
 

 

 

 I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pembaharuan sistem pendidikan nasional telah menetapkan visi, misi dan 

strategi pembangunan pendidikan nasional. Berdasarkan Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP, 2007: 5) visi pendidikan nasional adalah 

terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan 

berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia 

berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan 

proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, sehingga 

diperlukan serangkaian prinsip penyelenggaraan pendidikan untuk dijadikan 

landasan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan. 

Salah satu prinsip tersebut adalah pendidikan diselenggarakan sebagai 

proses pembudayaan dan pemberdayaan siswa yang berlangsung sepanjang 

hayat. Proses pembudayaan dan pemberdayaan ini memerlukan guru yang 

memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan 

potensi dan kreativitas peserta didik. Implikasi dari prinsip ini adalah 

pergeseran paradigma proses pendidikan, yaitu dari paradigma pengajaran 

ke paradigma pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta 

didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses 
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pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar 

terlaksana secara efektif dan efisien. 

Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan salah satu standar yang harus 

dikembangkan adalah standar proses (dalam BNSP, 2007: 6). Standar proses 

adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. 

Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan 

dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada 

sistem kredit semester. Standar proses meliputi perencanaan proses 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil 

pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya 

proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 

 

Berdasarkan kuesioner analisis kebutuhan siswa melalui tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran kimia yang telah dilakukan di SMA Negeri 1 Way 

Lima Pesawaran, diperoleh data bahwa rendahnya hasil belajar kimia siswa 

disebabkan pada umumnya siswa mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan permasalahan fenomena kimia yang menyangkut reaksi 

kimia yang bersifat abstrak dan perhitungan kimia yang rumit. Oleh sebab 

itu, diperlukan suatu usaha untuk mengoptimalkan pembelajaran kimia di 

kelas dengan menerapkan pendekatan dan strategi yang tepat 
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perencanaannya, dengan menyesuaikan tuntutan kurikulum untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

 

Perencanaan pembelajaran bertujuan agar siswa mampu belajar mandiri dan 

meningkatkan kemauan, inisiatif serta keterampilannya. Rendahnya 

aktivitas dan hasil belajar kimia siswa disebabkan oleh beberapa faktor 

antara lain: (1) penyampaian materi kimia oleh guru dengan metode 

konvensional yang hanya sekali-kali diiringi diskusi, yang cenderung 

membuat siswa jenuh dan diskusi menjadi kurang menarik karena bersifat 

teoritis dan (2) siswa tidak pernah diberi pengalaman langsung dalam 

mengamati suatu reaksi kimia, sehingga siswa menganggap materi pelajaran 

kimia adalah abstrak dan sulit dipahami.  

 

Pembelajaran kimia yang diterapkan pengajar haruslah mempertimbangkan 

karakteristik siswa, karakteristik materi kimia, dan kondisi sekolah atau 

fasilitas yang dimiliki sekolah. Untuk itu, analisis kebutuhan menjadi hal 

yang penting dilakukan dalam merencanakan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan/kompetensi pembelajaran tertentu agar tercipta pembelajaran yang 

efektif dan efisien. 

 

Berdasarkan karakteristik ilmu kimia, untuk memahami konsep kimia secara 

utuh seorang siswa harus memiliki kemampuan menghubungkan keterkaitan 

tiga level pemahaman representasi konsep makroskopik, submikroskopik, 

dan simbolik (Johnstone, 2006: 11). Kesulitan siswa untuk berpikir abstrak 

pada representasi submikroskopis dan simbolik merupakan salah satu alasan 

tidak berhasilnya proses pembelajaran kimia karena sering terjadi 
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kesalahpahaman pada mental siswa dalam proses berpikir ilmiah terhadap 

informasi yang diterima dalam pembelajaran kimia. 

Sifat keabstrakan konsep kimia sejalan dengan konsep yang melibatkan 

berbagai representasi, seperti matematis, grafik, simbol dll, baik dalam skala 

makro maupun submikro. Oleh sebab itu pemecahan masalah kimia akan 

selalu melibatkan representasi dalam skala makro, submikro, dan simbolik. 

