
 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Pembelajaran Multipel Representasi 

 

Menurut The Australian Concise Oxford Dictionary (dalam Chittleborough, 

2004), representasi adalah sesuatu yang dapat menggambarkan yang lain. 

McKendree dkk. (dalam Nakhleh, 2008), representasi adalah struktur yang berarti 

dari sesuatu: suatu kata untuk suatu benda, suatu kalimat untuk suatu keadaan hal, 

suatu diagram untuk suatu susunan hal-hal, suatu gambar untuk suatu pemanda-

ngan.  

 

Representasi dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu representasi internal 

dan eksternal.  Representasi internal diartikan sebagai konfigurasi kognitif indi-

vidu yang diduga berasal dari perilaku yang menggambarkan beberapa aspek dari 

proses fisik dan pemecahan masalah, sedangkan representasi eksternal dapat di-

gambarkan sebagai situasi fisik yang terstruktur yang dapat dilihat sebagai perwu- 

judan ide-ide fisik (Haveleun & Zou, 2001). 

 

Johnstone (dalam Chittleborough, 2004) membagi fenomena kimia ke dalam tiga 

level, yaitu: 

1. Level makroskopik yaitu diperoleh melalui fenomena nyata yang mungkin 

langsung atau tidak langsung menjadi bagian pengalaman siswa sehari-hari, 

yang dapat dilihat atau dipersepsi panca indra.  Contohnya perubahan warna, 
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suhu, pH larutan, pembentukan gas dan endapan yang dapat diobservasi keti-ka 

suatu reaksi kimia berlangsung. 

2. Level sub mikroskopik terdiri dari fenomena kimia yang nyata, yang menun-

jukkan tingkat partikular sehingga tidak bisa dilihat.  Representasi sub-mikros-

kopik sangat terkait erat dengan model teoritis yang melandasi penjelasan level 

partikel.  Model representasi pada level ini diekspresikan secara simbolik mulai 

dari yang sederhana hingga menggunakan teknologi komputer, yaitu dengan 

kata-kata, gambar dua dimensi, dan gambar tiga dimensi baik diam maupun 

bergerak (animasi) atau simulasi. 

3. Level simbolik terdiri dari macam gambar representasi, aljabar dan bentuk 

komputerisasi. 

 

Ketiga level tersebut saling berhubungan dan berkontribusi pada siswa untuk da-

pat paham dan mengerti materi kimia yang abstrak.  Hal ini didukung oleh per-

nyataan  Tasker dan Dalton (2006), bahwa kimia melibatkan proses-proses peru-

bahan yang dapat diamati dalam hal (misalnya perubahan warna, bau, gelembung) 

pada dimensi makroskopik atau laboratorium, namun dalam hal perubahan yang 

tidak dapat diamati dengan indera mata, seperti perubahan struktur atau proses di 

tingkat submikro atau molekul imajiner hanya bisa dilakukan melalui pemodelan.  

Perubahan-perubahan ditingkat molekuler  ini kemudian digambarkan pada ting-

kat simbolik yang abstrak dalam dua cara, yaitu  secara kualitatif menggunakan 

notasi khusus, bahasa, diagram, dan simbolis, dan secara kuantitatif dengan meng-

gunakan matematika (persamaan dan grafik). 
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Berdasarkan hal di atas Pemahaman seseorang terhadap kimia ditunjukkan oleh ke-

mampuannya mentransfer dan menghubungkan antar representasi fenomena makros-

kopik, dunia submiskroskopik dan simbolik atau disebut juga interkoneksi multipel 

level representasi kimia (IMLR).  Pembelajaran dengan multipel 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.  

 

B.  Model Pembelajaran SiMaYang  

 

Model pembelajaran SiMaYang merupakan model pembelajaran sains berbasis 

multipel representasi yang dikembangkan dengan memasukkan faktor interaksi 

(tujuh konsep dasar) yang mempengaruhi kemampuan pembelajar untuk mem-

presentasikan fenomena sains (Sunyono, 2011)  ke dalam kerangka model IF-SO 

(Waldrip, 2010).  Tujuh konsep dasar pembelajar tersebut yang telah diidentifikasi 

oleh Schonborn and Anderson (2009) adalah kemampuan penalaran pembelajar 

(Reasoning; R), pengetahuan konseptual pembelajar (conceptual; C); dan kete-

rampilan memilih mode representasi pembelajar (representation modes; M). 

 

Model pembelajaran berbasis multipel representasi yang dikembangkan didesain 

sedemikian rupa dengan langkah-langkah pembelajaran yang disusun dengan 

memperhatikan tiga faktor utama ( Waldrip, 2010 dan abdurrahman, 2010), yaitu 

aspek konseptual (guru/ dosen dan pembelajar), penalaran (pembelajar), dan rep-

resentasi (baik guru/ dosen maupun pembelajar), selanjutnya dihubungkan dengan 

7 (tujuh) konsep dasar kemampuan pembelajar (Schonborn and Anderson, 2009). 

Dengan mempertimbangkan model teoritis tentang faktor-faktor yang mempenga-
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ruhi kemampuan pembelajar dalam menginterpretasikan representasi eksternal, 

model kerangka IF-SO dapat disempurnakan dengan menghasilkan model pembe-

lajaran yang menginterkoneksikan ketiga level fenomena sains. 

