
 
 

 

 

 

 II. KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1.  Deskripsi Teoritik 

2.1.1  Model Mental 

Ilmu kimia merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari 

gejala-gejala alam dengan mengambil materi sebagai objek, ilmu ini 

mengkhususkan pembahasannya pada struktur, komposisi zat, perubahan 

materi, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Untuk mempelajari 

dan memahaminya tidak cukup dengan pencapaian teori saja akan tetapi 

perlu adanya pembelajaran yang berbasis multipel representasi. 

Multipel representasi berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan 

dukungan dan memfasilitasi terjadinya belajar bermakna dan belajar 

mendalam. Menurut Bodner dan Domin (dalam Farida, I., 2010: 3) dalam 

konteks pemecahan masalah membedakan representasi dalam dua 

kelompok, yaitu internal representasi dengan eksternal representasi. Internal 

representasi merupakan cara seseorang dalam memecahkan masalah dan 

menyimpan komponen-komponen internal dari masalah dalam pikirannya 

(model mental). Eksternal representasi adalah sesuatu yang berkaitan 

dengan simbolisasi atau merepresentasikan obyek dan proses. Representasi 
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ini digunakan untuk memanggil kembali pikiran melalui deskripsi, 

penggambaran atau imajinasi.  

Berdasarkan karakteristik ilmu kimia, model-model representasi kimia 

diklasifikasikan dalam level representasi makroskopik, submikroskopik dan 

simbolik (Johnstone dalam Treagust, et.al, 2003: 1360). Untuk memahami 

konsep kimia secara utuh seorang siswa harus memiliki kemampuan 

menghubungkan keterkaitan tiga level pemahaman representasi konsep 

secara makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. 

Johnstone dalam Chittleborough (2004: 17) telah membagi representasi 

dalam mempelajari ilmu kimia yaitu level makroskopik, level 

submikroskopik dan level simbolik  sebagai berikut: 

1. Level makroskopik adalah sesuatu yang nyata dan secara langsung atau 

tidak langsung merupakan bagian dari pengalaman sehari-hari. 

2. Level submikroskopik adalah fenomena kimia yang nyata tetapi masih 

memerlukan teori untuk menjelaskan apa yang terjadi pada tingkat 

molekuler dan menggunakan representasi model teoritis. 

3. Level simbolik adalah representasi dari suatu kenyataan bisa berupa 

gambar, simbol atau rumus. 

Jhonstone dalam Chittleborough (2004: 21) menekankan pentingnya 

memulai pembelajaran kimia dari level makroskopik dan simbolik karena 

keduanya dapat divisualisasikan dan diillustrasikan dengan sebuah model. 

Level makroskopik merupakan fenomena kimia yang dapat secara langsung 

diamati dan dapat dirasakan oleh panca indera. Nelson dalam 
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Chittleborough (2004: 21), level submikroskopik adalah level paling sulit 

karena menjelaskan teori atom dari sebuah materi termasuk partikel materi 

seperti elektron, atom dan molekul yang pada umumnya ditinjau pada level 

molekuler. Level submikroskopik tidak dapat dilihat secara langsung, 

komponennya sulit diterima sebagai sesuatu yang nyata. 

Representasi submikroskopik merupakan faktor kunci, ketidakmampuan 

merepresentasikan aspek submikroskopik dapat menghambat kemampuan 

memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena makroskopik 

dan representasi simbolik (Kozma & Russell, 2005, Chandrasegaran, et.al., 

2007: 325). 

Fenomena kimia pada level makroskopik dan submikroskopik, umumnya 

dikomunikasikan menggunakan representasi level simbolik yang meliputi 

gambar, rumus, bentuk fisik dan komputasi seperti persamaan kimia, grafik, 

mekanisme reaksi, dan serangkaian model lainnya. Representasi simbolik 

digunakan sebagai media pembelajaran fisik untuk membantu menjelaskan 

level makroskopik dan submikroskopik. Representasi simbolik dalam 

fenomena kimia meliputi model kimia seperti model ball and stick, model 

space-filling, rumus kimia, reaksi kimia dan model komputer, baik sebagai 

deskripsi verbal, diagram, analogi, kiasan, gambar, gagasan, simulasi atau 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mengembangkan model mental 

siswa ada pemahaman terhadap konsep ilmiah yang baru (Chittleborough 

(2004: 23). 
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Pembelajaran kimia menuntut kemampuan siswa untuk menghubungkan 

ketiga level representasi kimia tersebut untuk membangun pemahaman yang 

bermakna hal ini dapat dicapai dengan membimbing pengetahuan 

pembelajar kearah memori jangka panjang, pembelajar harus didorong 

menggunakan model mentalnya secara utuh agar dapat 

menginterkoneksikan ketiga level representasi dalam memecahkan 

permasalahan kimia. Keterkaitan diantara ketiga level representasi kimia 

menurut Devetak, et al., (2009:282 ) dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

Model mental adalah representasi pribadi mental seseorang terhadap suatu 

ide atau konsep. Model mental dapat digambarkan sebagai model 

konseptual, representasi mental/internal, gambaran mental, proses mental, 

suatu konstruksi yang tidak dapat diamati, dan representasi kognitif pribadi 

(Chittleborough, et al., 2007: 278). 

Model mental dalam organisasi belajar menurut Senge (2002: 279-280), 

merupakan gambaran, asumsi dan kisah yang dibawa dalam benak setiap 

individu tentang dirinya sendiri, orang lain, lembaga-lembaga dan setiap 

Gambar 2.1 Keterkaitan Tiga Level Representasi dengan 

                     Model Mental 
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aspek dari dunia luar. Gambaran dalam benak individu ini memberikan 

kerangka peta-peta mental kognitif yang tersimpan dalam memori jangka 

panjang manusia yang terdiri atas persepsi-persepsi jangka pendek yang 

dibangun manusia sebagai bagian dari proses pertimbangan setiap hari. 

Menurut Buckley & Boulter dalam Wang (2007: 7) model mental adalah 

representasi intrinsik benda, ide atau proses yang dihasilkan individu selama 

fungsi  kognitif. Pembelajar menggunakan model untuk mengemukakan 

alasan, mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksikan suatu fenomena dan 

menghasilkan model ekspresi dalam berbagai format (misalnya deskripsi 

verbal, diagram, simulasi atau model kongkrit) untuk mengkomunikasikan 

ide-ide mereka kepada orang lain atau untuk pemecahan masalah.  

 

Menurut Greca & Moreira dalam Wang (2007: 22), model mental umumnya 

dideskripsikan sebagai yang tidak lengkap, tidak tepat, dipengaruhi oleh 

keyakinan individu dan berkembang sesuai konsep yang diterima atau 

fenomena yang mewakili konsep tersebut. Menurut Franco dan Colinvaux 

dalam Wang (2007: 22) disimpulkan empat karakteristik model mental, 

yaitu:  

1. Model mental adalah generatif: model mental dapat mengawali 

informasi baru dengan memanfaatkan model mental tersebut untuk 

meramalkan dan untuk menghasilkan penjelasan.  

