
 

 

 

V. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa 

peningkatan model mental dan peningkatan penguasaan konsep ikatan kimia 

siswa kelas X SMA N 1 Way Lima, Pesawaran dapat ditunjukkan dengan 

pembelajaran kerangka IF-SO daripada pembelajaran ekspositori. Simpulan 

ini didasarkan pada beberapa temuan sebagai berikut: 

1.  Ada perbedaan peningkatan model mental siswa yang mengikuti 

pembelajaran kerangka IF-SO dan pembelajaran ekspositori pada konsep 

ikatan kimia. Perbedaan peningkatan model mental siswa pada 

pembelajaran kerangka IF-SO pada kategori sedang dengan N-gain 0,45 

yang lebih tinggi dari pada kelas pembelajaran ekspositori pada kategori 

sedang dengan N-gain 0,36.  

2. Ada perbedaan peningkatan penguasaan konsep siswa yang mengikuti 

pembelajaran kerangka IF-SO dan pembelajaran ekspositori pada konsep 

ikatan kimia. Perbedaan peningkatan pengusaan konsep siswa pada 

pembelajaran kerangka IF-SO pada kategori sedang dengan N-gain 0,50 

yang lebih tinggi dari pada kelas pembelajaran ekspositori pada kategori 

sedang dengan N-gain 0,34. 
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3. Karakteristik model mental siswa yang tergali pada konsep ikatan kimia 

setelah mengikuti pembelajaran kerangka IFSO sebagian besar 

terdeskripsi sebagai model mental ilmiah sebanyak 17,6% dan model 

mental konsensus sebanyak 67,6%, sedangkan setelah mengikuti 

pembelajaran ekspositori sebagian besar terdeskripsi sebagai model 

mental konsensus sebanyak 73,6% dan model mental alternatif sebanyak 

20,6%. 

4. Pembelajaran kerangka IFSO yang berbasis multipel representasi 

mendapatkan respon/tanggapan positif yang berkriteria sangat tinggi, hal 

ini menunjukan adanya perhatian atau ketertarikan yang cukup besar dari 

siswa dibandingkan pembelajaran ekspositori yang mendapat respon 

positifnya lebih sedikit dengan berkriteria tingi. 

5.2 Implikasi 

 Berdasarkan simpulan hasil penelitian, maka perumusan implikasi 

menekankan pada upaya untuk meningkatkan model mental dan penguasaan 

konsep siswa dengan pertimbangan terhadap pembelajaran kerangka IFSO. 

5.2.1 Upaya Peningkatan Model Mental 

Peningkatan model mental siswa yang mengikuti pembelajaran kerangka 

IFSO lebih tinggi daripada pembelajaran ekspositori pada konsep ikatan 

kimia berimplikasi pada upaya meningkatkan kemampuan guru dalam 

mengembangkan desain pembelajaran khususnya dalam memberikan 

penjelasan verbal materi pelajaran di depan kelas, penyajian materi bahan 

ajar konsep ikatan kimia, dan penentuan penggunaan multimedia interaktif 
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yang tepat untuk membangun model mental, sehingga  mendukung siswa 

mengintegrasikan multiple representasi konsep-konsep kimia.  

 

Desain pembelajaran yang dirancang guru harus dapat memberikan 

bimbingan kepada siswa untuk menggunakan multiple representasi, baik 

secara verbal maupun visual agar dapat mengembangkan kemampuan 

representasionalnya (makroskopik, submikrokopis, dan simbolik) dan 

diperoleh peningkatan model mental siswa yang utuh, sehingga berbagai 

kesalahan konsep yang dipahami siswa dapat segera diatasi karena siswa 

dapat menyerap dengan baik pesan-pesan pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru sebagai sumber komunikasi. 

5.2.2  Upaya Peningkatan Penguasaan Konsep 

Peningkatan penguasaan konsep siswa yang dibelajarkan dengan 

menggunakan pembelajaran kerangka IF-SO lebih tinggi daripada 

pembelajaran ekspositori pada konsep ikatan kimia, berimplikasi pada 

upaya meningkatkan kemampuan guru untuk mengaplikasikan 

pembelajaran berbasis multipel representasi  yang dapat mengembangkan 

kemampuan representasional siswa dengan mengajak siswa untuk 

melakukan proses elaborasi, eksplorasi dan konfirmasi secara utuh.  

 

Proses elaborasi, eksplorasi, dan konfirmasi dapat dilakukan melalui 

penjelasan verbal guru mengenai suatu konsep, pengamatan tayangan 

media pembelajaran yang berbantuan komputer baik secara on line maupun 

off line dan kegiatan diskusi kelas yang dilakukan secara kolaboratif yang 
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memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam 

pengetahuannya dan peningkatan penguasaan konsepnya, sehingga siswa 

mampu membangun tingkatan cara berpikirnya dalam mengasosiasikan 

beberapa gagasan sebagai kemampuan penguasaan konsepnya dan siswa 

dapat menjelaskan pengertian, hubungan sebab akibat dan mengaplikasikan 

konsep/prinsip melalui pengalaman belajar siswa yang kondusif. Upaya 

peningkatan penguasaan konsep siswa ini dilakukan dengan memperhatikan 

tujuan dan indikator pembelajaran sehingga aspek kognitif siswa dapat 

tercapai dengan baik sesuai dengan rencana pembelajaran.  