 

Sunyono (2012) menjelaskan bahwa model pembelajaran SiMaYang merupakan 

model pembelajaran yang menekankan pada interkoneksi tiga level fenomena ki-

mia, yaitu level submikro yang bersifat abstrak, level simbolik, dan level makro 

yang bersifat nyata dan kasat mata.  Multipel representasi yang digunakan dalam 

model pembelajaran SiMaYang ini adalah representasi-representasi dari fenomena 

sains (khususnya sains) baik dari skala riil maupun abstrak (misalnya stoikiometri 

dan struktur atom), selanjutnya dikembangkan perangkat pembelajaran yang di-

lengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan baik pada level makro, submikro, maupun 

simbolik untuk memberikan kesempatan kepada pembelajar untuk berlatih merep-

resentasikan tiga level fenomena sains sepanjang sesi pembelajaran yang berfokus 

kepada permasalahan sains level molekuler.  

 

Mempertimbangkan faktor interaksi R-C dan C-M, maka dalam model pembela-

jaran diperlukan tahapan kegiatan eksplorasi, sedangkan pertimbangan terhadap 

interaksi R-M dan C-R-M diperlukan tahapan kegiatan imajinasi. Kegiatan eks-

plorasi lebih ditekankan pada konseptualisasi masalah masalah sains yang sedang 

dihadapi berdasarkan kegiatan diskusi, eksperimen laboratorium / demonstrasi, 

dan pelacakan informasi melalui jaringan internet (web-blog atau web page).  

Imajinasi diperlukan untuk melakukan pembayangan mental terhadap representasi 

eksternal level submikroskopik, sehingga dapat mentransformasikan ke level 

makroskopik atau simbolik atau sebaliknya.  Pembelajaran yang menekankan 
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pada proses imajinasi dapat membangkitkan kemampuan representasi pembelajar, 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan kreativitas pembelajar. Kekuatan 

imajinasi akan membangkitkan gairah untuk meningkatkan keterampilan dan 

pengetahuan konseptual pembelaja.  Oleh sebab itu, imajinsi representasi dima-

sukkan sebagai salah satu tahap (fase) dalam sintak dari model SiMaYang. 

 

Model pembelajaran SiMaYang disusun dengan mengacu pada ciri suatu model 

pembelajaran menurut Arends, R.  (dalam Sunyono, 2012) yang menyebutkan se-

tidak - tidaknya ada 4 ciri khusus dari model pembelajaran yang dapat digunakan 

untuk mecapai tujuan pembelajaran, yaitu: 

1.  Rasional teoritik yang logis yang disusun oleh perancangannya. 

2.  Landasan pemikiran tentang tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan  

     bagaimana pembelajar belajar untuk mencapai tujuan tersebut. 

3.  Aktivitas guru/ dosen dan pembelajar (siswa/ mahasiswa) yang diperlukan agar  

     model tersebut terlaksana dengan efektif. 

4.  Lingkungan belajar yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, model pembelajaran SiMaYang memiliki 4 fase, yaitu 

orientasi, eksplorasi-imajinasi, internalisasi, dan evaluasi (Sunyono,  2012). 

 

Keempat fase dalam model pembelajaran tersebut memiliki ciri dengan akhiran 

“si” sebanyak lima “si”.  Fase-fase tersebut tidak selalu berurutan bergantung 

pada konsep yang dipelajari oleh pembelajar, terutama pada fase dua yaitu fase 

eksplorasi-imajinasi. Oleh sebab itu, fase-fase dalam model pembelajaran yang 

dikembang dan hasil revisi ini tetap disusun dalam bentuk layang-layang, 
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sehingga tetap dinamakan Si-5 layang-layang atau disingkat SiMaYang (Sunyono, 

dkk., 2012): 

 
Gambar 1.  Fase-Fase Model Pembelajaran Si-5 Layang-Layang (SiMaYang)   

                      Hasil revisi (Sunyono, dkk., 2012) 

 

 

Kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifiknya mempengaruhi adanya peruba-

han dari sintak model SiMaYang.  Berkaitan hal tersebut, Sunyono (2014) telah 

mengembangkan lebih lanjut model pembelajaran SiMaYang dengan memasuk-

kan model SiMaYang dengan pendekatan saintifik yang dinamakan model  

Saintifik SiMaYang atau SiMaYang Tipe II.  Model pembelajaran SiMaYang 

Tipe II memiliki sintaks yang sama dengan model SiMaYang. Perbedaannya 

terletak pada aktivitas guru dan siswa, dimana pada model pembelajaran 

SiMaYang Tipe II, aktivitas guru dan siswa disertai dengan pendekatan saintifik. 

 

 

 

 

 

http://sunyonoms.files.wordpress.com/2012/12/model-simayang.jpg
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Sintaks model SiMaYang Tipe II diuraikan pada tabel 1. Adapun fase-fase  

model pembelajaran SiMaYang Tipe II adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Fase (Tahapan) Pembelajaran Model SiMaYang Tipe II 
Tahap (Fase) Aktivitas Guru Aktifitas Siswa 

Fase I: 

Orientasi 

1. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

2. Memerikan motivasi dengan 

berbagai fenomena sains yang 

terkait dengan pengalaman 

pembelajar. 

