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Abstrak 

Telah dikembangkan sebuah buku referensi fisika berbasis multi representasi untuk materi Optika dengan 

pendekatan konstruktivistik. Pengembangan buku ini didasarkan bahwa konsep fisika akan dapat dikuasai 

melalui multi representasi berupa penjelasan verbal, penyajian gambar, tabel data, grafik, dan persamaan 

matematis. Buku referensi yang dikembangkan dapat membantu membangun pemahaman konsep, mengatasi 

miskonsepsi, dan memecahkan permasalahan optika melalui pendekatan konstruktivistik. Metode penelitian 

yang digunakan adalah research and development (R&D) dengan Model Pengembangan Instruksional (MPI). 

Model ini terdiri atas 9 tahapan yang secara khusus digunakan untuk mendesain pembelajaran modern, 

dengan langkah sebagai berikut: analisis kebutuhan, pemilihan pendekatan, pengembangan produk, validasi 

ahli, perbaikan produk, uji lapangan atau kelayakan, produk akhir. Dari hasil uji validasi ahli media (79.25%), 

ahli pembelajaran (84.87%), dan ahli materi (93.55%), dengan menggunakan instrumen berskala Likert 

dengan pilihan skor 1-5, dan dari rata-rata keseluruhan hasil uji validasi ahli dapat dinyatakan bahwa buku 

Optika berbasis multi representasi dengan pendekatan konstruktivistik mendapat interpretasi sangat baik 

(85.89%) dan layak digunakan sebagai buku referensi.  

Kata-kata kunci: buku referensi; multi representasi; pendekatan konstruktivistik; optika 

PENDAHULUAN 

Buku selalu menjadi bagian dari komponen sistem pembelajaran kerangka kerja penyusunan kurikulum di 

Indonesia. Dalam kerangka penyusunan kurikulum 2013, terdapat dua jenis buku yang menjadi bagian 

kerangka penyusunan, yaitu buku teks siswa dan buku pengayaan[1]. “Selain buku teks, pendidik dapat 

menggunakan buku panduan pendidik, buku pengayaan, dan buku referensi dalam proses pembelajaran”, dan 

“untuk menambah pengetahuan dan wawasan siswa, pendidik dapat menganjurkan siswa untuk membaca buku 

pengayaan dan buku referensi”[2]. 

Dalam pembelajaran, sumber belajar yang digunakan berupa buku. Penelitian tentang penggunaan buku 

sekolah elektronik (BSE) sebagai bahan ajar menunjukkan hasil 39% siswa menyatakan jarang menggunakan, 

dan 7% menyatakan tidak menggunakan untuk belajar di rumah. Selain itu, sekitar 40 % siswa sering 

mengalami kendala saat menggunakan BSE, dikarenakan bahasa yang digunakan sulit dicerna [3]. Penelitian 

lainnya mengungkap permasalahan yang diharapkan siswa dalam mempelajari fisika, yaitu siswa berharap 

pembelajaran fisika disajikan secara kontekstual, dan siswa mengaku lebih mudah memahami fisika apabila 

menghubungkannya dengan aplikasi pada kehidupan sehari-hari [4]. 
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 Setiap buku yang disusun harus memperhatikan aspek keterpusatan siswa karena dapat menunjang dan 

memotivasi siswa untuk belajar lebih aktif dalam mencari pemahaman terhadap suatu pengetahuan. Buku yang 

baik penyajiannya tidak mengandung miskonsepsi, kelengkapan penjelasan materi,  dan tidak terdapat 

kesalahan pengetikan (perlu dilakukan proses review sebelum dicetak). Fokus mengenai analisis buku ajar 

fisika ditinjau pada kesalahan konsepnya yang dilakukan 3 buku fisika menunjukkan informasi mengenai 

kesalahan yang terdapat pada ketiga buku, antara lain kesalahan konsep penulisan persamaan, kesalahan konsep 

penggunaan atau penulisan lambang besaran, kesalahan konsep pengertian istilah, kesalahan penyajian konsep 

dalam gambar, kesalahan ketik, dan kurangnya isi materi [5]. 

