
 

 

 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

  

 

 

A.  Latar Belakang  

 
 

Kimia adalah salah satu cabang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang diajarkan di 

Sekolah Menengah Atas (SMA).  Ilmu ini mempelajari berbagai fenomena alam 

yang berkaitan dengan komposisi, struktur, dan sifat serta perubahan yang meli-

batkan keterampilan dan penalaran.  Berdasarkan hal tersebut, maka pembelajaran 

kimia harus lebih diarahkan pada proses pembelajaran yang dapat mengaktifkan 

siswa untuk membantu siswa untuk memahami konsep dalam pembelajaran 

kimia.  Laliyo (2011) mengemukakan bahwa pada dasarnya belajar kimia, sesuai 

dengan karakteristiknya, harus dimulai dari mengerjakan masalah yang berlang-

sung dalam kehidupan sehari-hari siswa.  Melalui menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan yang nyata dengan menerapkan pengetahuan kimia, peserta didik di-

harapkan dapat membangun pengertian dan pemahaman konsep kimia lebih ber-

makna karena mereka membentuk sendiri struktur pengetahuan konsep kimia me-

lalui bantuan atau bimbingan guru.  

 

Berdasarkan uraian di atas pembelajaran kimia memerlukan langkah-langkah 

yang inovatif, yang akan mampu meningkatan motivasi siswa untuk memperkaya 

pengalaman belajar dan mentransfer pengetahuannya.  Salah satu pembelajaran 
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yang dapat menunjang pembelajaran tersebut adalah pembelajaran berbasis 

multipel representasi. 

 

Multipel representasi merupakan bentuk representasi yang memadukan antara 

teks, gambar nyata, atau grafik.  Pembelajaran dengan multiple representasi diha-

rapkan mampu untuk menjembatani proses pemahaman siswa terhadap konsep-

konsep kimia.  Representasi kimia dikembangkan berdasarkan urutan dari feno-

mena yang dilihat, persamaan reaksi, model atom dan molekul, dan simbol.  

Johnstone (2000) membedakan fenomena kimia ke dalam tiga tingkatan.  Tingkat 

makroskopis yang bersifat nyata dan mengandung bahan kimia yang kasat mata 

dan nyata.  Tingkat submikroskopis juga nyata tetapi tidak kasat mata yang terdiri 

dari tingkat partikulat yang dapat digunakan untuk menjelaskan pergerakan elek-

tron, molekul, partikel atau atom.  Terakhir adalah tingkat simbolik yang terdiri 

dari berbagai jenis representasi gambar maupun aljabar.  

 

Pembelajaran dengan menggunakan model berbasis multipel representasi diharap-

kan dapat membantu  siswa dalam memahami materi kimia yang sulit dan bersifat 

abstrak serta membantu siswa dalam pemahaman konsep kimia pada materi ter-

tentu.  

 

Fakta di lapangan berdasarkan hasil observasi pendahuluan  pada 3 SMA di 

Bandar Lampung antara lain: SMAN 3, SMA Perintis 2 dan SMA Perintis 1 

menunjukkan bahwa pembelajaran kimia yang diterapkan guru di sekolah masih 

belum menggunakan pendekatan berbasis multipel representasi pada materi yang 

cendrung bersifat abstrak seperti pada materi asam basa.  Berdasarkan studi kasus 

yang dilakukan Sopiandi dan Murniati (2007) terhadap siswa SMA menunjukkan 
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bahwa siswa sulit mempresentasikan level submikroskopik.  Diduga kesulitan ter-

sebut akibat kurang dikembangkannya level submikroskopik melalui visualisasi 

yang tepat pada pembelajaran.  Dugaan tersebut diperkuat kenyataan pengamatan 

di lapangan dan kajian literatur bahwa umumnya guru membatasi pada level 

representasi, yaitu makroskopik dan simbolik dengan harapan pembelajar dapat 

mengembangkan sendiri model dunia molekular, sehingga menghambat kemam-

puan pembelajar dalam memecahkan masalah-masalah yang ber-kaitan dengan 

sains terutama kimia.  Menurut Sunyono (2011) kebanyakan dari pembelajar 

cenderung hanya menghafalkan representasi sub-mikroskopik dan simbolik yang 

bersifat abstrak (dalam bentuk deskripsi kata-kata) akibatnya tidak mampu untuk 

membayangkan bagaimana proses dan struktur dari suatu zat yang mengalami 

reaksi. 

 

Salah satu model pembelajaran berbasis multiple representasi yang telah dikem-

bangkan adalah dengan menggunakan model pembelajaran SiMaYang Tipe II. 