Representasi submikroskopik merupakan faktor kunci pada kemampuan 

tersebut. Ketidakmampuan merepresentasikan aspek submikroskopik dapat 

menghambat kemampuan memecahkan permasalahan yang berkaitan 

dengan fenomena makroskopik dan representasi simbolik (Kozma & 

Russell, 2005, Chandrasegaran, et al., 2007). 

Salah satu konsep kimia yang melibatkan multipel representasi adalah 

materi ikatan kimia. Ikatan kimia merupakan konsep utama dan juga topik 

yang dapat mengembangkan pemahaman siswa tentang variasi model -

model yang membangun prinsip dasar ilmu kimia dalam menafsirkan 

multipel representasi (skala molekuler maupun simbolik). Pembelajaran 

berbasis multipel representasi secara makroskopik berkaitan dengan sifat 

fisik dan sifat kimia suatu zat yang langsung dapat diamati siswa. 

Representasi submikroskopik berkaitan dengan pembentukan gaya antar 

molekul yang menggunakan visualisasi dalam memodelkannya sedangkan 

representasi simbolik berkaitan dengan representasi fenomena makroskopik 

menggunakan simbol. Berbagai penelitian menyatakan bahwa komputer 

dapat digunakan sebagai alat untuk dalam memvisualisasikan sistem dan 
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proses molekular. Visualisasi molekular berbasis komputer dan animasi tiga 

dimensi yang diintegrasikan dalam pembelajaran dapat membantu  siswa 

memiliki kemampuan representasional (Kozma & Russell, 2005 dalam 

Farida, 2010: 6). 

Menurut Tasker dan Dalton (2006: 1-3) materi kimia sebagian besar 

melibatkan proses-proses perubahan yang dapat diamati ( misalnya 

perubahan warna, bau dan gelembung, dsb) ditingkat makroskopik, namun 

dalam hal perubahan yang tidak dapat diamati dengan indera mata seperti 

perubahan struktur, susunan elektron atau proses ditingkat submikro hanya 

bisa dilakukan melalui visualisasi atau permodelan. 

Berdasarkan hasil observasi nilai belajar siswa kelas X di SMA Negeri 1 

Way Lima Pesawaran pada tahun 2011/2012 khususnya pada materi ikatan 

kimia masih banyak siswa yang belum tuntas mencapai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) sehingga banyak siswa yang harus mengikuti 

pembelajaran ulang atau remidial untuk dapat menguasai konsep Ikatan 

kimia. (Tabel 1.1) 

 

Tabel 1.1 Nilai Uji Blok Penguasaan Konsep Ikatan Kimia SMA N 1 Way 

Lima Tahun 2011/2012 

 

No. Nilai Kategori 
Jumlah 

X1 Presentase X2 Presentase 

1 

2 

≥ 65 

< 65 

Tuntas 

Belum 

tuntas 

11 

29 

27,50 % 

72,50% 

13 

26 

33,33% 

66,67% 

Jumlah Responden 40 100% 39 100% 

Sumber: Arsip Nilai Guru Mata Pelajaran Kimia. 
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Sebagaimana Sunyono, dkk., (2009: 303) dalam penelitiannya 

menyimpulkan bahwa materi Ikatan Kimia merupakan materi yang sulit 

dipelajari oleh siswa dikelas X dimana materi ikatan kimia adalah materi 

kimia yang sebagian besar bersifat abstrak yang sulit dieksperimenkan dan 

sulit diajarkan oleh guru berdasarkan analisis konsep materi yang sulit 

dengan merujuk pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus 

dicapai oleh siswa sebagaimana tuntutan standar isi.  

Tabel 1.2 Nilai Rata-Rata Hasil Tes Diagnostik Materi Kimia 

Materi Pokok Yang 

Diujikan 

Kategori SMA 

SSN Potensial / Mandiri Rintisan 

Hukum Dasar Kimia 60 46 37,5 

Struktur Atom 74 71 68,5 

Ikatan Kimia 48,5 42 35 

Hidrokarbon 62 54 51,5 

Redoks 70 57 55,5 

Sumber: Sunyono, dkk (2009).  