 5.2.3  Upaya Peningkatan Karakteristik Model Mental Siswa 

 Karakteristik model mental siswa yang tergali pada konsep ikatan kimia 

setelah mengikuti pembelajaran kerangka IFSO sebagian besar terdeskripsi 

sebagai model mental ilmiah sebanyak 17,6% dan model mental konsensus 

sebanyak 67,6%, sedangkan setelah mengikuti pembelajaran ekspositori 

sebagian besar terdeskripsi sebagai model mental konsensus sebanyak 

73,6% dan model mental alternatif sebanyak 20,6%. Hal ini berimplikasi 

pada upaya meningkatkan keterampilan guru untuk dapat memahami 

karakteristik kemampuan setiap siswa, baik perbedaan kemampuan 

pengetahuan kognitif, minat, dan bakat, serta perbedaan gaya belajar 

siswa, sehingga kemampuan model mental siswa dalam memecahkan 

masalah melalui proses penalaran, menjelaskan, memprediksi fenomena 

kimia atau menghasilkan model yang diekspresikan melalui berbagai 

bentuk seperti diagram, gambar, grafik , simulasi atau pemodelan dan 
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deskripsi verbal/non verbal yang dapat dikomunikaskan dengan baik 

kepada orang lain.  

Penggunaan media alat peraga sebagai pemodelan atau visualisasi sesuatu 

yang abstrak dalam pembelajaran kimia dapat mengembangkan 

kemampuan model mental, imajinasi siswa dan menolong siswa 

mengintegrasikan tiga level representasi kimia untuk pemahaman yang 

lebih baik mengenai fenomena kimia. Hal ini menyebabkan pembelajaran 

kerangka IFSO telah dapat mengakomodasikan model mental siswa secara 

utuh terutama untuk memudahan siswa mempelajari dan memahami suatu 

konsep materi pelajaran, memberikan interpretasi dan transformasi, serta 

mengaplikasinya dalam memecahkan permasalahan fenomena kimia.  

5.2.4 Upaya Peningkatan Respon Siswa terhadap Pembelajaran 

 

Pembelajaran kerangka IFSO yang berbasis multipel representasi 

mendapatkan respon/tanggapan positif yang berkriteria sangat tinggi, hal 

ini menunjukan adanya perhatian atau ketertarikan yang cukup besar dari 

siswa dibandingkan pembelajaran ekspositori yang mendapat respon 

positifnya lebih sedikit dengan berkriteria tinggi, berimplikasi pada upaya 

meningkatkan ruang gerak kemampuan guru dalam memotivasi dan 

memperhatikan perubahan tingkah laku siswa secara benar dengan 

mengasosiasi stimulus-stimulus yang disajikan dalam pembelajaran kimia 

sebagai in put untuk menghasilkan respon/out put siswa secara tepat. 

Dalam hal ini guru harus dapat menciptakan suasana pembelajaran yang 

kondusif, yang dapat diukur dari respon/tanggapan yang ungkapkan oleh 



173 

 

siswa baik yang bersifat postif maupun negatif setelah pembelajaran 

dilaksanakan.  

 

Respon siswa sebagai hasil pembelajaran/out put diperoleh dengan 

melaksanakan pengamatan dan penilaian secara berkelanjutan mengenai 

partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga 

mendorong guru untuk trampil dalam mengambil langkah-langkah 

perbaikan yang bersumber dari respon/out put yang diperoleh. Dengan 

demikian respon siswa terhadap pembelajaran dilakukan sebagai bahan 

evaluasi bagi guru untuk menilai tingkat keberhasilan dan kelemahan dari 

kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan dan diharapkan selalu 

terjadi peningkatan dan perbaikan dalam penyelenggaraan proses dan 

kegiatan belajar dan pembelajaran berikutnya.  

5.3  Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian sebagaimana yang telah 

dikemukan, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Guru sebaiknya perlu menerapkan pembelajaran kerangka IFSO yang 

berbasis multipel representasi sebagai pembelajaran yang efektif dalam 

pembelajaran ikatan kimia, dengan memberikan penjelasan materi, 

penyajian bahan ajar dan penggunaan multimedia yang representatif baik 

secara makroskopik, submikroskopik, dan simbolik sehingga siswa dapat 

menghubungkan ketiga level representasi kimia dalam pemecahan 

permasalahan fenomena kimia dan berbagai kesalahan konsep yang 

dipahami siswa dapat segera diatasi. 
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2. Soal-soal tes sekolah dan Ujian Nasional sebaiknya disisipkan butir soal 

yang melibatkan kemampuan siswa untuk memberikan penjelasan dengan 

model submikrokopis, simbolik dan makroskopis yang dapat menstimulasi 

berperannya model mental siswa. 

3. Bagi peneliti lain dapat dimanfaatkan sebagai suatu dasar untuk penelitian 

pengembangan bahan ajar, strategi pembelajaran kimia, instrumen tes yang 

dapat mengungkap model mental siswa pada semua model ekspresi dalam 

menginterkoneksikan fenomena kimia agar terbentuk model mental yang 

utuh. 