2. Model mental melibatkan pengetahuan yang tidak dapat diucapkan: 

individu menggunakan model mental mereka untuk memecahkan suatu 

masalah atau memahami informasi baru, tetapi mereka mungkin tidak 
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menyadari terhadap model mental yang mereka miliki dan bagaimana 

mereka menggunakannya.  

3. Model mental adalah sintetik: sebuah model mental adalah dinamis dan 

terus menerus dimodifikasi sesuai informasi baru yang dimasukkan 

kedalamnya.  

4. Model mental dipengaruhi oleh dunia yang dilihat: pengembangan dan 

penerapan model mental dipengaruhi oleh pengetahuan individu 

sebelumnya, pengalaman, dan keyakinan.  

 

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa banyak siswa memiliki 

model mental yang sangat sederhana tentang fenomena kimia, misalnya 

model-model atom dan model-model molekul yang digambarkan sebagai 

struktur diskrit dan konkrit, namun tidak memiliki keterampilan dalam 

membangun model mental. Beberapa penelitian juga menyatakan bahwa 

baik siswa sekolah menengah, sarjana, maupun pascasarjana lebih suka 

dengan model mental yang sederhana dan realistis (Coll, 2008 dan Devetak, 

et al., 2009).  

Menurut Coll & Treagust dalam Wang (2007: 25) model mental dibagi 3 

tipe, yaitu model mental ilmiah, model mental konseptual dan model mental  

alternatif. Model mental ilmiah yaitu model mental yang telah melalui 

pengujian eksperimental yang ketat, yang dipublikasikan dalam literatur 

ilmiah dan diterima secara luas oleh komunitas ilmiah. Sedangkan model 

yang tepat dan koheren yang dibuat oleh guru atau dosen untuk tujuan 

pembelajaran disebut model mental konseptual. Model konseptual yang 
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dikenal pengajar di dalam kelas akan dimodifikasi pembelajar berdasarkan 

pengetahuan pribadi yang mereka miliki dan model ini bersifat pribadi yang 

disebut model mental alternatif. 

Berdasarkan ketiga tipe model mental tersebut dapat diketahui bahwa yang 

berperan penting dalam menentukan model mental siswa adalah model 

konseptual yang diperkenalkan pengajar dalam kegiatan pembelajaran 

sehingga pengajar mempunyai andil yang sangat besar dalam pembentukan 

model alternatif selain konsepsi awal yang dimiliki oleh siswa. Hal ini 

sejalan dengan pendapat yang dikemukan Chittleborough (2004: 198), 

bahwa model mental siswa dipengaruhi oleh model ilmiah/konsensus dan 

model pengajar. Model mental yang dihasilkan siswa kemudian berkembang 

dan menjadi lebih kompleks, dan memungkinkan terjadinya modifikasi 

terhadap konsep dan hubungannya. Model mental yang dimilki dan 

digunakan siswa dalam menyelesaikan permasalahan, menjawab pertanyaan 

dan membuat prediksi yang ditunjukan sebagai model yang ditampilkan 

(expressed model). 

Pembentukan model mental siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang akan 

menghasilkan representasi guru dan juga bahan ajar (buku) yang dibaca oleh 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Model mental siswa 

dibangun dari pengalaman mereka, menginterpretasikan dan menjelaskan 

apa yang mereka lihat, merefleksikan pemahaman mereka pada level 

submikroskopik materi (Chittleborough, 2004: 197).  
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Keberhasilan pembelajaran kimia tidak hanya bagaimana siswa mampu 

menyelesaikan masalah yang bersifat verbal dan matematis, tetapi juga 

meliputi konstruksi asosiasi mental diantara tingkat makroskopis, 

submikroskopis dan simbolik dari representasi fenomena kimia dengan 

menggunakan modus representasi yang berbeda. Hal ini memungkinkan 

bagi pengajar untuk dapat mengidentifikasi representasi yang dipahami oleh 

siswa dalam membangun model mentalnya sehingga menjadi bermakna 

bagi siswa itu sendiri. Oleh sebab itu, model mental yang merupakan 

representasi internal yang diekspresikan sebagai representasi eksternal dari 

setiap siswa perlu dicermati dalam usaha melakukan perbaikan 

pembelajaran kimia.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa model mental merupakan 

penjelasan mengenai proses mental berpikir seseorang mengenai bagaimana 

sesuatu bekerja dalam dunia nyata yang ditunjukkan dengan sebuah 

representasi dari dunia sekitarnya, hubungan antara bagian-bagian 

tertentunya dan persepsi intuitif seseorang mengenai tindakan mereka dan 

konsekuensinya sehingga mampu saling mempengaruhi dalam hal-hal yang 

bersifat positif. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa model mental individual 

merupakan konstruk pengetahuan rumit yang mewakili pengalaman 

seseorang terkait fenomena tertentu.  

Konstruksi model mental adalah inti dari suatu pembelajaran bermakna, 

dimana dalam memahami dan menalar bagaimana suatu sistem bekerja, 

seorang individu perlu menyusun suatu model mental diotaknya terhadap 
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sistem yang dihadapinya tersebut. Setiap individu dalam tahap ini akan 

membangun jaringan konsep-konsep terkait dan memahami hubungan 

fungsional dari sejumlah aspek dan tingkatan yang berbeda dari sistem 

tersebut (Abdullah, 2006 dalam Sunyono, 2012: 9). Model mental yang 

dianalisis dalam penelitian ini merupakan model-model yang diekspresikan 

(expressed models) sebagai eksternal model mental, yang merupakan hasil 

dari internal model mental oleh responden yang diteliti. 

2.1.2  Penguasaan Konsep 

Pengertian penguasaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  

diartikan sebagai pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan 

pengetahuan, kepandaian dan sebagainya (Kamus Pusat Bahasa, 2005: 604). 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa penguasaan adalah 

pemahaman. Pemahaman bukan saja berarti mengetahui yang sifatnya 

mengingat (hafalan) saja, tetapi mampu mengungkapkan kembali dalam 

bentuk lain atau dengan kata-kata sendiri sehingga mudah mengerti makna 

bahan yang dipelajari, tetapi tidak mengubah arti yang ada didalamnya.  

 

Konsep dapat didefenisikan sebagai suatu abstraksi yang menggambarkan 

ciri-ciri, karakter atau atribut yang sama dari sekelompok objek berdasarkan 

suatu fakta, baik merupakan suatu proses, peristiwa, benda atau fenomena 

alam yang membedakannya dan kelompok lainnya (Rustaman dkk, 2005: 

51).  
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Penguasaan konsep erat kaitannya dengan hasil belajar. Hasil belajar 

merupakan gambaran tingkatan penguasaan pembelajar terhadap tujuan 

pembelajaran sehingga untuk memahami sebuah konsep diperlukan 

beberapa tingkatan cara berpikir khususnya untuk mengasosiasikan 

beberapa kata atau gagasan pada kriteria tertentu.  

