
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang 

 

 

Pendidikan sains di Indonesia sekarang ini masih menghadapi berbagai 

permasalahan, salah satunya mengenai pencapaian mutu pendidikan yang masih 

kurang memadai.  Hal ini dapat dilihat dari hasil studi Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 2007.  Literasi sains siswa 

Indonesia berada di urutan ke-35 dari 49 negara dengan pencapaian skor 433, dan 

masih di bawah skor rata-rata internasional yaitu 500.  Rata-rata pencapaian skor 

sains siswa Indonesia menurut cakupan materi adalah:  Ilmu Bumi 442, Fisika 

432, Biologi 428, dan Kimia 421.  Data tersebut menunjukkan bahwa mata 

pelajaran Kimia merupakan mata pelajaran yang masih dirasakan sulit oleh 

sebagian besar siswa (Gonzales dkk., 2008). 

 

Salah satu penyebab mata pelajaran kimia dianggap tidak mudah dipahami 

sehingga cenderung dihafal bisa diakibatkan oleh faktor guru (Chittleborough 

dalam Kholidanata, 2013).  Banyak guru di sekolah yang tidak mengintegrasikan 

ketiga level fenomena kimia yaitu makroskopik, submikroskopik dan simbolik di 

dalam pembelajaran.  Seringkali ditemukan guru yang hanya menekankan level 

simbolik saja tanpa dikaitkan dengan fenomena alam dan pengalaman siswa 

sehari-hari sebagai level makroskopik, serta penjelasannya sebagai level 
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submikroskopik.  Level submikroskopik dan simbolik adalah dua level yang 

bersifat abstrak dan tidak dialami secara langsung oleh siswa.  Hal inilah yang 

mengakibatkan ilmu kimia dianggap sebagai ilmu yang tidak mudah dipahami 

sehingga cenderung dihafal oleh siswa (Dhindsa dan Treagust, 2009). 

 

Chittleborough (2004) menyatakan bahwa kemampuan siswa dalam memahami 

dan menguraikan ketiga level fenomena kimia dapat merefleksikan model mental 

yang dimilikinya.  Model mental sendiri merupakan representasi pribadi (internal) 

dari suatu objek, ide, atau proses yang dihasilkan oleh seseorang selama proses 

kognitif berlangsung (Harrison dan Treagust dalam Sunyono, 2013).  Model 

mental tersebut tidaklah mudah untuk diketahui karena merupakan representasi 

pribadi yang berbeda pada setiap individu (Coll dan Treagust dalam Annisa, 

2014). 

 

Setiap orang menggunakan model-model mental ini untuk melakukan upaya 

memecahkan masalah melalui proses menalar, menjelaskan, memprediksi 

fenomena, atau menghasilkan model yang diekspresikan dalam berbagai bentuk 

representasi (seperti diagram, gambar, grafik simulasi atau pemodelan, 

aljabar/matematis, bahkan juga deskripsi verbal dengan kata-kata atau bentuk 

tulisan cetak, dan lain-lain) kemudian dapat dikomunikasikan kepada orang lain.  

Sistem representasi yang ditampilkan secara verbal, diagram, grafik, simulasi 

aljabar/matematis/simbolik, dan sebagainya tersebut merupakan representasi 

eksternal yang dihasilkan dari interaksi antara model mental dengan objek fisis 

(Coll dan Treagust, 2003). 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Farida dan Liliasari terhadap siswa di 

LPTK Bandung, banyak siswa yang masih sangat kesulitan dalam membedakan 

representasi fenomena kimia level submikroskopik meskipun secara simbolik 

siswa tidak mengalami kesulitan serupa (Sunyono, 2013), salah satunya pada 

materi asam basa.  Materi asam basa merupakan salah satu konsep kimia yang 

sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari.  Pada materi asam-basa ini, 

menurut Purnomo (2014), siswa melakukan pemrosesan informasi untuk 

menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan 

pola dari keterkaitan informasi dan bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari 

pola yang ditemukan sehingga pada tahap ini, siswa dapat mencetuskan gagasan 

penyelesaian suatu masalah dan dapat melaksanakannya dengan benar kemudian 

siswa mengkomunikasikan hasil diskusi yang telah dilakukan bersama anggota 

kelompoknya yaitu presentasi hasil diskusi di depan kelas. 