Pembelajaran dengan model SiMaYang Tipe II menurut Sunyono, (2014) terdiri 

dari 4 (empat) fase yaitu fase I : orientasi, fase II : eksplorasi-imajinasi atau imaji-

nasi-eksplorasi, fase III : internalisasi ,  dan fase IV :  evaluasi.  Pada model pem-

belajaran SiMaYang pada materi asam basa, siswa akan diberikan beberapa abs-

traksi yang nantinya akan merangsang siswa untuk dapat berimajinasi represen-

tasi.  Abstraksi yang diberikan kepada siswa mengandung level makro, submikro, 

dan simbolik yang diharapkan dapat mengembangkan pemikiran siswa terkait fe-

nomena sains sesuai konsep yang diberikan.  Kemudian siswa dapat dengan mu-

dah mengaktualisasikan hasil imajinasi dan pengembangan pemikirannya tersebut 

kedalam lembar kegiatan atau tugas yang diberikan.  
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Pembelajaran berbasis multipel representasi dengan menggunakan model 

SiMaYang Tipe II diharapkan dapat meningkatkan salah satu kemampuan yaitu 

efikasi diri siswa.  Efikasi diri (self eficacy) merupakan salah satu kemampuan 

yang dikembangkan oleh Albert Bandura dari teori kognitif sosial.  Bandura 

(1997) mendefinisikan efikasi diri (self-efficacy) sebagai keyakinan seseorang ter-

hadap kemampuannya untuk mengorganisasikan dalam melaksanakan serang-

kaian tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.  

Alwisol (2006) menyatakan bahwa efikasi diri sebagai persepsi diri sendiri me-

ngenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu, efikasi diri ber-

hubungan dengan keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan melakukan tinda-

kan yang diharapkan.  Efikasi diri adalah pertimbangan seseorang akan kemam-

puannya untuk mengorganisasikan dan menampilkan tindakan yang diperlukan 

dalam mencapai tujuan yang diinginkan, tidak tergantung pada jenis keterampilan 

dan keahlian tetapi lebih berhubungan dengan keyakinan tentang apa yang dapat 

dilakukan dengan berbekal keterampilan dan keahlian.  

 

Keadaan di lapangan pada 3 SMA di Bandar Lampung antara lain: SMAN 3, 

SMA Perintis 2 dan SMA Perintis 1 menunjukkan bahwa proses pembelajaran 

yang diberikan oleh guru masih kurang meningkatkan kemampuan efikasi diri 

siswa sehingga banyak siswa yang kurang yakin dengan kemampuannya dalam 

menyelesaikan dan mengorganisasikan berbagai permasalahan kimia yang ada. 

Salah satu aspek pembelajaran yang kurang diperhatikan oleh guru adalah efikasi 

diri siswa dan penguasaan konsep.  Hal tersebut berpengaruh dalam kesuksesan 

siswa dalam menguasai materi-materi kimia khususnya materi yang bersifat 

abstrak. 
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Adapun penelitian yang sejenis mengenai efikasi diri adalah penelitian Trijoko 

(2013) yang berjudul “Hubungan Antara Efikasi Diri dengan Motivasi Belajar 

pada Siswa RSBI Kelas VIII SMP Negeri 3 Pati”.  Penelitian tersebut mengemu-

kakan bahwa adanya hubungan yang positif antara efikasi diri dengan motivasi 

belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 3 pati, yang artinya semakin tinggi efikasi 

diri siswa maka akan semakin tinggi pula motivasi belajarnya. 

 

Berdasarkan uraian di atas dilakukan penelitian dengan judul “Penerapan Model 

Pembelajaran SiMaYang Tipe II  Berbasis Multipel Representasi Pada Materi 

Asam Basa dalam Meningkatkan Efikasi Diri dan Penguasaan Konsep Asam 

basa”  

 

B.  Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah: 

1.  kepraktisan model pembelajaran SiMaYang Tipe II berbasis multipel represen-

tasi pada materi asam basa dalam meningkatkan kemampuan efikasi diri dan 

penguasaan konsep? 

2.  keefektivan model pembelajaran SiMaYang Tipe II berbasis multipel represen-

tasi pada materi asam basa dalam meningkatkan kemampuan efikasi diri dan 

penguasaan konsep? 
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C.  Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 

1.  kepraktisan model pembelajaran SiMaYang Tipe II berbasis multipel represen  

     tasi pada materi asam basa dalam meningkatkan kemampuan efikasi diri dan 

     penguasaan konsep. 