Greenfield (1997) dalam Elly Fauziah (2011: 13-14) memiliki strategi 

khusus yang dapat membantu pembelajar dalam mengembangkan proses 

penguasaan konsep dalam pembelajaran yakni: (1) same (persamaan), yakni 

ketika menyelidiki sebuah konsep baru,siswa memperhatikan adanya 

kesamaan dengan sesuatu yang telah mereka ketahui sebelumnya; (2) 

different (perbedaan), yakni ketika siswa menyelidiki adanya kesamaan 

sifat, mereka akan menemukan adanya perbedaan; (3) label (penamaan), 

yakni saat siswa menggali semua persamaan dan perbedaan, mereka akan 

memberikan label sebuah konsep baru dengan memberinya nama atau frase 

deskriptif; (4) operate (mengoperasikan), yakni pemberian kesempatan bagi 

siswa untuk mempraktekkan konsep baru dalam situasi pembelajaran 

multisensorik; (5) combine (mengkombinasikan), yakni siswa mampu 

mengkombinasikan konsep baru dengan pengetahuan dan pengalaman 

mereka sebelumnya menggabungkan dan menghadirkan dua atau lebih 

tugas-tugas dalam waktu bersamaan serta menerapkan konsep baru dengan 

cara yang kreatif. 

Penguasaan konsep menurut Bloom (1997) adalah kemampuan menangkap 

pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang 
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disajikan kedalam bentuk yang lebih dipahami, mampu memberikan 

interpretasi dan mampu mengaplikasikannya. Karakteristik taksonomi 

Bloom revisi terbagi menjadi dua dimensi yakni dimensi proses kognitif dan 

dimensi pengetahuan (Anderson & Krathwohl, 2001: 214). Dalam 

mengukur penguasaan konsep siswa digunakan skor hasil belajar kognitif 

yakni dengan mengunakan indikator-indikator yang menunjukan bahwa 

seorang siswa mempunyai suatu pengetahuan yang akan dinilai. 

 

Indikator jenjang kognitif  taksonomi Bloom revisi terdiri dari tahap: 

mengingat (C1), yakni kemampuan menarik kembali informasi yang 

tersimpan; memahami (C2), yakni kemampuan mengkonstruk makna atau 

pengertian berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki; mengaplikasikan 

(C3), yakni kemampuan menggunakan suatu prosedur guna menyelesaikan 

masalah atau mengerjakan tugas; menganalisis (C4), yakni kemampuan 

menguraikan suatu permasalahan atau objek ke unsur-unsurnya dan 

menentukan bagaimana keterkaitan antar unsur-unsur tersebut; 

mengevaluasi (C5), yakni kemampuan membuat suatu pertimbangan 

berdasarkan kriteria dan standar yang ada serta; mengkreasi (C6), yakni 

kemampuan menggabungkan beberapa unsur menjadi suatu bentuk kesatuan 

(Anderson & Krathwohl, 2001: 67-68). 

 

Dimensi pengetahuan terbagi menjadi pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural dan metakognitif. Pengetahuan faktual meliputi pengetahuan 

tentang terminologi dan pengetahuan tentang bagian detail dari unsur-unsur. 

Pengetahuan konseptual meliputi pengetahuan tentang klasifikasi, kategori, 
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prinsip, generalisasi, teori, model dan struktur. Pengetahuan prosedural 

merupakan pengetahuaan bagaimana melakukan sesuatu misalnya 

pengetahuan keterampilan, teknik-teknik dan metoda-metoda yang secara 

keseluruhan dikenal sebagai prosedur. Pengetahuan metakognitif meliputi 

pengetahuan strategis serta pengetahuan mengenai operasi kognitif 

(Anderson & Krathwohl, 2001: 216). 

 

Penguasaan konsep-konsep kimia sangat diperlukan dalam 

menginterkoneksikan pemahaman tentang fenomena alam dalam kehidupan 

sehari-hari. Konsep kimia merupakan ilmu yang bertujuan menjelaskan 

fenomena alam yang mempunyai hubungan ”sebab-akibat”. Untuk 

menjelaskan hubungan ini siswa harus belajar peka dalam mengamati pola -

pola hubungan dari subyek yang dipelajari dan berlatih untuk mulai 

menentukan yang mana ”sebab” dan mana ”akibat”. Berarti belajar konsep 

kimia diawali dengan kemampuan mengamati dari pengalaman langsung 

dan tak langsung.  

2.1.3 Pembelajaran Kerangka IFSO 

Kerangka IFSO merupakan desain pembelajaran yang dapat 

mengembangkan pemahaman guru dalam memaksimalkan peluang 

representasional dan mengembangkan pemahaman konseptual peserta didik 

dalam ilmu pengetahuan sains (Waldrip, 2010:1). Langkah-langkah desain 

pembelajaran kerangka IFSO dapat menghubungkan keterampilan multiple 

representatif yang berfokus pada konsep utama dalam perencanaan 
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pembelajaran suatu topik tertentu (I dan F), dan peran guru dan siswa dalam 

pembelajaran melalui pemilihan representasi selama topik tersebut di 

belajarkan (S dan O). Menurut Waldrip (2010:11), pembelajaran kerangka 

IFSO diuraikan sebagai berikut: 

I: Identify Key Conceps (Mengidentifikasi Konsep Utama)  

Guru perlu mengidentifikasi konsep-konsep kunci atau ide-ide besar suatu 

topik pada tahap perencanaan untuk mengantisipasi gabungan representasi 

yang dibangun guru dan siswa yang melibatkan dan mengembangkan 

pemahaman mereka sebagai bukti pembelajaran. 

F: Fokus on Form and Function (Fokus pada Bentuk dan Fungsi)    

Guru perlu fokus secara eksplisit pada fungsi dan bentuk atau bagian dari 

representasi yang bervariasi. Jika representasi tertentu sangat penting dalam 

suatu topik perlu dijelaskan pada awal pembelajaran, seperti konsep yang 

menggambarkan atau memahami proses pembentukan ikatan kimia. 

Konvensi representasi yang kurang penting dapat ditutup bila diperlukan. 

Proses pembelajaran dengan representasi siswa yang baru perlu dipelajari 

bagaimana fungsi dan tujuannya, serta bentuk atau bagiannya. Sebagai 

contoh, dalam penggunaan grafik, siswa diharapkan dapat 

mempertimbangkan alasan penggunaannya dalam ilmu sains, serta dapat 

mengidentifikasi bagian-bagian kunci, tujuan dan fungsinya sebagai 

kemampuan interpretasi siswa.  
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Guru dapat membimbing siswa melalui cara ini untuk mempelajari jenis 

representasi dan tujuannya dengan melibatkan penalaran dalam menjelaskan 

dan memprediksi penyebab suatu fenomena kimia. Siswa juga perlu 

memahami keterbatasan dari setiap representasi tertentu dalam menangani 

beberapa aspek fenomena kimia yang diharapkan. 

