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Mata pelajaran kimia adalah mata pelajaran yang berfokus pada bagaimana 

siswa memahami konsep, prinsip, hukum dan juga teori kimia serta keterkaitannya 

antar ilmu kimia dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari guna 

menyelesaikan sebuah masalah. Dalam ilmu kimia ini juga terdapat karakteristik 

berupa level makroskopik, submikroskopik dan simbolik yang saling berkaitan. 

Multiple representasi merupakan sebuah bentuk representasi yang memadukan 

antara teks, gambar nyata ataupun grafik yang bersesuaian dengan tiga karakteristik 

ilmu kimia. Multiple representasi memiliki fungsi yaitu, memberikan representasi 

yang berisi informasi pelengkap dari proses kognitif, pembatas interpretasi dan 

pembangun pemahaman. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar e-LKPD berbasis 

Multiple Representasi pada Materi Kesetimbangan Kimia Kelas XI MIPA SMA 

setya mengetahui bagaimana penilaian guru dan respon siswa terhadap bahan ajar 

e-LKPD yang dikembangkan di kelas XI MIPA SMAN 10 Kota Jambi. 

Penelitian ini merupakan peneltian pengembangan menggunakan model 

pengembangan Lee & Owens. Instrumen penelitian yang digunakan berupa lembar 

pedoman wawancara dan angket. Produk hasil dari pengembangan divalidasi oleh 

ahli materi dan ahli media serta dinilai oleh guru yang selanjutnya diujicobakan 

sebatas kelompok kecil. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data 

kuantitatif (rata-rata skor jawaban dan persentase) dan analisis data kualitatif 

(komentar dan saran). 

Hasil dari penelitian diperoleh dari ahli materi dan ahli media, masing-masing 

diperoleh rerata skor penilaian sebesar 4,28 (sangat layak) dengan persentase 85,6% 

; 4,45 (sangat layak) dengan persentase 89% serta dinyatakan layak untuk 

diujicobakan. Selanjutnya berdasarkan dari tanggapan dan penilaian dari dua guru, 

diperoleh rerata skor sebesar 4,8 (sangat baik) dengan persentase 96% dan 4,86 

(sangat baik) dengan persentase 77,2%% dengan nilai Measure of Agreement 

Kappa yaitu 0,762 (sangat baik) Serta mendapatkan respon yang sangat baik dari 

siswa dengan persentase respon siswa sebesar 89 %. 

Berdasarkan proses pengembangan dan hasil penelitian, disimpulkan bahwa 

bahan ajar e-LKPD ini sangat baik dan layak digunakan sebagai salah satu bahan 

ajar pada materi Kesetimbangan Kimia. 

 