2.  keefektivan model pembelajaran SiMaYang Tipe II berbasis multipel represen 

     tasi pada materi asam basa yang dapat dilihat dari peningkatan efikasi diri  

     dan penguasaan konsep. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah bagi: 

1.  siswa: 

Melalui penerapan model pembelajaran SiMaYang Tipe II berbasis multipel 

representasi  dapat memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada 

siswa serta dapat membantu meningkatkan kemampuan efikasi diri dan pe- 

nguasaan konsep siswa pada materi asam basa. 

2.  guru dan calon guru: 

Model pembelajaran SiMaYang Tipe II berbasis multipel representasi dapat 

menjadi salah satu alternatif pada materi asam basa yang dapat digunakan 

untuk melatih kemampuan efikasi diri dan penguasaan konsep siswa kelas XI 

MIA. 

3.  sekolah 

       Sebagai bahan referensi model pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kualitas sekolah. 
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E.  Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Model pembelajaran SiMaYang Tipe II menurut Sunyono (2011) terdiri dari 4 

(empat) fase yaitu fase 1 : orientasi, fase II : eksplorasi-imajinasi atau 

imajinasi-eksplorasi, fase III : internalisasi ,  dan fase IV :  evaluasi. 

2. Multipel representasi merupakan bentuk representasi yang memadukan antara 

teks, gambar nyata, atau grafik.  Representasi kimia dikembangkan berdasar-

kan urutan dari fenomena yang dilihat, persamaan reaksi, model atom dan 

molekul, dan simbol.  Johnstone (2000) membedakan fenomena kimia ke da-

lam tiga tingkatan.  Tingkat makroskopis yang bersifat nyata dan mengandung 

bahan kimia yang kasat mata dan nyata.  Tingkat submikroskopis juga nyata 

tetapi tidak kasat mata yang terdiri dari tingkat partikulat yang dapat digunakan 

untuk menjelaskan pergerakan elektron, molekul, partikel atau atom.  Terakhir 

adalah tingkat simbolik yang terdiri dari berbagai jenis representasi gambar 

maupun aljabar.  

3. Kepraktisan model pembelajaran SiMaYang Tipe II dalam  meningkatkan ke-

mampuan efikasi diri dan penguasaan konsep asam basa diukur berdasarkan  

keterlaksanaan RPP, respon siswa, observasi penilaian guru, dan aktivitas 

siswa.  

4. Keefektivan model pembelajaran SiMaYang Tipe II dalam  meningkatkan ke-

mampuan efikasi diri dan penguasaan konsep asam basa diukur berdasarkan  

hasil efikasi diri dan penguasaan konsep di akhir pembelajaran. 

5. Menurut Bandura (1997) bahwa efikasi diri (self-efficacy) sebagai keyakinan 

seseorang terhadap kemampuannya untuk mengorganisasikan dalam melaksa-
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nakan serangkaian tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang di-

kehendaki. Alwisol (2006) menyatakan bahwa efikasi diri sebagai persepsi diri 

sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu, ef-

ikasi diri berhubungan dengan keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan 

melakukan tindakan yang diharapkan.  

6. Bloom (dalam Rustaman, dkk. 2013) mengemukakan penguasaan konsep 

merupakan suatu kemampuan menangkap pengertian - pengertian seperti 

mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan ke dalam bentuk yang 

lebih dipahami, mampu memberikan interpretasi dan mampu mengaplikasi-

kannya. 

7. Materi asam basa yang diajarkan pada pembelajaran ini antara lain: 

pengukuran indikator asam basa dan konsep asam basa Arrhenius, konsep pH, 

kekuatan asam basa dan tetapan kesetimbangan asam (Ka) dan tetapan kesetim-

bangan basa (Kb). 

8. Menurut Nieveen (1999), aspek kepraktisan dipenuhi jika ahli dan praktisi 

menyatakan bahwa apa yang dikembangkan dapat diterapkan, dan kenyataan 

menunjukkan bahwa apa yang dikembangkan tersebut dapat diterapkan. 

9. Tingkat keefektifan menurut Nieveen (2007: 94) adalah “using the intervention 

results in desired outcomes”.  Hal ini berarti keefektifan berkaitan dengan 

pengaruh perlakuan terhadap hasil belajar peserta didik yang diinginkan 

peneliti.  Perlakuan dalam penelitian ini adalah penerapan model SiMaYang 

Tipe II pada materi asam basa.  Hasil belajar siswa yang diinginkan dalam 

penelitian ini setelah pembelajaran adalah: adanya peningkatan nilai rata- rata 

n-Gain, dan  adanya peningkatan efikasi diri siswa.  