S: Seguence ( Urutan )                                                                             

Siswa harus menghadapi urutan tantangan representasional, untuk 

mendatangkan ide yang memungkinkan mereka mengeksplorasi dan 

menjelaskan ide-idenya, memperluas ide-ide untuk berbagai situasi baru, 

dan memungkinkan kesempatan untuk mengintegrasikannya sebagai 

representasi yang bermakna. 

I. S: Student Representation ( Representasi Siswa )                            

Siswa harus memiliki kesempatan untuk merepresentasikan kembali, 

memperluas dan mendemostrasikan pembelajaran. Mereka harus 

ditantang dan didukung untuk menghubungkan representasi sebagai 

sarana untuk mengekspresikan pemahaman yang koheren, bertahan lama 

dan fleksibel. Siswa harus aktif mengeksplorasi, memanipulasi dan 

memperbaiki representasinya, karena dalam hal ini siswa membutuhkan 

kesempatan untuk mengekspresikan dan memperluas sumber daya 

representasionalnya. 
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II. S: Student Interest (Minat Siswa)  

      Urutan kegiatan pembelajaran harus berfokus pada pembelajaran yang 

bermakna dengan memperhatikan kepentingan, nilai estetika dan latar 

belakang pribadi siswa.  

III. S: Student Persepsi (Persepsi Siswa)                                               

Urutan aktivitas pembelajaran harus memiliki persepsi konteks yang 

erat yang memungkinkan siswa menggunakan petunjuk persepsi untuk 

menghubungkan representasi mereka yang relevan dengan aspek-aspek 

yang dipelajari.  

O: On-going Assessment (Penilaian Berkelanjutan)                              

Guru harus memantau hasil representasional siswa, termasuk catatan 

lisan dari topik yang dipelajari, sebagai wahana penting untuk 

mengembangkan pemikiran siswa dan sebagai bukti pemahaman 

pembelajaran. Penilaian ini dapat berbentuk diagnostik, formatif atau 

sumatif. 

I. O: Opportunity for Negotiation (Peluang untuk Negosiasi)              

Perlu adanya peluang untuk bernegosiasi antara reperesentasi guru dan 

siswa. Siswa perlu dimotivasi untuk membuat penilaian diri sendiri 

tentang ketercapaian representasi mereka dan menentukan sejauh mana 

pencapaian tujuan representasional tersebut dan makna tersurat yang 

ingin dicapai. 
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II. O: On-Time (Tepat Waktu)                                                             

     Siswa harus berpartisipasi pada bagian klarifikasi dengan tujuan 

representasi yang berbeda, dalam hal ini siswa membutuhkan kesempatan 

untuk membandingkan representasi yang dihasilkan dengan yang telah 

ada sebagai pelengkap pemahaman dan komunikasi dalam pembelajaran. 

Menurut Waldrip dkk (2010: 12) kerangka IFSO ini dapat diusulkan untuk 

membimbing interaksi guru dengan siswa yang konsisten, hal ini juga 

didukung oleh Roberts (1996) yang mengusulkan gaya trilogi untuk 

memfokuskan peranan representasi dalam pembelajaran sains yang 

mengakui peran penting siswa, yaitu bagaimana pembelajaran dan gaya 

belajar yang berbeda di setiap domain pengetahuan mata pelajaran untuk 

dapat mempengaruhi bagaimana dan mengapa representasi digunakan, dan 

kapasitas siswa untuk menjadi peserta aktif dalam proses pembelajaran. 

Sebagaimana menurut Roberts (1996) dalam Waldrip (2010: 13), 

representasi ini dinyatakan dalam suatu "triad" yang mengusulkan hubungan 

tiga arah timbal balik antara guru, siswa dan domain. Model ini, memandu 

siswa dengan perancah/scaffolding yang tepat, siswa didorong untuk 

menghasilkan representasi dalam menjelaskan pengamatan dan 

memprediksi hasil pemahamannya diwaktu berikutnya. Kemudian mereka 

dapat membandingkan dan mencocokkan representasinya dengan rekan-

rekannya dan guru, atau semua yang dipresentasikan guru pada saat dikelas 

ilmu sains.  
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Pada kondisi ini guru bertindak sebagai pelatih dan negosiator mengenai 

makna representasi dan memperbaiki representasi siswa melalui berbagai 

tugas representasional. Keterkaitan tiga arah ini dapat dilihat sebagaimana 

gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panah dari guru ke siswa menunjukkan representasi konsep yang diterima 

siswa, sebagaimana dikomunikasikan oleh guru, sementara panah terbalik 

menunjukkan representasi domain yang berkembang dipikiran siswa 

sebelum dikomunikasikan oleh guru. Gaya trialogi ini menegaskan 

kebutuhan siswa untuk menghasilkan representasi dan membandingkan 

hasil pemahamannya kepada rekan-rekannya sehingga pembelajaran 

menjadi bermakna. 

Gaya ini memerlu partisipasi aktif siswa dan tanggung jawab guru untuk 

dapat melatih siswanya dalam mengembangkan representasinya mengenai 

Domain 

Student Teacher 

COMMUNICATION 

INFORMATION 

PROCESSING 

Observations 

Representations 

Explanations 

Representations 
Explanations 

Observations 

Gambar 2.2 Peran Guru dalam Triad (Waldrip, 2010: 14) 
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bentuk, ketentuan dan interpretasi. Pada saat ketentuan dan interpretasi 

dibangun tidak ada lagi negosiasi, siswa harus yakin untuk mengenali apa 

yang mereka peroleh dan mampu melakukan prosedur dan temuan barunya. 

Gaya trilogi ini, menunjukkan bagaimana guru membimbing siswa untuk 

mengenali fitur kunci tiap-tiap representasi dalam ‘pelajaran metakognitif 

yang berharga' (Roberts, 1996 dalam Waldrip, 2010: 13), karena fitur ini 

berfungsi sebagai pendefenisian pengetahuan dalam suatu domain/konsep. 

Selanjutnya, Waldrip (2010: 13) menyatakan bahwa kerangka IFSO 

merupakan kombinasi dari tiga komponen bermakna sebagai model 

pedagogi (Gambar 2.2), dan digambarkan sebagai satu set triad yang saling 

mengunci satu sama lainnya (Gambar 2.3). Dari perspektif ini, pengajaran 

dan pembelajaran dalam ilmu sains memerlukan tiga variasi (triad), yaitu 

gabungan domain (D), konsepsi guru (TC), representasi guru (TR), konsepsi 

pembelajar (SC), dan representasi pembelajar (SR), yang saling mendukung 

seperti pada Gambar 2.3.  