 

Sunyono (2011) telah melakukan berbagai kajian literatur yang menunjukkan 

bahwa model pembelajaran yang dapat mengembangkan model mental siswa 

adalah model pembelajaran yang dikemas dengan melibatkan tiga level fenomena 

sains (makroskopik, submikroskopik, dan simbolik) sehingga dapat berdampak 

pada peningkatan penguasaan konsep siswa.  Berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi pendahuluan di SMA Gajah Mada Bandar Lampung, diperoleh data 

bahwa guru belum menerapkan pembelajaran kimia yang mampu 

menginterkoneksikan fenomena makroskopik, submikroskopik, dan simbolik 

dengan baik.  Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu model pembelajaran 

berbasis multipel representasi yang mempertimbangkan faktor pengajar, siswa, 

dan mode representasi, serta harus mampu menginterkoneksikan tiga level 
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fenomena sains (makroskopik, submikroskopik, dan simbolik) sehingga dapat 

membangun model mental siswa (Sunyono, 2013). 

 

Berkaitan dengan hal tersebut, Sunyono (2014) merancang suatu model 

pembelajaran dimana kebaruan dari model pembelajaran ini ditunjukkan dari 

tahapan-tahapannya yaitu tahap orientasi, eksplorasi-imajinasi, internalisasi, dan 

evaluasi.  Tahapan-tahapan tersebut disusun secara dragmatis menyerupai bentuk 

layang-layang dan disebut Si-Lima-Layang-layang atau disingkat SiMaYang. 

 

 

 
Gambar 1.  Fase-fase model pembelajaran SiMaYang (Sunyono, 2014). 

 

 

 

Model pembelajaran teoritis hasil pengembangan ini telah memenuhi kriteria yang 

disebutkan di atas yakni mampu menginterkoneksikan tiga level fenomena kimia 

dan cocok diterapkan pada pokok-pokok materi yang bersifat abstrak, terutama 

pada materi asam basa. 

 

http://sunyonoms.files.wordpress.com/2012/12/model-simayang.jpg
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Model pembelajaran SiMaYang tersebut selanjutnya dikembangkan lagi oleh 

Sunyono dan Yulianti (2014) dengan memadukannya terhadap pendekatan 

scientific.  Hasil perpaduan antara model pembelajaran SiMaYang dengan 

pendekatan scientific ini kemudian disebut sebagai model pembelajaran 

SiMaYang Tipe II. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, dalam upaya menumbuhkan model mental dan 

penguasaan konsep siswa khususnya pada materi asam basa maka 

dilaksanakanlah penelitian ini dengan judul “Penerapan Pembelajaran Berbasis 

Multipel Representasi SiMaYang Tipe II dalam Menumbuhkan Model Mental dan 

Penguasaan Konsep Asam Basa Siswa.” 

 

B.  Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimanakah kepraktisan model pembelajaran berbasis multipel representasi 

SiMaYang Tipe II dalam menumbuhkan model mental dan penguasaan konsep 

asam basa siswa? 

2. Bagaimanakah keefektivan model pembelajaran berbasis multipel representasi 

SiMaYang Tipe II dalam menumbuhkan model mental dan penguasaan konsep 

asam basa siswa? 

3. Bagaimanakah karakteristik model mental siswa dalam mempelajari konsep 

asam basa setelah penerapan pembelajaran berbasis multipel representasi 

SiMaYang Tipe II? 
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4. Bagaimanakah karakteristik penguasaan konsep asam basa siswa setelah 

penerapan pembelajaran berbasis multipel representasi SiMaYang Tipe II? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan kepraktisan model pembelajaran berbasis multipel 

representasi SiMaYang Tipe II dalam menumbuhkan model mental dan 

penguasaan konsep asam basa siswa. 