1. Menyimak penyampaian tujuan 

sambil memberikan tanggapan 

2. Menjawab pertanyaan dan 

memberikan tanggapan 

Fase II: 

Eksplorasi-

Imajinasi 

1. Mengenalkan konsep kimia 

dengan memberikan beberapa 

abstraksi yang berbeda mengenai 

fenomena kimia (seperti 

perubahan wujud zat, perubahan 

kimia, dan sebagainya) secara 

verbal atau dengan demonstrasi 

dan juga menggunakan 

visualisasi: gambar, grafik, atau 

simulasi atau animasi, dan atau 

analogi dengan melibatkan siswa 

untuk menyimak dan bertanya 

jawab. 

2. Mendorong, membimbing, dan 

memfasilitasi diskusi siswa untuk 

membangun model mental dalam 

membuat interkoneksi diantara 

level level fenomena kimia yang 

lain, yaitu dengan membuat 

transformasi dari level fenomena 

kimia yang satu ke level yang 

lain dengan menuangkannya ke 

dalam lembar kegiatan siswa 

1.   Menyimak dan bertanya jawab 

dengan dosen tentang fenomena 

kimia yang diperkenalkan. 

2.  Melakukan penelusuran 

informasi melalui webpage / 

weblog dan/atau buku teks. 

3.  Bekerja dalam kelompok untuk 

melakukan imajinasi terhadap 

fenomena kimia yang diberikan 

melalui LKS 

4.  Berdiskusi dengan teman 

     dalam kelompok dalam 

     melakukan latihan imajinasi 

     representasi 

Fase III: 

Internalisasi 

1.    Membimbing dan memfasilitasi 

siswa dalam mengartikulasikan / 

mengkomunikasikan hasil 

pemikirannya melalui presentasi 

hasil kerja kelompok. 

2.    Memberikan latihan atau tugas 

dalam mengartikulasi-kan 

imajinasinya. Latihan individu 

tertuang dalam lembar kegiatan 

siswa/LKS yang berisi 

pertanyaan dan/atau perintah 

untuk membuat interkoneksi 

ketiga level fenomena kimia. 

1.  Perwakilan kelompok 

       melakukan presentasi terhadap hasil 

kerja kelompok. 

2. Memberikan tanggapan/ 

    pertanyaan terhadap kelompok yang 

sedang presentasi. 

3. Melakukan latihan individu 

    melalui LKS individu. 

Fase IV: 

Evaluasi 

1.   Mengevaluasi kemajuan belajar 

siswa dan reviu terhadap hasil 

kerja siswa. 

2.    Memberikan tugas latihan 

interkoneksi. Tiga level 

fenomena kimia.. 

Menyimak hasil reviu dari guru 

dan bertanya tentang pembelajaran 

yang akan datang 
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C.  Kepraktisan 

 

Menurut Nieveen (1999), aspek kepraktisan dipenuhi jika (1) ahli dan praktisi 

menyatakan bahwa apa yang dikembangkan dapat diterapkan, dan (2) kenyataan 

menunjukkan bahwa apa yang dikembangkan tersebut dapat diterapkan.  Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), praktikalitas berarti bahwa bersifat praktis 

yang artinya mudah dan senang memakainya.  Kepraktisan yang dimaksud disini 

adalah kepraktisan dalam bidang pendidikan (bahan ajar, instrumen, maupun pro-

duk yang lainnya).  Praktikalitas berkaitan dengan kemudahan dan kemajuan yang 

didapatkan siswa dengan menggunakan bahan ajar, instrumen, maupun produk 

yang lainnya.  Kepraktisan secara empiris dilakukan melalui uji keterlaksanaan 

bahan ajar dalam proses pembelajaran sebagai uji pengembangan (Trisdyanto, 

2009). 

 

Akker (1999) menyatakan bahwa: “Practically refers to the extent that user (or 

other experts) consider the intervention as appealing and usable in normal condi-

tions.” Artinya, kepraktisan mengacu pada tingkat bahwa pengguna (atau pakar-

pakar lainnya) memperimbangkan intervensi dapat digunakan dan disukai dalam 

kondisi normal.  Sebagaimana menurut Nieveen (dalam Rochmad, 2011) menya-

takan bahwa dalam kerja berkaitan dengan pengembangan materi pembelajaran, 

dapat disinyalir bahwa  mengukur tingkat kepraktisan dilihat dari apakah guru 

(dan pakar-pakar lainnya) mempertimbangkan bahwa materi mudah dan dapat di-

gunakan oleh guru dan siswa.  Penelitian pengembangan model yang dikembang-

kan  dikatakan praktis jika para ahli dan praktisi menyatakan bahwa secara teoritis 

bahwa model dapat diterapkan di lapangan dan tingkat keterlaksanaannya model 
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termasuk kategori ”baik”.  Istilah “baik” ini masih memerlukan indikator - indika-

tor yang diperlukan untuk menentukan tingkat “kebaikan” dari keterlaksanaan 

model.  Kepraktisan yang merupakan sebuah alat evaluasi lebih menekankan pada 

tingkat efisiensi dan efektivitas alat evaluasi tersebut.  

 

Menurut Gerson dkk (dalam Madeamin, 2011) dalam mengukur kepraktisan, ada 

beberapa kriteria, diantaranya adalah: 

1.  Waktu yang diperlukan untuk menyusun tes tersebut 

2.  Biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan tes tersebut 

3.  Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tes 

4.  Tingkat kesulitas menyusun tes 

5.  Tingkat kesulitan dalam proses pemeriksaan tes 

6.  Tingkat kesulitan melakukan intrepetasi terhadap hasil tes 

 

D.  Efektivitas 

 

Efektivitas pembelajaran merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan ting-

kat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran.  Kriteria keefektifan menurut 

Wicaksono (2008) mengacu pada: 

1. Ketuntasan belajar, pembelajaran, dapat dikatakan tuntas apabila seku-

rang-kurangnya 75% dari jumlah siswa telah memperoleh nilai = 60 dalam 

peningkatan hasil belajar. 