Bentuk representasi dalam fisika berupa kata, gambar, diagram, grafik, kurva, persamaan matematika, dan 

sebagainya. Multi representasi dapat membantu dalam mempelajari dan membangun konsep, mengatasi 

permasalah dan membantu memecahkan atau menyikapi masalah [6]. Berdasarkan hasil penelitian, 

direkomendasikan bahwa kurikulum fisika lanjutan dipusatkan pada pemodelan dan didasarkan pada kerangka 

kerja multi representasi. Alasan utama yaitu pembelajaran fisika di sekolah harus merefleksikan pendekatan 

yang mengarahkan pada proses pencarian pengetahuan dan pengenalan produk pengetahuan, dan pendekatan 

yang bervariasi harus selalu ada dalam pembelajaran fisika [7]. Penelitian dengan judul “Menerapkan model 

konstruktivis untuk meningkatkan hasil belajar fisika umum mahasiswa semester I jurusan FMIPA UNIMED 

TA 2012/2013” menunjukkan bahwa penggunaan model konstruktivis dapat meningkatkan pemahaman konsep 

Fisika dengan peningkatan sebesar 72 poin untuk tiap responden [8]. 

Tujuan dari penelitian ini adalah buku pendamping berbasis multi representasi dengan penyajian urutan 

materi yang teratur menggunakan pendekatan konstruktivistik. 

TEORI DAN METODE PENELITIAN 

Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan merupakan kegiatan mengembangkan suatu produk untuk memecahkan 

suatu persoalan yang dihadapi disertai dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang 

bersifat sistematis dan objektif terhadap produk. Dalam buku Educational research: An Introduction karya 

Meredith D.Gall, Walter R.Borg, dan Joyce P.Gall (2003: 570) menyatakan “one of the most widely used 

models of educational research and development is the systems approach model designed by Walter Dick and 

Lou Carey…” artinya, model penelitian dan pengembangan pendidikan yang dirancang oleh Walter Dick dan 

Lou Carey paling banyak digunakan untuk dijadikan model dalam penelitian dan pengembangan bidang 

pendidikan. 

Buku Referensi 

Buku referensi merupakan buku yang berisi materi yang dapat digunakan untuk mendapatkan jawaban atas 

kejelasan pengetahuan tentang suatu hal. Buku referensi memberikan  informasi dasar yang menjadi rujukan 

ketika orang berusaha memahami suatu konsep atau istilah yang bersifat umum maupun khusus. Perbedaan 

antara buku teks dan buku referensi ditinjau dari targetnya yaitu, buku referensi bertujuan menambah 

pengetahuan siswa dan guru, buku referensi bukan sumber utama atau hanya sebagai pelengkap atau 

pendukung, dan keterangan penulisannya tidak terikat kurikulum [9]. 

Komponen penilaian buku meliputi empat komponen, dijelaskan dalam rincian berikut: (1) Kelayakan isi 

(substansi keilmuan, pengetahuan untuk maju dan berkembang, keberagaman nilai sosial); (2) Kebahasaan 

(keterbacaan, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, logika berbahasa disesuaikan 

dengan bidang kajian); (3) Penyajian (teknik, materi, pembelajaran); (4) Kegrafikan (ukuran/format buku, 

desain bagian kulit, desain bagian isi, kualitas kertas dan cetakan) [10]. 

Multi Representasi 

Multi representasi merupakan suatu model yang mempresentasikan secara berulang suatu konsep yang sama 

dalam beberapa format yang berbeda-beda. Dalam jurnal yang berjudul Multiple Representations As a 

Framework for a Modelling Approach to Physics Education (Multi Representasi sebagai Kerangka Model 

Pendekatan Pendidikan Fisika), Carl Angell dkk menyatakan bahwa metode multi representasi menjadi strategi 

dalam pembelajaran fisika. Alasan yang diberikan berkaitan dengan refleksi pendekatan yang mengarahkan 

pada proses pencarian pengetahuan dan pengenalan produk pengetahuan. Alasan lain multi representasi sebagai 

pendekatan yang bervariasi harus selalu ada dalam pembelajaran fisika [11]. Multi representasi dapat diartikan 
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 mempresentasi ulang konsep yang sama dengan format yang berbeda, yaitu bentuk verbal, gambar, grafik, dan 

matematik [12].  