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa umumnya siswa yang 

prestasi belajarnya bagus dalam ujian mengalami kesulitan dalam ilmu 

kimia akibat ketidakmampuan memvisualisasikan struktur dan proses pada 

level submikroskopik dan tidak mampu menghubungkannya dengan level 

representasi kimia yang lain. (Devetak, 2004; Chittleborough & Treagust, 

2007; et al, 2008 dalam Farida, I., 2010: 2). 

Hasil penelitian Wood. C (2006: 3), Boujaoude, S. & Barakat, H., (2003: 

30-33) menyatakan bahwa belajar kimia perlu melibatkan penggunaan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk memecahkan masalah kimia yang 
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pencapaiannya diukur melalui berbagai permasalahan-permasalahan kimia 

pada skala molekuler (submikro) secara tepat. 

Pembelajaran kimia selama ini umumnya, hanya membatasi pada dua level 

representasi, yaitu makroskopik dan simbolik. Level berpikir 

submikroskopik dipelajari terpisah dari dua tingkat berpikir lainnya, siswa 

diharapkan dapat mengintegrasikan sendiri dengan melihat gambar-gambar 

yang ada dalam buku tanpa pengarahan dari guru. Selain itu, siswa juga 

lebih banyak belajar memecahkan soal matematis tanpa mengerti dan 

memahami maksudnya. 

Keberhasilan siswa dalam memecahkan soal matematis dianggap bahwa 

siswa telah memahami konsep kimia padahal siswa hanya cenderung 

menghafalkan representasi submikroskopik 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 (Farida, I., 2010: 2). 

Upaya pengembangan kemampuan representasional tersebut dapat ditempuh 

dengan menggunakan strategi dan media pembelajaran yang sesuai untuk 

mengembangkan kemampuan representasional dan membangun model 

mental siswa. Visualisasi molekular berbasis komputer animasi dan simulasi 

yang diintegrasikan dalam pembelajaran dapat membantu siswa 

mengembangkan kemampuan imajinasi dan model mentalnya sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan representasional siswa. 
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Peningkatan kemampuan representasional siswa dapat diwujudkan dalam 

pelaksanaan pembelajaran berbasis multipel representasi dalam kerangka 

IFSO, yang menuntut kemampuan pendidik dalam menyajikan 

pembelajaran yang melibatkan multipel representasi (makroskopik, 

submikrokopis dan simbolik) untuk menstimulus dan membangun model 

mental siswa, sehingga siswa memiliki keterampilan dalam menghubungkan 

ketiga level representasi tersebut dalam fenomena kimia. Selain itu 

diperlukan juga kemampuan pendidk dalam mendesain Rpp (Rencana 

pelaksanaan pembelajaran), bahan ajar dan LKS (Lembar Kerja Siswa) 

dengan menerapkan kerangka IFSO, dimana secara teoritis 

mengkombinasikan tiga komponen pedagogik (domain, guru dan siswa) 

yang digambarkan dalam bentuk triad yang saling berkaitan. (Waldrip, 

2010: 14-15)  

Berdasarkan persepktif pembelajaran bentuk triad proses pembelajaran sains 

menuntut keterlibatan berbagai triad yang meliputi Domain (D), konsepsi 

guru (TC) representasi guru (TR), konsepsi siswa (SC), representasi siswa 

(SR) yang semuanya saling mendukung satu sama lain sedangkan model 

mental dapat dibangun melalui pembelajaran dengan melibatkan proses 

imajinasi (pembayangan mental) model mental seseorang, yang akan 

mempengaruhi kemampuannya dalam menginterpretasikan fenomena 

representasi eksternal yang dihadapi.  

Proses berpikir seseorang selalu menggunakan model mentalnya, menurut 

Senge (2002: 26-28), bahwa seseorang yang tidak memiliki model mental 
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yang baik akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan 

berpikir, akibatnya tidak mampu melakukan pemecahan masalah dengan 

baik. Oleh sebab itu pembelajaran kimia saat ini yang memiliki karakteristik 

dengan tiga level representasi fenomena kimia, hendaknya dapat dilakukan 

dengan melibatkan proses pengembangan model mental siswa. 

1.2     Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Siswa belum mampu menghubungkan tiga level pemahaman representasi 

(internal dan eksternal) yaitu makroskopik, submikroskopik, dan 

simbolik dalam pemecahan masalah kimia. 