2. Mendeskripsikan keefektivan model pembelajaran berbasis multipel 

representasi SiMaYang Tipe II dalam menumbuhkan model mental dan 

penguasaan konsep asam basa siswa. 

3. Mendeskripsikan karakteristik model mental siswa dalam mempelajari konsep 

asam basa setelah menerapkan pembelajaran berbasis multipel representasi 

SiMaYang Tipe II. 

4. Mendeskripsikan karakteristik penguasaan konsep asam basa siswa setelah 

menerapkan pembelajaran berbasis multipel representasi SiMaYang Tipe II. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi siswa: 

Penerapan pembelajaran dengan model berbasis multipel representasi 

SiMaYang Tipe II diharapkan dapat membelajarkan siswa dalam hal: 
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a. Konsep-konsep kimia yang bersifat abstrak dengan melibatkan interkoneksi 

ketiga level fenomena kimia (makroskopik, submikroskopik, dan simbolik) 

melalui berbagai representasi; 

b. Keterampilan berpikir melalui daya imajinasi dalam menumbuhkan model 

mental siswa (Sunyono, 2013). 

2. Bagi guru dan calon guru: 

Memberi inspirasi bagi guru dalam menerapkan pembelajaran dengan model 

berbasis multipel representasi SiMaYang Tipe II pada materi asam basa 

maupun materi lain yang memiliki karakteristik serupa. 

3. Bagi sekolah: 

Menjadi informasi dan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan mutu 

pembelajaran kimia di sekolah. 

 

E.  Ruang Lingkup 

 

 

Agar tujuan penelitian yang akan dilakukan dapat tercapai dengan baik maka 

diperlukan batasan-batasan atau ruang lingkup dalam penelitian.  Adapun  ruang 

lingkup penelitian ini antara lain: 

1. Materi dalam penelitian ini adalah asam basa kelas XI KD 3.10. 

2. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah SiMaYang 

Tipe II, yaitu model pembelajaran yang mampu menginterkoneksikan tiga level 

fenomena kimia (makroskopik, submikroskopik dan simbolik) sehingga dapat 

menumbuhkan model mental dan penguasaan konsep siswa, khususnya pada 

materi asam basa (Sunyono dan Yulianti, 2014). 
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3. Terdapat empat tahapan dalam model pembelajaran SiMaYang Tipe II, yaitu 

orientasi, eksplorasi-imajinasi, internalisasi, dan evaluasi (Sunyono dan 

Yulianti, 2014). 

4. Kepraktisan model pembelajaran berbasis multipel representasi SiMaYang 

Tipe II ditentukan dari: 

a. Keterlaksanaan RPP, diukur melalui lembar observasi keterlaksanaan 

model pembelajaran SiMaYang Tipe II; 

b. Respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran, diukur melalui angket 

respon siswa terhadap pembelajaran dengan model SiMaYang Tipe II 

(Nieveen dalam Sunyono, 2014). 

5. Keefektivan model pembelajaran berbasis multipel representasi SiMaYang 

Tipe II ditentukan dari: 

a. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, diukur melalui lembar 

observasi kemampuan guru dalam pengelolaaan pembelajaran dengan 

model SiMaYang Tipe II; 

b. Aktivitas siswa selama pembelajaran, diukur melalui lembar observasi 

aktivitas siswa selama pembelajaran dengan model SiMaYang Tipe II; 

c. Ketercapaian tujuan, yaitu tumbuhnya model mental dan penguasaan 

konsep asam basa siswa (Nieveen dalam Sunyono, 2014). 

6. Ketercapaian tujuan pembelajaran dalam membangun model mental siswa 

diukur melalui soal tes model mental yang disertai gambar, diagram atau grafik 

yang kemudian dikaji secara deskriptif. 

7. Penguasaan konsep diukur melalui tes prestasi belajar (postes), yang 

selanjutnya ditunjukkan melalui perolehsan skor n-Gain. 