2. Model pembelajaran dikatakan efektif  meningkatkan hasil belajar siswa 

apabila secara statistik hasil belajar siswa menunjukkan perbedaan yang 

signifikan antara pemahaman awal dengan pemahaman setelah pembelaja-

ran (gain yang signifikan). 

3. Model pembelajaran dikatakan efektif jika dapat meningkatkan minat dan 

motivasi apabila setelah pembelajaran siswa menjadi lebih termotivasi un-

tuk belajar lebih giat dan memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Serta 

siswa belajar dalam keadaan yang menyenangkan. 
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Efektivitas merujuk pada kemampuan untuk memiliki tujuan yang tepat atau men-

capai tujuan yang telah ditetapkan.  Efektivitas juga berhubungan dengan masalah 

bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat 

dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah 

tingkat kepuasaan pengguna/client. 

 

Eggen dan Kauchak dalam Warsita (2008), menyatakan bahwa suatu pembelaja-

ran akan efektif bila siswa secara aktif dilibatkan dalam pengorganisasian dan pe-

nemuan informasi (pengetahuan).  Hasil pembelajaran tidak saja meningkatkan 

pengetahuan, melainkan meningkatkan keterampilan berpikir.  Oleh karena itu, 

dalam pembelajaran perlu diperhatikan aktivitas siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran.  Semakin siswa aktif, pembelajaran akan semakin efektif.  Minat 

juga akan mempengaruhi proses belajar mengajar.  Jika tidak berminat untuk 

mempelajari sesuatu maka tidak dapat diharapkan siswa akan belajar dengan baik 

dalam mempelajari hal tersebut.  Jika siswa belajar sesuatu dengan minatnya ma-

ka dapat diharapkan hasilnya akan lebih baik.  Ada beberapa ciri pembelajaran 

efektif yang dirumuskan oleh Eggen & Kauchak dalam Warsita (2008) adalah: 

1. Peserta didik menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya melalui 

mengobservasi, membandingkan, menemukan kesamaan-kesamaan dan 

perbedaan-perbedaan serta membentuk konsep dan generalisasi berdasar-

kan kesamaan-kesamaan yang ditemukan. 

2. Guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi dalam 

pelajaran. 

3. Aktivitas-aktivitas peserta didik sepenuhnya didasarkan pada pengkajian. 

4. Guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada pe-

serta didik dalam menganalisis informasi. 

5. Orientasi pembelajaran penguasaan isi pelajaran dan pengembangan kete-

rampilan berpikir. 

6. Guru menggunakan teknik pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan  

tujuan dan gaya pembelajaran guru. 
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E.  Efikasi diri 

 

Efikasi diri (self eficacy) merupakan salah satu model pembelajaran yang dikem-

bangkan oleh Albert Bandura dari teori kognitif sosial.  Bandura (1997) mendefi-

nisikan efikasi diri sebagai keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk 

mengorganisasikan dalam melaksanakan serangkaian tindakan yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.  

 

Bandura  (1997)  menjelaskan bahwa efikasi diri mengacu pada keyakinan akan 

kemampuan individu untuk menggerakkan motivasi, kemampuan kognitif, dan 

tindakan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan situasi.  Bandura (1986) ber-

pendapat bahwa efikasi diri tidak berkaitan dengan kecakapan yang dimiliki me-

lainkan berkaitan dengan keyakinan individu mengenai apa yang dapat dilakukan 

dengan kecakapan yang dimiliki seberapa pun besarnya.  Efikasi diri menekankan 

pada komponen keyakinan yang dimiliki seseorang dalam menghadapi situasi ya-

ng akan datang yang mengandung ketidakpastian, tidak dapat diramalkan, dan se-

ring kali penuh tekanan. 

 

Hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Brehm dan Kassin (1990) bahwa 

efikasi diri sebagai keyakinan seseorang bahwa ia mampu melakukan tindakan 

spesifik yang diperlukan untuk memperoleh hasil yang diinginkan dalam suatu 

situasi.  

 

Bandura (dalam Ghufron dan Risnawati, 2010) mengatakan bahwa efikasi diri 

(self-efficacy)  pada dasarnya adalah hasil proses kognitif berupa keputusan, keya-

kinan, atau penghargaan tentang sejauh mana individu memperkirakan kemampu-
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an dirinya dalam melaksanakan tugas atau tindakan tertentu yang diperlukan un-

tuk mencapai hasil yang diinginkan.  Menurut dia, efikasi diri tidak berkaitan de-

ngan kecakapan yang dimiliki, tapi berkaitan dengan keyakinan individu menge-

nai hal apa yang dapat dilakukan dengan kecakapan yang ia miliki seberapa pun 

besarnya.  

 

Efikasi diri menekankan pada komponen keyakinan diri yang dimiliki seseorang 

dalam menghadapi situasi yang akan datang yang mengandung kekaburan, tidak 

dapat diramalkan, dan sering penuh dengan tekanan.  Meskipun efikasi diri memi-

liki suatu pengaruh sebab - musabab yang besar pada tindakan kita, efikasi diri 

berkombinasi dengan lingkungan, perilaku sebelumnya, dan variable - variabel 

personal lainnya, terutama harapan terhadap hasil untuk menghasilkan perilaku.  