Semua tahapan pelaksanaan pembelajaran ini, menuntut guru untuk mampu 

menafsirkan representasi siswa sebagai bukti pemahaman mereka dalam tiga 

serangkai yang terdiri atas, tahap perencanaan (IF), pemilihan konsep-

konsep kunci (TC) oleh guru dan aspek-aspek dari domain (D), seperti 

benda-benda fisik, pengalaman, artefak, situasi/konteks atau proses, yang 

akan menjadi fokus unit, jenis dan urutan representasi yang digunakan untuk 

melibatkan para siswa dan mengembangkan pemahaman mereka (TR). Guru 
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juga perlu mempertimbangkan tujuan dari setiap hasil representasional 

siswa, sebagaimana gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 2.3 Model Pedagogical Triad (Waldrip, 2010: 14) 

 

Tahapan unit perencanaan penguatan dilakukan dengan memilihan ide-ide 

dan memperbanyak referensi yang akan difokuskan pada domain dan cara-

cara representasi yang akan tergantung pada tingkatan kelas. Siswa perlu 

menegosiasikan dan mendefenisikan suatu konsep untuk mengembangkan 

interpretasi umumnya dalam mengkomunikasikan ide-ide pentingnya dalam 

komunitas ilmu sains secara luas.  

Pembelajaran sains dikelas yang mempunyai kemampuan awal tinggi, siswa 

perlu mengembangkan kekuatan pandangan yang lebih abstrak dengan 

mengikuti konsep yang diterima dalam pembelajaran seperti penggunaan 

simbol panah untuk memfasilitasi komunikasi dan mempelajari ide-ide 

kunci. Jadi dalam urutan kegiatan pembelajaran di kelas (S dan O), 

kemungkinan terjadi penekanan triad yang berbeda, tergantung pada 

tahapan dalam topik dan pengetahuan siswa, minat, dan kebutuhannya.  
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Konsep-konsep kunci yang sangat abstrak, mungkinkan siswa 

membutuhkan bimbingan menggunakan ketentuan yang berlaku untuk 

mengeksplorasi ide-ide yang relevan. Hal ini menunjukkan fokus yang 

penting pada tiga serangkai Domain, Representasi Guru dan Konsepsi 

Pembelajar (D, TR, SC), dimana siswa dapat terlibat pada kegiatan awal dan 

topik selanjutnya karena pemahaman mereka, guru dapat memfasilitasi 

untuk mengkonstruks pembelajaran dengan fokus pada Triad dari domain, 

representasi siswa, dan konsepsi siswa (D, SR, SC). Seperti yang tercantum 

dalam desain pembelajaran kerangka IFSO, hal ini menjadi penting karena 

siswa memiliki kesempatan membuat representasi mereka sendiri dari 

domain dan memotivasi mengembangkan kompetensi representasi dalam 

belajar ilmu sains.  

Guru dalam kelas perlu menilai pemusatan atau penyebaran dari semua 

representasi yang telah ditentukan dan dapat menggunakan tiga serangkai 

triad yang berbeda (TC, D, SR). Keberhasilan pembelajaran ini merupakan 

petunjuk untuk pembelajaran selanjutnya, yang dapat diwujudkan secara 

eksplisit saat memaknai representasional siswa.  

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Gaya Triad dengan 

kerangka IFSO (Waldrip, 2010) sebagai desain kerangka pembelajaran 

untuk meningkatkan model mental siswa dan penguasaan konsep pada 

ikatan kimia. Kerangka IFSO yang bersifat teoritis telah diaplikasikan 

sebelumnya dalam pembelajaran Fisika Kuantum oleh Abdurahman (2010). 

Menurut penelitian Abdurahman (2010), menunjukkan bahwa pembelajaran 
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dengan strategi berbasis multipel representasi kerangka IFSO telah mampu 

meningkatkan penguasaan konsep fisika kuantum, disposisi keterampilan 

berpikir, dan keterampilan generik sains pembelajar calon guru fisika. 

Langkah-langkah kerangka IFSO ini dikembangkan oleh Waldrip (2010) 

dan dimodifikasi oleh Abdurahman (2010) tertuang ke dalam Tabel 2.1 

sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 Deskripsi Desain Pembelajaran Kerangka IFSO (Waldrip, 2010 

dan Abdurrahman, 2010)  

 

No. Deskripsi Pembelajaran (Waldrip, 2010 dan Abdurrahman, 2010) 

I. Faktor Konseptual dan Penalaran  

1 Mengevaluasi konsep-konsep sebelumnya  

2 
Menentukan tujuan pembelajaran dan tujuan dari setiap tingkatan 

kemampuan awal siswa.  

3 

Memilih sumber belajar untuk membantu siswa menemukan 

konsep-konsep baru (buku teks, gambar, eksperimen, analogi dan 

sebagainya).  

4 

Mengembangkan interaksi (bekerja secara kolaborasi, bekerja 

berpasangan, dengan guru, melalui gambar, persamaan, dan 

sebagainya).  

5 Menciptakan aktivitas (tugas, percobaan, kuis, dan tes)  

6 Evaluasi: diagnostik, formatif, dan sumatif.  

II.  Perubahan Representasi  

1 
Memberikan tingkat abstraksi yang berbeda tentang konsep tertentu 

(sifat, teks, diagram, grafik, matematik, dan simbolis).  

2 

Bekerja dengan kekomplekan fenomena submiskroskopis 

(menggunakan visualisasi, gambar, grafik, simulasi, animasi, dan 

analogi).  

3 
Mengkontekstualkan aktivitas (eksperimen di laboratorium atau 

virtual laboratory).  

4 

Memberikan beberapa aplikasi teknologi tentang konsep fisika 

/kimia (melalui gambar, grafik, piktorial, atau melalui 

webpage/webblog).  

5 
Memberikan dukungan kerja kolabotarif dan interaksi sesama siswa 

dan guru.  
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Pembelajaran berbasis multipel representasi yang dikembangkan pada 

penelitian ini didesain sedemikian rupa dengan memperhatikan langkah-

langkah pembelajaran yang disusun Waldrip, (2010) dan Abdurrahman 

(2010),  dengan memperhatikan tiga faktor utama dalam pembelajaran yaitu 

domain (konten materi), pengajar (guru) dan pembelajar (siswa) dan mode 

representasi  serta disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 

tahun 2007 tentang Standar Proses Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

bahwa dalam pelaksanaaan pembelajaran  meliputi  kegiatan  pendahuluan, 

kegiatan inti dan kegiatan penutup (dalam BNSP, 2007: 14).   