2. Siswa cenderung hanya menghafalkan representasi submikroskopik 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. 

3.  Nilai belajar siswa kelas X di SMA Negeri 1 Way Lima Pesawaran pada 

tahun 2011/2012 khususnya pada materi ikatan kimia masih banyak 

siswa yang belum tuntas mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). 

4. Materi ikatan kimia merupakan materi yang sulit dipelajari oleh siswa 

dikelas X dimana materi ikatan kimia adalah materi kimia yang sebagian 

besar bersifat abstrak yang sulit dieksperimenkan dan sulit diajarkan oleh 

guru berdasarkan analisis konsep materi dengan merujuk pada standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa.  
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1.3     Pembatasan Masalah 

Untuk menghilangkan bias dan mengefektifkan penelitian ini dibatasi pada 

pengkajian masalah-masalah: 

1. Perbedaan peningkatan model mental siswa yang mengikuti 

pembelajaran kerangka IFSO dan pembelajaran ekspositori pada konsep 

ikatan kimia.  

2. Perbedaaan peningkatan penguasaan konsep siswa yang mengikuti 

pembelajaran kerangka IFSO dan pembelajaran ekspositori pada konsep 

ikatan kimia.  

3. Deskripsi karakteristik model mental siswa yang tergali dalam 

pembelajaran kerangka IFSO dan pembelajaran ekspositori pada konsep 

ikatan kimia. 

4. Deskripsi respon siswa yang mengikuti pembelajaran kerangka IFSO dan 

pembelajaran ekspositori pada konsep ikatan kimia.  

 

1.4     Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada perbedaan peningkatan model mental siswa yang mengikuti 

pembelajaran kerangka IFSO dan pembelajaran ekspositori pada konsep 

ikatan kimia.  

2. Apakah ada perbedaan peningkatan penguasaan konsep siswa yang 

mengikuti pembelajaran kerangka IFSO dan pembelajaran ekspositori 

pada konsep ikatan kimia.  
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3. Bagaimana karakteristik kemampuan model mental siswa yang tergali 

dalam pembelajaran kerangka IFSO dibandingkan pembelajaran 

ekspositori pada konsep ikatan kimia. 

4. Bagaimana respon siswa yang mengikuti pembelajaran kerangka IFSO 

dan pembelajaran ekspositori pada konsep ikatan kimia.  

1.5     Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui:  

1. Perbedaan peningkatan model mental siswa yang mengikuti 

pembelajaran kerangka IFSO dan pembelajaran ekspositori pada konsep 

ikatan kimia. 

2. Perbedaaan peningkatan penguasaan konsep siswa yang mengikuti  

pembelajaran kerangka IFSO dan pembelajaran ekspositori pada konsep 

ikatan kimia.  

3. Deskripsi karakteristik kemampuan model mental siswa yang tergali 

dalam pembelajaran kerangka IFSO dibandingkan pembelajaran 

ekspositori pada konsep ikatan kimia. 

4. Deskripsi respon siswa yang mengikuti pembelajaran kerangka IFSO dan 

pembelajaran ekspositori pada konsep ikatan kimia. 

 

1.6     Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian eksperimen ini diharapkan dapat memberikan beberapa 

manfaat antara lain : 
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1.6.1  Manfaat Secara Teoritis 

Hasil Penelitian ini secara teoritis dapat mengembangkan konsep, teori, 

prinsip dan prosedur dalam Teknologi Pendidikan khususnya dalam 

kawasan desain dan pengelolaan pembelajaran. 

1.6.2 Manfaat Praktis. 

1. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman 

belajar yang menarik dan bermakna sehingga dapat diterapkan dalam 

berbagai disiplin ilmu lainnya serta dapat mereka terapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran untuk meningkatkan hasil belajar siswa terutama bagi guru 

mata pelajaran kimia dalam menyusun desain pembelajaran yang 

mengakomodasi aspek-aspek model mental siswa pada umumnya dan 

mengatasi kesulitan belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran 

khususnya pada konsep ikatan kimia. 

3. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman 

yang sangat berharga, sehingga menjadi pemacu untuk terus berkarya, 

terutama untuk mengembangkan perangkat pembelajaran dengan model 

pembelajaran yang efektif, baik pada konsep ikatan kimia maupun 

konsep kimia lainnya.  