Efikasi diri akan mempengaruhi beberapa aspek dari kognisi dan perilaku sese-

orang.  

 

Ahli psikologi lain, seperti Alwisol (2006) menyatakan bahwa efikasi diri sebagai 

persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi 

tertentu, efikasi diri berhubungan dengan keyakinan bahwa diri memiliki kemam-

puan melakukan tindakan yang diharapkan.  Efikasi diri adalah pertimbangan se-

seorang akan kemampuannya untuk mengorganisasikan dan menampilkan tinda-

kan 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.  

 

Selanjutnya Woolfolk (dalam Anwar, 2009) mengatakan bahwa efikasi diri 

merupakan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri atau tingkat keyakinan 
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mengenai seberapa besar kemampuannya dalam mengerjakan suatu tugas tertentu 

untuk mencapai sebuah hasil tertentu. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan 

Shcunk ( dalam Anwar, 2009) bahwa efikasi diri sangat penting perannya dalam 

mempengaruhi suatu usaha yang akan dicapai.  

 

Berdasarkan uraian di atas tentang berbagai macam pengertian dari efikasi diri, 

dapat disimpulkan bahwa efikasi diri hampir sama dengan motivasi, namun efi-

kasi diri berada pada tingkatan yang lebih tinggi dari motivasi, yaitu merupakan 

keyakinan seseorang dalam melakukan sesuatu hal atau menyelesaikan masalah 

dengan penuh kegigihan dan kerja keras agar dapat meraih kesuksesan tanpa 

memperhatikan resiko yang terjadi. 

 

Gist dan Mitchell (Schwoerer dan May, 1996) menyatakan bahwa efikasi diri da-

pat membawa pada perilaku yang berbeda diantara individu dengan kemampuan 

yang sama, karena efikasi diri mempengaruhi pilihan, tujuan, pengatasan masalah, 

dan kegigihan dalam berusaha.  Semakin tinggi efikasi diri seseorang, semakin 

percaya ia pada kemampuannya untuk berhasil dalam suatu tugas.  Efikasi diri 

tidak boleh dikacaukan dengan penilaian tentang konsekuensi yang akan dihasil-

kan dari sebuah perilaku, tetapi akan membantu menentukan hasil yang diharap-

kan. Kepercayaan diri pada individu akan membantu mencapai keberhasilan 

(Dede Rahmat Hidayat, 2011).  Sementara menurut Bandura (1986) keyakinan 

orang tentang kemampuan yang dapat mereka lakukan merupakan serangkaian 

penentu bagaimana orang berperilaku, berpola pikir, dan bereaksi secara emosio-

nal dalam suatu situasi.   
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Hal senada juga diungkapkan oleh Kartika (2010) dalam skripsinya yang berjudul 

“hubungan antara self-efficacy dengan kemandirian belajar siswa dalam mata 

pelajaran kimia di SMA” pada siswa SMA Kemala Bhayangkari 1 Kubu Raya 

yang memberikan hasil penelitian yang serupa yaitu terdapat hubungan yang po-

sitif dan signifikan antara self-efficacy dan kemandirian belajar siswa kelas XI 

IPA SMA Kemala Bhayangkari 1 Kubu Raya dalam mata pelajaran kimia dengan 

koefisien korelasi sebesar 0,78 yang berada pada ketegori kuat.  Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi self-efficacy siswa maka akan sema-

kin tinggi pula kemandirian belajar siswa dalam mata pelajaran kimia dan seba-

liknya.  

 

Fenny (2012) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signi-

fikan antara efikasi diri dengan prestasi belajar dikalangan siswa kelas V SD 

Negeri di Kelurahan Kaliuntu Singaraja pada semester genap tahun pelajaran 

2012/2013.  Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi efikasi diri, maka 

semakin tinggi pula prestasi belajar siswa.  Orang yang memiliki efikasi diri yang 

rendah, tujuan yang akan dicapainya pun tidak jelas dan kurang realistis. Sehingga 

untuk memulai sebuah usaha, orang de-ngan efikasi diri yang tinggi memiliki tu-

juan yang jelas. Tercermin dalam perilaku, usaha dan persistensi ketika mengha-

dapi setiap hambatan serta pola pikir dan reaksi emosional dalam menghadapi 

setiap situasi.  

 

Efikasi diri adalah suatu gambaran subjektif terhadap kemampuan diri yang bersi-

fat fragmental, yaitu setiap individu mempunyai efikasi diri yang berbeda-beda 

pada situasi yang berbeda (Bandura, 1997). Maksudnya, individu menilai kemam-
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puan, potensi dan kecenderungan yang ada padanya dipadukan dengan tuntutan 

lingkungan, karena itu efikasi diri tidak mencerminkan secara nyata kemampuan 

individu bersangkutan.  Efikasi diri berbeda dengan aspirasi (cita-cita), karena 

cita-cita menggambarkan sesuatu yang ideal yang seharusnya dapat dicapai, se-

dang efikasi diri menggambarkan penilaian kemampuan diri. 