 

2.1.4  Pembelajaran Ekspositori 

 

Pembelajaran ekspositori merupakan pembelajaran yang lazim dilakukan 

oleh guru, yang pada pelaksanaannya cendrung menggunakan metode 

ceramah dan dikombinasikan dengan metode tanya jawab. Strategi 

pembelajaran ini banyak digunakan pengajar karena mudah dilaksanakan 

dengan persiapan yang sederhana, hemat waktu dan tenaga namun masih 

perlu pertimbangkan keefektifannya. Menurut Wina Sanjaya (2008:179), 

metode ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang 

berorientasi kepada guru (teacher centered approach), dikatakan demikian, 

sebab guru memegang peran yang sangat dominan melalui pendekatan ini 

guru menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur dengan harapan 

materi pelajaran yang disampaikan itu dapat dikuasai siswa dengan baik. 

Fokus utama metode ini adalah kemampuan akademik siswa (academic 

achievement student). 
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Menurut Erman Suherman pendekatan pembelajaran ekspositori (2001: 171) 

adalah cara penyampaian materi pelajaran dari seorang guru kepada siswa di 

dalam kelas dengan cara berbicara di awal pelajaran, menerangkan materi 

dan contoh soal disertai tanya jawab.  Guru dapat memeriksa pekerjaan 

siswa secara individual, menerangkan lagi kepada siswa apabila dirasakan 

banyak siswa yang belum paham mengenai materi. Kegiatan siswa tidak 

hanya mendengar dan mencatat, tetapi siswa juga menyelesaikan latihan 

soal dan bertanya bila belum mengerti.  

 

Beberapa karakteristik pedekatan pembelajaran ekspositori (Wina Sanjaya, 

2008: 179) diantaranya:   

1. Pembelajaran ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi 

pelajaran secara verbal, artinya bertutur secara lisan merupakan alat 

utama dalam melakukan model ini, oleh karena itu sering 

mengidentikanya dengan ceramah. 

2. Materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah 

jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal 

sehinga tidak menuntut siswa untuk bertutur ulang.  

3. Tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran itu 

sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir siswa diharapkan 

dapat memahaminya dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan 

kembali materi yang sudah diuraikan. 

 

Prinsip-prinsip pembelajaran dengan metode ekspositori yang harus 

diperhatikan oleh setiap guru antara lain (Wina Sanjaya, 2008: 181):  
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1. Berorientasi pada Tujuan  

Walaupun penyampaian materi pelajaran merupakan ciri utama dalam 

metode ini, namun tidak berarti proses penyampaian materi tanpa tujuan 

pembelajaran, justru tujuan itulah yang harus menjadi pertimbangan utama 

dalam penggunaan metode ini.  

2. Prinsip Komunikasi  

Proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi, yang 

menunjuk pada proses penyampaian pesan dari seseorang (sumber pesan) 

kepada seseorang atau sekelompok orang (penerima pesan). Pesan yang 

ingin disampaikan dalam hal ini adalah materi pelajaran yang telah 

diorganisir dan disusun dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dalam 

proses komunikasi guru berfungsi sebagai sumber pesan dan siswa 

berfungsi sebagai penerima pesan.  

3. Prinsip Kesiapan  

Teori belajar koneksionisme menyatakan, “kesiapan” merupakan salah satu 

hubungan belajar.Inti dari hukum ini adalah guru harus terlebih dahulu 

memposisikan siswa dalam keadaan siap baik secara fisik maupun psikis 

untuk menerima pelajaran. Jangan memulai pelajaran, manakala siswa 

belum siap untuk menerimanya.  

4. Prinsip Berkelanjutan  

Proses pembelajaran ekspositori harus dapat mendorong siswa untuk mau 

mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Pembelajaran bukan hanya 

berlangsung pada saat itu, akan tetapi juga untuk waktu selanjutnya. 
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Metode pembelajaran ekspositori merupakan metode yang sering digunakan 

dalam pembelajaran konvensional. Metode ekspositori sama seperti metode 

ceramah dalam hal terpusatnya kegiatan pada guru sebagai pemberi 

informasi (bahan pelajaran), tetapi pada metode ekspositori dominasi guru 

sudah banyak berkurang, karena tidak terus menerus berbicara. Ia berbicara 

pada awal pelajaran, menerangkan materi dan contoh soal disertai tanya 

jawab. Siswa tidak hanya mendengar dan membuat catatan. Guru bersama 

siswa berlatih menyelesaikan soal latihan dan siswa bertanya kalau belum 

mengerti. Guru dapat memeriksa pekerjaan siswa secara individual, 

menjelaskan lagi kepada siswa secara individual atau klasikal. Siswa 

mengerjakan latihan sendiri atau dapat bertanya pada temannya atau disuruh 

guru mengerjakan di papan tulis.  

Straegi pembelajaran ekspositori dalam pelaksanaannya memiliki prosedur-

prosedur yang secara garis besar digambarkan oleh Wina Sanjaya (2008: 

191) sebagai berikut : 

1. Persiapan (Preparation) 

2. Penyajian (Presentation) 

3. Korelasi (Correlation) 

4. Menyimpulkan (Generalization) 

5. Mengaplikasikan (Aplication) 

 

 

Berdasarkan uraian beberapa pendapat di atas, strategi pembelajaran 

ekspositori adalah pembelajaran yang menekankan kepada proses 

penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok 
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siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara 

optimal dengan mengkombinasikan metode ceramah, tanya jawab dan 

pemberian tugas. Pemberian tugas diberikan guru berupa soal-soal 

(pekerjaan rumah) yang dikerjakan secara individual. Adapun hasil belajar 

yang dievaluasi adalah luas dan jumlah pengetahuan, keterampilan, dan nilai 

yang dikuasai siswa. Alat evaluasi hasil belajar yang digunakan adalah tes 

yang telah diberlakukan atau tes buatan guru. 

 

2.1.5 Respon Siswa terhadap Pembelajaran  

 

Pembelajaran yang efektif, efesien dan menarik haruslah didesain oleh guru 

sebagai fasilator, dimana guru harus dapat mengasosiasi stimulus respon 

secara tepat. Secara periodik guru harus memberikan stimulus kepada siswa 

untuk memperoleh umpan balik sejauh mana mereka telah dapat menerima 

pesan pembelajaran yang disampaikan yang berupa tanggapan/respon siswa. 

Respon siswa terhadap pembelajaran dilakukan sebagai bahan evaluasi bagi 

guru untuk menilai tingkat keberhasilan dan kelemahan dari kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan.  

