankan oleh motor listrik atau motor bakar, sebagian lagi dijalankan 

oleh manusia. Pesawat sederhana adalah peralatan yang melakukan usaha dengan 

hanya satu gerakan. Gambar 2.1merupakan beberapa contoh pesawat sederhana. 

 

Gambar 2.1 Contoh pesawat sederhana yang dapat dijumpai di berbagai tempat. 

 

Pesawat memudahkan kerja/ usaha dengan mengubah besar gaya yang 

dikerahkan, arah gaya, atau keduanya. Beberapa keuntungan pesawat sederhana 

adalah : 

1. Mengatasi Gravitasi dan Gesekan 

Ketika kamu menggunakan pesawat sederhana, kamu mencoba menggerakkan 

sesuatu yang sulit digerakkan. Sebagai contoh, ketika kamu menggunakan 

sepotong kayu untuk menggerakkan sebongkah batu, kamu bekerja melawan 

gravitasi, yakni berat batu. Ketika kamu menggunakan pengumpil untuk 

membuka tutup kotak, kamu bekerja melawan gaya gesek, yaitu gesekan 

antara paku-paku di tutup kotak dan kotaknya. 
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2. Keuntungan Mekanik 

Bilangan yang menunjukkan berapa kali lipat pesawat menggandakan gaya 

disebut keuntungan mekanik (KM) pesawat itu. Untuk menghitung 

keuntungan mekanik, kamu bagi gaya beban dengan gaya kuasa. 

  𝐾𝑀 =  
𝑔𝑎𝑦𝑎  𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛

𝑔𝑎𝑦𝑎  𝑘𝑢𝑎𝑠𝑎
=

𝐹𝑏

𝐹𝑘
 

 

1) Jenis-jenis Pesawat Sederhana 

a. Pengungkit atau Tuas 

Jika kamu pernah menaiki gerobak, membuka tutup botol, atau mengayunkan 

raket, kamu telah menggunakan pengungkit atau tuas. Pengungkit adalah 

batang yang dapat berputar terhadap titik tetap. Titik tetap pada pengungkit 

disebut tumpuan. Bagian pengungkit yang dikenal gaya kuasa disebut lengan 

kuasa. Begian pengungkit yang mengerjakan gaya beban disebut lengan 

beban. 

 

Pengungkit memudahkan usaha dengan menggandakan gaya kuasamu dan 

mengubah arah gayamu. Panjang lengan kuasa adalah jarak dari tumpuan 

sampai titik bekerjanya gaya kuasa. Panjang lengan beban adalah jarak dari 

tumpuan sampai dengan titik bekerjanya gaya beban. Sehingga, keuntungan 

mekanik pengungkit dapat dicari dengan persamaan : 

 

𝐾𝑀 =
𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑎𝑠𝑎

𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛
=
𝐿𝑘
𝐿𝑏

 

 

Terdapat tiga jenis pengungkit, yaitu : 
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1. Jenis pertama 

Dengan tumpuan terletak antara gaya kuasa dan gaya beban, biasanya 

digunakan untuk melipatkan gaya. Jika gaya kuasa dikenakan pada lengan 

yang lebih pendek pada pengungkit, pengungkit itu dapat juga digunakan 

untuk melipatkan jarak. 

 

Gambar 2.2 pengungkit jenis pertama 

 

2. Jenis kedua 

Beban terletak antara gaya kuasa dan tumpuan. Pengungkit ini selalu 

melipatkan gaya. 

 

Gambar 2.3 pengungkit jenis kedua 

 

3. Jenis ketiga 

Gaya kuasa terletak di antara gaya beban dan tumpuan. Lengan kuasa 

selalu lebih pendek daripada lengan beban, sehingga pengungkit ini tidak 

dapat melipatkan gaya dan keuntungan mekaniknya selalu kurang dari 

satu. 

B 

T K 

B K 

T 
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Gambar 2.4 pengungkit jenis ketiga 

 

b. Katrol 

 

Katrol dapat tetap atau bebas. Katrol tetap dilekatkan pada sesuatu yang tidak 

bergerak, misalnya atap, dinding, atau pohon. Katrol tetap, seperti yang 

digunakan pada puncak tiang bendera, dapat mengubah arah gaya kuasa. 

Ketika kamu menarik ke bawah pada lengan kuasanya dengan tali, katrol itu 

menaikkan benda yang dihubungkan dengan lengan beban. Keuntungan 

mekanik katrol tetap sama dengan 1. Jadi, katrol tetap tunggal tidak 

menggandakan gaya kuasa. 

 

Katrol bebas dikaitkan pada beban yang hendak diangkat. Tidak seperti katrol 

tetap, katrol bebas melipatkan gaya. Oleh karena itu, keuntungan mekaniknya 

lebih besar dari 1. Pada kenyataannya, keuntungan meakanik katrol bebas 

tunggal sama dengan 2. Ini berarti gaya kuasa 1 N akan mengangkat beban 2 

N. sesuai dengan hukum kekekalan energi, jarak kuasanya harus dua kali lebih 

besar dari jarak beban. 

 

Katrol tetap dan bebas dapat digabungkan untuk membuat sistem katrol yang 

disebut katrol gabungan. Bergantung pada jumlah katrol yang digunakan, 

katrol gabungan dapat memiliki keuntungan mekanik yang besar. Keuntungan 

T 

K B 
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mekanik katrol gabungan sama dengan jumlah tali yang menyokong berat 

beban. 

 

c. Roda dan Poros 

 

Roda dan Poros adalah pesawat sederhana yang mengandung dua roda dengan 

ukuran berbbeda yang berputar bersamaan. Roda dan Poros adalah pesawat 

sederhana yang mengandung dua roda dengan ukuran berbeda yang berputar 

bersamaan. Gaya kuasa biasanya dikerahkan kepada roda yang besar, atau 

roda. Roda yang kecil, yang disebut poros, mengerjakan gaya beban. 

 

d. Bidang Miring 

 

Bidang miring adalah sebuah permukaan melandai yang digunakan untuk 

menaikkan benda. Keuntungan mekanik bidang miring dapat dicari dengan 

persamaan : 

𝐾𝑀 =
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑘𝑢𝑎𝑠𝑎

𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛
=
𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑟𝑖𝑛𝑔

𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖𝑎𝑛
=

𝑙

ℎ
 

 

e. Sekrup  

 

Sekrup adalah bidang miring yang diputarkan pada tabung secara spiral. Jika 

kamu mengamati sebuah sekrup, kamu akan lihat uliran berupa bidang miring 

yang bergerak dari ujung sekrup hingga dekat puncaknya. Saat kamu memutar 

sekrup, uliran seolah-olah menarik sekrup ke dalam kayu. 
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f. Baji 

 

Baji adalah bidang miring dengan satu atau dua sisi miring. Kapak, pisau, dan 

pahat adalah contoh-contohnya. Baji merupakan bidang miring yang bergerak. 

Benda-benda diam di suatu tempat saat baji melaluinya. 