 

Adapun fungsi Efikasi Diri (Self Eficacy) terdiri dari: 

1.  Fungsi Kognitif yaitu : Bandura menyebutkan bahwa pengaruh dari efikasi diri 

pada proses kognitif seseorang sangat bervariasi.  Efikasi diri yang kuat akan 

mempengaruhi tujuan pribadinya.  Semakin kuat efikasi diri, semakin tinggi 

tujuan yang ditetapkan oleh individu bagi dirinya sendiri dan yang memperkuat 

adalah komitmen individu terhadap tujuan tersebut.  Individu de-ngan efikasi 

diri yang kuat akan mempunyai cita-cita yang tinggi, mengatur rencana dan 

berkomitmen pada dirinya untuk mencapai tujuan tersebut. 

2.  Fungsi Motivasi yaitu Efikasi diri memainkan peranan penting dalam penga-

turan motivasi diri.Sebagian besar motivasi manusia dibangkitkan secara kog-

nitif. Individu memotivasi dirinya sendiri dan menuntu tindakan-tindakannya 

dengan menggunakan pemikiran - pemikiran tentang masa depan sehingga in-

dividu tersebut akan membentuk kepercayaan mengenai apa yang dapat dila-

kukan.  Individu juga akan mengantisipasi hasil-hasil dari tindakan-tindakan 

yang prospektif, menciptakan tujuan bagi dirinya sendiri dan merencanakan 

bagian dari tindakan - tindakan untuk merealisasikan masa depan yang 

berharga. 

3.  Fungsi Sikap yaitu : Efikasi diri akan mempunyai kemampuan coping individu 

dalam mengatasi besarnya stres dan depresi yang individu alami pada situasi 
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yang sulit dan menekan, dan juga akan mempengaruhi tingkat motivasi indivi-

du tersebut.  Efikasi diri memegang peranan penting dalam kecemasan, yaitu 

untuk mengontrol stres yang terjadi.  Penjelasan tersebut sesuai dengan pernya-

taan Bandura bahwa efikasi diri mengatur perilaku untuk menghindari suatu 

kecemasan.  Semakin kuat efikasi diri, individu semakin berani menghadapi 

tindakan yang menekan dan mengancam. 

4.  Fungsi selektif akan mempengaruhi pemilihan aktivitas atau tujuan yang akan 

diambil oleh individu.  Individu menghindari aktivitas dan situasi yang indivi-

du percayai telah melampaui batas kemampuan coping dalam dirinya, namun 

individu tersebut telah siap melakukan aktivitas-aktivitas yang menantang dan 

memilih situasi yang dinilai mampu untuk diatasi.  Perilaku yang individu buat 

ini akan memperkuat kemampuan, minat-minat dan jaringan sosial yang mem-

pengaruhi kehidupan, dan akhirnya akan mempengaruhi arah perkembangan 

personal.  Hal ini karena pengaruh sosial berperan dalam pemilihan lingku-

ngan, berlanjut untuk meningkatkan kompetensi, nilai-nilai dan minat-minat 

tersebut dalam waktu yang lama setelah faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan keyakinan telah memberikan pengaruh awal. 

 

Bandura (Zeldin, 2000) mengemukakan ada empat sumber yang dapat meningkat-

kan atau menurunkan kualitas self-efficacy individu, yaitu: pengalaman keberhasi-

lan atau kegagalan yang dialami individu sendiri, pengalaman keberhasilan atau 

kegagalan yang dialami orang lain, pernyataan positif atau negatif dalam kemam-

puan tertentu terhadap suatu kelompok, dan kondisi psikologis individu misalnya 

perasaan akan berhasil atau kecemasan.  Memperhatikan karakteristik dan peran 

self-efficacy terhadap pencapaian kinerja individu, Bandura (Pajares, 2002) me-
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ngemukakan bahwa self-efficacy menyentuh hampir semua aspek kehidupan ma-

nusia baik dalam berfikir maupun dalam perilaku ranah afektif, sehingga self-

efficacy dipandang sebagai salah satu faktor kritis dan esensial dalam self-regula-

ted learning atau kemandirian belajar. 

 

Bandura (1986:78) mengungkapkan bahwa perbedaan Self-Efficacy pada setiap 

individu terletak pada tiga komponen, yaitu magnitude, strength dan generality. 

Masing-masing mempunyai implikasi penting di dalam performansi, yang secara 

lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut:  

Pertama, Magnitude (tingkat kesulitan tugas), yaitu masalah yang berkaitan de-

ngan derajat kesulitan tugas individu.  Komponen ini berimplikasi pada pemilihan 

perilaku yang akan dicoba individu berdasar ekspektasi efikasi pada tingkat kesu-

litan tugas. Individu akan berupaya melakukan tugas tertentu yang ia persepsikan 

dapat dilaksanakannya dan ia akan menghindari situasi dan perilaku yang ia per-

sepsikan di luar batas kemampuannya.  Kedua, Strength (kekuatan keyakinan), 

yaitu berkaitan dengan kekuatan pada keyakinan individu atas kemampuannya. 

Pengharapan yang kuat dan mantap pada individu akan mendorong untuk gigih 

dalam berupaya mencapai tujuan, walaupun mungkin belum memiliki penga-

laman-pengalaman yang menunjang. Sebaliknya pengharapan yang lemah dan 

ragu-ragu akan kemampuan diri akan mudah digoyahkan oleh pengalaman-penga-

laman yang tidak menunjang.  Ketiga, Generality (generalitas), yaitu hal yang 

berkaitan cakupan luas bidang tingkah laku di mana individu merasa yakin terhadap 

kemampuannya. Individu dapat merasa yakin terhadap kemampuan dirinya, tergan-

tung pada pemahaman kemampuan dirinya yang terbatas pada suatu aktivitas dan 
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situasi tertentu atau pada serangkaian aktivitas dan situasi yang lebih luas dan 

bervariasi.  