 

Menurut Skinner hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui 

interaksi dengan lingkungannya, yang kemudian menimbulkan perubahan 

tingkah laku, karena stimulus-stimulus yang diberikan akan saling 

berinteraksi dan interaksi antar stimulus itu akan mempengaruhi respon 

yang dihasilkan. Respon yang diberikan ini memiliki konsekuensi-

konsekuensi yang nantinya mempengaruhi munculnya perilaku (Slavin, 
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2000: 143). Oleh karena itu dalam memahami tingkah laku seseorang secara 

benar harus memahami hubungan antara stimulus yang satu dengan lainnya, 

serta memahami konsep yang mungkin dimunculkan dan berbagai 

konsekuensi yang mungkin timbul akibat respon tersebut. Respon pada 

hakekatnya merupakan tingkah laku berupa tanggapan atau balasan terhadap 

rangsangan atau stimulus. Menurut Gulo (1996) dalam 

(http://pratamasandra.wordpress.com/2011/05/11/pengertian-respon/.)  

 respon adalah suatu reaksi atau jawaban yang bergantung pada stimulus 

atau merupakan hasil stimulus tersebut. Stimulus bisa datang dari objek 

peta, lingkungan, peristiwa atau dari aktivitas subjek lain, sedangkan 

penggolongan perilaku terdiri dari kawasan-kawasan yang secara garis besar 

dijabarkan sebagai berikut:  

1. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan atau penemuan.  

2. Proses belajar afektif adalah proses belajar dimana seseorang 

menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman 

baru. 

3. Proses belajar psikomotorik adalah proses belajar dimana individu 

menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktifitas ragawinya.  

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa respon siswa 

terhadap pembelajaran adalah perilaku siswa yang ditampilkan setelah 

mereka mengikuti pembelajaran berupa hasil kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Setiap individu berperan serta sebagai pengendali antara 

stimulus dan respon. Interaksi antara beberapa faktor dari luar individu baik 

berupa objek, orang-orang dalam bersikap, emosi pengaruh masa lampau 

http://pratamasandra.wordpress.com/2011/05/11/pengertian-respon/
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dan sebagiannya yang akhirnya menentukan bentuk perilaku yang 

ditampilkan seseorang.  

Respon seseorang dapat dalam bentuk baik atau buruk, positif atau negatif 

(http://pratamasandra.wordpress.com/2011/05/11/pengertian-respon/). 

Apabila respon positif maka orang yang bersangkutan cenderung untuk 

menyukai atau mendekati objek, sedangkan respon negatif cenderung untuk 

menjauhi objek tersebut. Pada penelitian ini respon siswa yang diukur dalam 

pembelajaran adalah respon kognitif dan afektif siswa yang menyatakan 

tingkat emosi siswa yang bersifat positif dan negatif dengan kriteria 

respon/tanggapan siswa yang mengacu pada Suharsimi Arikunto (2010: 

269) yang menjelaskan analisis data deskriptif kualitatif harus dinyatakan 

dalam sebuah predikat yang menunjuk pada pernyataan keadaan, ukuran 

kualitas. Menurut Suharsimi Arikunto (2010:269) lima kategori predikat 

tersebut yaitu seperti pada tabel berikut: 

Tabel 2.2 Kriteria Kategori Respon/Tanggapan Siswa  

Persentase Kriteria 

80,1% - 100% Sangat Tinggi 

60,1% - 80% Tinggi 

40,1% - 60% Sedang 

20,1% - 40% Rendah 

0,0% - 20% Sangat Rendah 

 

 

2.1.6 Teori Belajar dan Pembelajaran 

Belajar merupakan suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua 

orang berlangsung seumur hidup, yaitu belajar dimana saja, kapan saja, 

http://pratamasandra.wordpress.com/2011/05/11/pengertian-respon/
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dengan siapa saja. Oleh sebab itu belajar tidak dibatasi oleh ruang maupun 

waktu.  

Miarso, Yusufhadi dan Suyanto, Eko. 2011 (2011: 3) 

mengemukakan bahwa belajar akan diperkuat jika pembelajar 

ditugaskan untuk (1) menjelaskan sesuatu dengan bahasa sendiri, (2) 

memberikan contoh mengenai sesuatu, (3) mengenali sesuatu dalam 

berbagai keadaan dan kesempatan, (4) melihat hubungan antara 

sesuatu dengan fakta atau informasi lain, (5) memanfaatkan sesuatu 

dalam berbagai kesempatan, (6) memperkirakan konsekuensinya, 

dan (7) menyatakan hal yang bertentangan. 

 

Faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya kegiatan pembelajaran 

dibedakan menjadi dua golongan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang berada di luar individu 

(Slameto, 2003: 54). Faktor intern dalam kegiatan pembelajaran antara lain: 

faktor faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan, sedangkan 

yang termasuk faktor ekstern antara lain faktor keluarga, faktor sekolah dan 

faktor masyarakat.  

Pelaksanaan pembelajaran berhasil secara baik apabila pengajar mampu 

mengantisipasi faktor intern dan ekstern belajar serta mengubah diri siswa 

dalam arti luas menumbuh kembangkan keadaan siswa untuk belajar, 

sehingga dari pengalaman yang diperoleh siswa selama ia mengikuti proses 

pembelajaran tersebut dirasakan manfaatnya secara langsung bagi 

perkembangan pribadi siswa. 

Pandangan konstruktivisme dalam perkembangannya banyak digunakan 

dalam pendidikan atau pun pendekatan-pendekatan pembelajaran yang 
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berkaitan dengan anak dan lingkungan belajarnya. Salah satu teori atau 

pandangan yang sangat terkenal berkaitan dengan teori belajar 

konstruktivisme adalah teori perkembangan mental Piaget. Teori ini biasa 

juga disebut teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan 

kognitif. Teori belajar tersebut berkenaan dengan kesiapan anak untuk 

belajar, yang dikemas dalam tahap perkembangan intelektual dari lahir 

hingga dewasa.  

 

Lebih jauh Piaget mengemukakan bahwa pengetahuan tidak diperoleh 

secara pasif oleh seseorang, melainkan melalui tindakan. Bahkan, 

perkembangan kognitif anak bergantung pada seberapa jauh mereka aktif 

memanipulasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Teori belajar 

konstruktivisme menekankan bahwa dalam proses pembelajaran siswa harus 

aktif mengembangkan pengetahuannya dan bertanggung jawab terhadap 

hasil belajarnya. Penekanan belajar siswa secara aktif ini perlu 

dikembangkan sehingga memunculkan kreativitas dan keaktifan siswa yang 

dapat membantu secara mandiri dalam kehidupan kognitifnya. Menurut 

Anita Woolfolk (dalam Benny A. Pribadi, 2009: 156) mengemukakan 

pendekatan konstruktivistik sebagai pembelajaran yang menekankan pada 

peran aktif siswa dalam membangun pemahaman dan memberi makna 

terhadap informasi dan peristiwa yang dialami. 