Multi representasi memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai pelengkap, pembatas, dan pembangun 

pemahaman. Fungsi pertama adalah untuk memberikan representasi yang berisi informasi pelengkap atau 

membantu melengkapi proses kognitif, fungsi kedua adalah untuk membatasi kemungkinan kesalahan 

menginterpretasi dalam menggunakan representasi lain, dan ketiga adalah untuk mendorong siswa membangun 

pemahaman terhadap situasi secara mendalam [13]. Tipe representasi yang dapat dimunculkan berupa: (1) 

deskripsi verbal (untuk memberikan definisi dari suatu konsep); (2) gambar/diagram (untuk memvisualisasikan 

sesuatu yang abstrak); (3) grafik (diperlukan keterampilan membaca grafik), melalui grafik dapat dilakukan 

perbandingan dan memperoleh gambaran ringkas secara tepat; persamaan matematik (untuk menyelesaikan 

persoalan kuantitatif) berupa rumus-rumus atau persamaan matematik [14]. 

Pendekatan Konstruktivstik 

Menurut Piaget, fisika termasuk ke dalam kelompok pengetahuan fisis, yaitu pengetahuan tentang sifat-

sifat fisis dan bagaimana interaksi dari suatu objek atau fenomena. Biasanya pembelajar sudah membawa 

konsep-konsep fisika sebelum mengikuti pelajaran formal di sekolah. Pengetahuan awal tersebut yang perlu 

dikembangkan dan dikoreksi saat belajar di sekolah. 

Dinamika pembelajaran yang menggunakan pendekatan konstruktivistik dikemukakan oleh Driver dan 

Oldham, yang menyatakan ciri-ciri dari pembelajaran yang menggunakan pendekatan konstruktivistik adalah 

memenuhi tahap: (1) Orientasi: pada tahap ini, pembelajar diberi kesempatan mengobservasi dan mengetahui 

tujuan pembelajaran yang  akan dicapai; (2) Elisitasi: pada tahap kedua, pembelajar mengungkapkan idenya 

secara jelas dapat melalui diskusi, menulis, dan lainnya untuk membahas hasil observasi terhadap wujud 

apapun (tulisan, gambar, ataupun grafik); (3) Restrukturisasi ide: pada tahap restrukturisasi ide ada 3 hal 

penting, yaitu klasifikasi ide dengan mengimbangi ide-ide lain; membangun ide baru; serta mengevaluasi ide 

baru dengan cara menguji atau membuktikan melalui percobaan; (4) Penggunaan ide: ide atau materi yang telah 

dimiliki digunakan dalam menyelesaikan kasus atau diaplikasikan pada situasi tertentu; (5) Review: pada tahap 

ini, pengulangan penggunaan ide yang telah dikuasai dalam aplikasi pengetahuan dimana ide tersebut bisa jadi 

akan lebih lengkap. 

Peta Konsep Optika 

Pembahasan materi pada buku Optika dibagi menjadi empat bab, berikut ini outline yang disajikan dalam 

bentuk bagan diberikan pada gambar 1. 

 
Gambar 1. Bagan outline buku Optika 

Metode Penelitian 

Penelitian dan pengembangan dilakukan dengan mengacu pada tahapan-tahapan sesuai model Dick & 

Carey yang telah dikembangkan oleh Atwi Suparman yang dikenal dengan Model Pengembangan Instruksional 

(MPI) [15]. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan instruksional dan menulis tujuan instruksional 

umum. Pada tahap ini, Peneliti mengidentifikasi kebutuhan dan studi literatur. Identifikasi kebutuhan dilakukan 

dengan melakukan observasi pada beberapa target pembaca terbesar, yaitu siswa SMA. Observasi dilakukan 

dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai jenis buku yang digunakan dalam belajar di kelas dan  

mengetahui ketersediaan buku optika yang disajikan dengan multi representasi. 
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 Tahap kedua adalah melakukan analisis instruksional, dilakukan analisis instruksional berupa Peta Konsep 

yang akan di kembangkan menjadi Tujuan Instruksional Umum dan Tujuan Instruksional khusus pada buku 

Optika. Tahap ketiga adalah mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik. Siswa diketahui 

telah memiliki buku pelajaran yang disarankan oleh sekolah, namun jarang dibaca oleh siswa. Siswa 

menginginkan buku yang memiliki alur sederhana dan banyak representasi terutama gambar. 