 

Jadi perbedaan efikasi diri (Self-Efficacy) pada setiap individu terletak pada tiga 

komponen, yaitu (1) magnitude, (tingkat kesulitan tugas), yaitu masalah yang 

berkaitan dengan derajat kesulitan tugas individu, (2) Strength (kekuatan keya-

kinan), yaitu berkaitan dengan kekuatan pada keyakinan individu atas kemampu-

annya, dan (3) generality (generalitas), yaitu hal yang berkaitan cakupan luas 

bidang tingkah laku di mana individu merasa yakin terhadap kemampuannya. 

Berdasarkan uraian di atas efikasi diri juga sudah ada dalam diri peserta didik, 

dimana sesungguhnya peserta didik mempunyai kemampuan dan keyakinan da-

lam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dalam kegiatan pembe-

lajaran. Oleh karena itu penting penerapan model pembelajaran yang dapat me-

ningkatkan kemampuan efikasi peserta didik, model pembelajaran yang akan dite-

rapkan dan diharapkan akan mampu meningkatkan kemampuan efikasi peserta 

didik adalah model pembelajaran SiMaYang Tipe II. 

 

F.  Penguasaan Konsep 

 

Santrock (2009:3) mengemukakan bahwa konsep adalah kategori yang menge-

lompokkan objek, kejadian dan karakteristik berdasarkan bentuk-bentuk yang 

sama, sehingga dapat dibayangkan jika siswa tidak memiliki konsep maka siswa 

akan memperoleh masalah, walaupun masalah itu dipandang sepele menjadi 

masalah yang sulit untuk dirumuskan bahkan sulit untuk dipecahkan.  Menurut 

Dahar (2006:62) menyatakan bahwa belajar konsep diperlukan sebagai dasar bagi 

proses mental yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip dan generalisasi.  
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Dahar (dalam Mifthahul. 2010) mendefinisikan penguasaan konsep sebagai ke-

mampuan siswa dalam memahami makna secara ilmiah baik teori maupun penera-

pannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Bloom (dalam Rustaman, dkk. 

2013) mengemukakan penguasaan konsep merupakan suatu kemampuan menang-

kap pengertian -pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang 

disajikan ke dalam bentuk yang lebih dipahami, mampu memberikan interpretasi 

dan mampu mengaplikasikannya.  

 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat dikatakan bahwa penguasaan konsep 

adalah usaha yang harus dilakukan oleh siswa dalam merekam dan mentransfer 

kembali sejumlah informasi dari suatu materi pelajaran tertentu khususnya materi 

pokok listrik statis yang dapat dipergunakan dalam memecahkan masalah, meng- 

analisa, menginterpetasikan pada suatu kejadian tertentu.  Lebih ringkasnya pe-

nguasaan konsep adalah hasil dari kegiatan intelektual.  Selain siswa mampu me-

nguasai suatu konsep, kreativitas juga sangat diperlukan dalam memecahkan 

masalah. 

 

Penguasaan konsep pada materi pokok asam basa berarti kemampuan menguasai 

pokok utama yang mendasari keseluruhan dari materi asam basa yang diukur me-

lalui hasil tes penguasaan konsep, sebagai hasil dalam proses pembelajaran.  Pe-

nguasaan konsep merupakan salah satu aspek dalam ranah (domain) kognitif dari 

tujuan kegiatan belajar mengajar.  Ranah kognitif ini meliputi berbagai tingkah 

laku dari tingkatan terendah sampai tertinggi yaitu pengetahuan, pemahaman, pe-

nerapan, analisis, sintesis dan evaluasi.  Penguasaan merupakan kemampuan me-
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nyerap arti dari materi suatu bahan yang dipelajari, tetapi menguasai lebih dari itu 

yakni melibatkan berbagai proses kegiatan mental sehingga lebih bersifat dinamis. 

 

Penguasaan konsep akan mempengaruhi ketercapaian hasil belajar siswa.  Suatu 

proses dikatakan berhasil apabila hasil belajar yang didapatkan meningkat atau 

mengalami perubahan setelah siswa melakukan aktivitas belajar, pendapat ini di-

dukung oleh Djamarah dan Zain (1996) yang mengatakan bahwa belajar pada ha- 

kikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah berakhir-

nya melakukan aktivitas belajar.  Proses belajar seseorang sangat dipengaruhi oleh 

banyak faktor, salah satunya adalah pembelajaran yang digunakan guru dalam 

kelas.  Belajar dituntut juga adanya suatu aktivitas yang harus dilakukan siswa  

sebagai usaha untuk meningkatkan penguasaan materi.  Penguasaan terhadap  

suatu konsep tidak mungkin baik jika siswa tidak melakukan belajar karena siswa 

tidak akan tahu banyak tentang materi pelajaran. 

 

G.  Analisis Konsep 

 

Herron et al.  dalam Fadiawati (2011) berpendapat bahwa belum ada definisi 

tentang konsep yang diterima atau disepakati oleh para ahli, biasanya konsep 

disamakan dengan ide.  Markle dan Tieman dalam Fadiawati (2011) mendefinisi-

kan konsep sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh ada.  Mungkin tidak ada satu-

pun definisi yang dapat mengungkapkan arti dari konsep.  Untuk itu diperlukan 

suatu analisis konsep yang memungkinkan kita dapat mendefinisikan konsep, se-

kaligus menghubungkan dengan konsep-konsep lain yang berhubungan.  
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Lebih lanjut lagi, Herron et al.  dalam Fadiawati (2011) mengemukakan bahwa 

analisis konsep merupakan suatu prosedur yang dikembangkan untuk menolong 

guru dalam merencanakan urutan-urutan pengajaran bagi pencapaian konsep.  

Prosedur ini telah digunakan secara luas oleh Markle dan Tieman serta Klausemer 

dkk.  Analisis konsep dilakukan melalui tujuh langkah, yaitu menentukan nama 

atau label konsep, definisi konsep, jenis konsep, atribut kritis, atribut variabel, 

posisi konsep, contoh, dan non contoh. 

 

H.  Kerangka Pemikiran 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepraktisan dan keefektivan mo-

del pembelajaran SiMayang berbasis multipel representasi dalam peningkatan 

efikasi diri dan penguasaan konsep siswa pada materi larutan asam basa.  Prinsip 

dasar model pembelajaran SiMaYang adalah guru mengenalkan konsep materi 

dengan dengan menyajikan beberapa abstraksi mengenai fenomena sains kemu-

dian siswa dibimbing dan difasilitasi untuk mengemukakan dan mengembangkan 

pemikirannya.  

 

Tahap awal pada pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

SiMaYang adalah tahap orientasi dimana guru memberikan motivasi dengan ber-

bagai fenomena sains yang terkait dengan pengalaman peserta didik sehingga pe-

serta didik dapat lebih termotivasi dalam mempelajari sains.  Pada tahap ini, pem-

berian motivasi dapat dilakukan  dengan pemberian reviu pada materi sebelumnya 

atau pemberian pertanyaan- pertanyaan untuk mengetahui kemampuan awal pe-

serta didik yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas yang berkaitan de-

ngan kehidupan sehari-hari peserta didik.  Pertanyaan- pertanyaan yang diberikan 
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diharapkan mampu merangsang peserta didik untuk merangsang informasi me-

ngenai materi asam basa.  Pada tahap orientasi ini hendaknya sudah muncul inte-

raksi antara guru dengan peserta didik dan interaksi antar sesama peserta didik.  

 

Setelah pembelajar termotivasi maka tahap selanjutnya adalah tahap eksplorasi. 

Pada tahap ini pembelajar akan dituntun untuk membangun pengetahuan melalui 

peningkatan pemahaman dari suatu fenomena dengan menulusuri informasi mela-

lui berbagai sumber, selanjutnya guru menciptakan aktivitas peserta didik dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif berdasarkan pengetahuan 

yang diperoleh dengan melakukan imajinasi representasi.  Pada tahap ini siswa 

akan merasa tertantang untuk dapat mengungkapkan berbagai macam pertanyaan 

atau bahkan jawaban terkait absrtaksi yang diberikan.  Pada tahap ini siswa akan 

berimajinasi representasi  terkait fenomena sains yang diberikan dan bekerja keras 

untuk memahami dan mengembangkan pemikiran mereka.  Pada tahap ini pembe-

lajar akan dilatihkan efikasi diri agar mengalami peningkatan.   

 

Langkah selanjutnya yang merupakan fase III yaitu internalisasi.  Pada tahap ini 

merupakan perwujudan dari proses orientasi dan eksplorasi dimana peserta didik 

akan mempresentasikan hasil pemikirannya, peserta didik akan meyampaikan ko-

mentar atau menanggapi presentasi dari kelompok lain.  Pada tahap ini juga peser-

ta didik akan diberikan latihan untuk dapat mengartukulasikan imajinasi peserta 

didik setelah mengalami fase II.  Pada tahap ini peserta didik juga dilatihkan me-

ngenai efikasi diri agar tertantang dan termotifasi mengerjakan soal atau perta-

nyaan yang sulit dan tidak mudah putus asa ketika mengalami kesulitan pada saat 

mengerjakan tugas. 
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Tahap terakhir merupakan fase Evaluasi.  Pada tahap ini akan didapatkan umapan 

balik dari hasil keseluruhan pembelajaran di kelas, dimana peserta didik akan  

akan meriviu hasil pekerjaanya, berlatih menginterkoneksikan ketiga level feno-

mena sains dan melakukan evaluasi diagnostik, formatif, dan sumatif.  

 

Berdasarkan uraian dan langkah-langkah di atas dengan diterapkannya pembela-

jaran SiMaYang pada materi asam basa akan dapat meningkatkan efikasi diri dan 

penguasaan konsep pembelajar. 

 

I.  Hipotesis Umum 

 

 

Hipotesis umum dalam penelitian ini adalah: 

1.  Model pembelajaran SiMaYang Tipe II berbasis multipel representasi praktis 

dalam meningkatkan kemampuan efikasi diri dan penguasaan konsep asam 

basa. 

2.  Model pembelajaran SiMaYang Tipe II berbasis multipel representasi efektif   

     dalam meningkatkan kemampuan efikasi diri dan penguasaan konsep asam   

     basa. 

 

 

 