Tahap keempat yaitu menulis tujuan instruksional khusus (TIK). TIK disusun berdasarkan peta konsep atau 

materi optika dan akan disajikan dalam butir-butir yang lebih spesifik. Tahap kelima adalah menyusun alat 

penilaian hasil belajar. Instrumen penilaian yang dikembangkan berupa rating scale untuk ahli materi, ahli 

media, ahli pembelajaran, dan uji lapangan terhadap siswa menengah atas. Instrumen dibuat dengan 

memperhatikan kriteria buku optika yang baik serta berpedoman pada teori.  

Tahap keenam adalah menyusun strategi instruksional, penyajian buku optika berfokus pada bagaimana 

materi optika disampaikan dalam multi representasi dan dikembangkan dengan pendekatan konstruktivistik. 

Tahap ketujuh adalah mengembangkan bahan instruksional. Pata tahap ini dilakukan pengembangan buku 

optika, menghimpun gambar dan data yang berkaitan dengan materi yang disajikan. Penulisan diawali dengan 

menentukan ukuran kertas, jenis huruf yang digunakan serta aturan lain seperti margin. Penulisan dilakukan 

secara bertahap, dari subbab awal hingga akhir agar menjaga isi buku tetap menyeluruh dan utuh. Selanjutnya 

melakukan pengeditan dimulai dari membaca ulang naskah, untuk mengecek kesalahan dalam pengetikan, dan 

mengedit layout, mulai dari mengecek kekonsistenan jenis dan ukuran huruf yang digunakan, hingga desain 

buku seperti tata letak gambar, penjelasan verbal serta pemilihan kombinasi warna yang tepat. 

Tahap kedelapan yaitu menyusun desain dan melaksanakan evaluasi formatif. Produk yang dihasilkan diuji 

kelayakan kepada ahli materi untuk mengecek kebenaran konsep, ahli media dan ahli pembelajaran untuk 

mendapatkan informasi tentang keefektifan buku yang dihasilkan untuk menunjang proses pembelajaran. Uji 

kelayakan dilakukan dengan memberikan angket dan produk yang dikembangkan kepada para ahli sesuai 

dengan keahlian masing-masing. Setelah melakukan uji kelayakan, buku diperbaiki didasarkan pada saran ahli. 

Setelah buku diperbaiki, langkah selanjutnya yaitu uji lapangan pada siswa menengah atas. Pada tahap uji 

lapangan, dilakukan pemberian kuesioner pada siswa sehingga dapat memperoleh pendapat siswa mengenai 

buku yang dikembangkan. Setelah dilakukan uji ahli dan perbaikan produk hingga memenuhi kriteria dan layak 

sebagai buku referensi fisika materi optika, maka buku optika yang telah dikembangkan dapat dikatakan 

berhasil. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Produk yang dikembangkan 

Buku Optika ini terdiri dari empat bab, sebanyak 152 halaman. Penulisan buku menggunakan aplikasi Ms. 

Word 2013, jenis huruf untuk pembahasan menggunakan Book Antiqua ukuran 11. Jenis huruf untuk 

keterangan gambar, tabel, dan grafik menggunakan jenis huruf Corbel ukuran 9, serta persamaan matematis 

menggunakan jenis huruf Cambria Math ukuran 11. Pembuatan desain sampul depan dan belakang buku 

menggunakan bantuan program Adobe Photoshop.  

 
Tabel 1. Tampilan komponen buku yang menampilkan multi representasi 

Komponen 

Multi 

Representasi 

Penyajian/Tampilan 

Komponen 

Multi 

Representasi 

Penyajian/Tampilan 

Penjelasan 

verbal 

 

Gambar/ 

ilustrasi 

 

Tabel data 

 

Grafik 
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Persamaan 

matematis 

 

- - 

Pendekatan konstruktivistik digunakan sebagai alur penyampaian materi dalam buku referensi fisika 

materi Optika. Tampilan komponen buku referensi fisika untuk materi optika dalam  alur penyajian pendekatan 

konstruktivistik diberikan pada tabel 2. 

 
Tabel 2. Tampilan komponen buku yang menampilkan alur konstruktivistik 

Tahapan 

Pendekatan 

Konstruktivistik 

Penyajian/Tampilan 

Orientasi 

 

Elisitasi 

(pengungkapan 

ide) 

 

Restrukturisasi 

ide 

  
(dan seterusnya…) 

Penggunaan ide 

 

Review 
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 Hasil uji validasi oleh ahli dan uji lapangan 

Uji validasi dilakukan oleh ahli media, ahli pembelajaran, dan ahli materi. Berdasarkan validasi atau uji 

kelayakan oleh ahli media, didapatkan persentase capaian sebesar 79,25% dengan interpretasi baik pada aspek 

yang dinilai, yaitu tampilan sampul depan dan belakang, penyajian representasi (gambar, tabel, grafik dan 

persamaan matematis), dan  tata bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa buku referensi fisika yang telah 

dikembangkan sudah memenuhi kriteria dengan intrepretasi baik sebagai buku referensi pembelajaran dalam 

segi media. Berdasarkan uji validasi oleh ahli pembelajaran, didapatkan persentase capaian sebesar 84,87% 

dengan interpretasi sangat baik pada semua aspek, yaitu karakteristik pendekatan konstruktivistik, ilustrasi 

penyajian, dan tata bahasa materi. Hal ini menunjukkan bahwa buku yang telah dikembangkan sudah 

memenuhi kriteria dengan intrepretasi sangat baik sebagai buku referensi pembelajaran dalam segi 

pembelajaran. Berdasarkan uji validasi oleh ahli materi, didapatkan persentase capaian sebesar 93,55 % dengan 

interpretasi sangat baik pada semua aspek, yaitu kelayakan ini, konsistensi penyajian, dan tata bahasa penulisan. 

Hal ini menunjukkan bahwa buku yang telah dikembangkan sudah memenuhi kriteria dengan intrepretasi 

sangat baik sebagai buku referensi pembelajaran dalam segi materi. Data uji validasi diberikan pada tabel 3. 

 
Tabel 3 Hasil uji validasi buku Optika  

No. Uji Validasi Persentase capaian Interpretasi 

1. Ahli media 79.25 % Baik 

2. Ahli pembelajaran 84.87 % Sangat Baik 

3. Ahli Materi 93.55 % Sangat Baik 

 
Berikut ini diagram hasil validasi oleh ahli media, ahli pembelajaran, dan ahli materi diberikan pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Diagram hasil uji validasi oleh ahli media 

Uji lapangan dilakukan oleh 15 siswa kelas XI. Sebelum membaca buku, siswa untuk mengerjakan pre-

test berupa soal sebanyak 10 soal. Setelah itu, siswa membaca buku Optika. Siswa tidak mendapat treatment  

selain membaca buku secara mandiri. Setelah selesai membaca, siswa mengerjakan post-test berupa soal yang 

sama dengan pre-test. Berdasarkan hasil uji lapangan, didapatkan persentase capaian sebesar 84.02 % dengan 

aspek yang diukur, yaitu format tampilan buku referensi, isi materi, dan tata bahasa. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa buku referensi fisika multi representasi dengan pendekatan konstruktivistik pada materi 

optika dapat diterima dengan sangat baik oleh siswa untuk dijadikan sebagai buku referensi belajar optika. 

Perhitungan uji efektifitas dilakukan dengan uji gain ternormalisasi. Dari uji efektifitas, diperoleh rata-rata 

nilai pre-test sebesar 63,3 dari skala tertinggi 100 dengan nilai terendah sebesar 40 dan tertinggi 90, sedangkan 

nilai post-test diperoleh rata-rata nilai sebesar 78 dengan nilai terendah 50 dan tertinggi 100. Dari data yang 

diperoleh, ada selisih rata-rata nilai pre-test dan post-test sebesar 14,7 dengan rata-rata nilai post-test lebih 

besar dibandingkan rata-rata nilai pre-test. Dengan menggunakan perhitungan uji gain ternormalisasi, diperoleh 

rata-rata skor sebesar 0,43. Hasil ini menunjukkan terjadi peningkatan dalam kategori sedang. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penilaian oleh ahli media, ahli pembelajaran, ahli materi, serta uji coba lapangan kepada 

siswa SMA, dapat disimpulkan bahwa buku fisika multi representasi untuk materi optika dengan pendekatan 

konstruktivistik memenuhi kriteria dan layak untuk digunakan sebagai buku referensi pembelajaran. 
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