 

Menurut Piaget (dalam Triyanto, 2011: 29) menyatakan bahwa skema 

adalah suatu struktur mental atau kognitif seseorang yang secara intelektual 

beradaptasi dengan mengkoordinasi lingkungan sekitarnya, adaptasi adalah 

http://teoriku.blogspot.com/2013/02/pengertian-teori-pembelajaran-konstruktivisme.html
http://teoriku.blogspot.com/2013/02/pengertian-teori-pembelajaran-konstruktivisme.html
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proses penyesuian skema dalam merespon lingkungan melalui asimilasi dan 

akomodasi. Asimilasi adalah proses kognitif dimana seseorang 

mengintegrasikan persepsi, konsep atau pengalaman baru kedalam skema 

atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Akomodasi adalah proses 

pengintegrasian stimulus baru kedalam skema yang telah terbentuk secara 

tidak langsung, selanjutnya dalam proses perkembangan kognitif seseorang 

diperlukan keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi.  

Adaptasi ini terdiri dari dua proses yang saling melengkapi, yaitu asimilasi 

dan akomodasi. 

1. Asimilasi kognitif meliputi objek eksternal menjadi struktur pengetahuan 

internal. Proses asimilasi ini didasarkan atas kenyataan bahwa setiap saat 

manusia selalu mengasimilasikan informasi-informasi yang sampai 

kepadanya, kemudian informasi-informasi tersebut dikelompokkan 

kedalam istilah-istilah yang sebelumnya telah mereka ketahui.  

2. Akomodasi adalah menciptakan langkah baru atau menggabung-

gabungkan istilah lama untuk menghadapi tantangan baru. Akomodasi 

kognitif berarti mengubah struktur kognitif yang telah dimiliki 

sebelumnya untuk disesuaikan dengan objek stimulus eksternal. Jadi 

kalau pada asimilasi terjadi perubahan pada objeknya, maka pada 

akomodasi perubahan terjadi pada subjeknya, sehingga ia dapat 

menyesuaikan diri dengan objek yang ada diluar dirinya.  
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Menurut tokoh konstruktivisme Vygotsky mengemukakan bahwa 

pengetahuan merupakan konstruksi dari seseorang yang belajar secara aktif 

dan terus menerus. Sumbangan penting teori Vygotsky adalah penekanan 

pada hakekatnya pembelajaran sosiokultural yakni menekankan interaksi 

antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya 

pada lingkungan sosial pembelajaran. Menurut teori Vygotsky (dalam 

Slavin, 2000: 47), fungsi kognitif berasal dari interaksi sosial masing-

masing individu dalam konsep budaya. Perkembangan kognitif seseorang 

disamping ditentukan oleh individu sendiri secara aktif, juga oleh 

lingkungan sosial yang aktif pula. Salah satu konsep penting teori 

sosiogenesis Vygotsky tentang perkembangan kognitif yang sesuai dengan 

revolusi-sosiokultural dalam teori belajar dan pembelajaran adalah  tentang 

zona perkembangan proksimal (zone of proximal development). 

Menurutnya, perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan ke 

dalam dua tingkat, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat 

perkembangan.  

Tingkat perkembangan aktual tampak dari kermampuan seseorang untuk 

menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara 

mandiri sebagai kemampuan intramental, sedangkan tingkat perkembangan 

potensial tampak dan kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-

tugas dan memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa 

atau ketika berkolaborasi dengan teman sebaya yang Iebih kompeten. Ini 

disebut sebagai kemampuan intermental. Jarak antara keduanya, yaitu 
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tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial ini 

disebut zona perkembangan proksimal. Zona perkembangan proksimal 

diartikan sebagai fungsi-fungsi atau kemampuan-kemampuan yang belum 

matang, yang masih berada pada proses pematangan. Gagasan Vygotsky 

tentang zona perkembangan proksimal ini mendasari perkembangan teori 

belajar dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas dan mengoptimalkan 

perkembangan kognitif anak karena perkembangan dan belajar bersifat 

interdependen atau saling terkait, perkembangan kemampuan seseorang 

tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial. 

Teori Vygotsky yang lain adalah scaffolding. Scaffolding adalah 

memberikan kepada seorang siswa sejumlah besar bantuan selama tahap-

tahap pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut serta 

memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggungjawab 

yang semakin besar segera setelah siswa mampu mengerjakan sendiri. 

Bantuan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, 

serta menguraikan masalah ke dalam bentuk lain yang memungkinkan siswa 

dapat mandiri (dalam Slavin, 2000: 49). 

Pembelajaran kerangka IFSO yang berbasis multipel representasi 

memberikan peluang pada guru dalam memahami karakteristik belajar siswa 

karena setiap siswa memiliki perbedaan dalam kecepatan menangkap ilmu 

pengetahuan serta memiliki caranya sendiri untuk merekonstruksi 

kognitifnya dalam belajar secara kolaboratif anatar individu. Guru 

membantu proses pembangunan pengetahuan agar siswa dapat memahami 
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informasi dengan cepat dan menyadarkan siswa bahwa mereka dapat 

membangun makna sendiri. Oleh karena guru sebagai fasilitator hendaknya 

dapat mendesain kegiatan pembelajaran yang tepat. 

Seorang desainer pembelajaran menggunakan teori atau komponen strategi 

pembelajaran sebagai prinsip pembelajaran. Teori desain pembelajaran 

biasanya dianggap sebagai kumpulan dasar yang terintegrasi secara 

sistematis dan sebagai alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena 

pembelajaran. Menurut Reigeluth (1983: 22-23), prinsip dan konsep teori 

pembelajaran dinyatakan dalam bentuk teori deskriptif atau preskriptif. 

Teori deskriptif, berhubungan dengan gambaran hasil penggunaan semua 

metode dalam serangkaian kondisi yang berbeda, sebaliknya Teori 

preskriptif  berhubungan dengan seluruh model yang akan menjadi optimal 

atas serangkaian kondisi dan hasil yang diharapkan.  

Teori desain pembelajaran berhubungan dengan apa yang guru lakukan, 

dimana teori belajar berhubungan dengan apa yang terjadi pada siswa. 

Desain pembelajaran biasanya berhubungan dengan pemahaman, 

pengembangan, dan penggunaan metode-metode pembelajaran. Hasil dari 

desain pembelajaran adalah terciptanya sebuah metode pembelajaran yang 

sesuai bagi siswa (Reigeluth, 1983: 7).  

Menurut Reigeluth dan Merrill (1978,1979) dalam Reigeluth (1983: 14) 

berpendapat bahwa ada 3 komponen utama dalam teori pembelajaran: 

kondisi, metode, dan hasil. Metode pembelajaran merupakan cara yang 
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berbeda dalam memperoleh hasil yang berbeda dalam kondisi yang berbeda. 

Pengajar harus mampu merancang pembelajaran sebagai variabel metode. 

Kondisi adalah variabel yang berhubungan dengan penerapan metode yang 

mempengaruhi efektifitas pembelajaran. 

Selanjutnya metode pembelajaran didefinisikan sebagai faktor yang 

mempengaruhi efektivitas sebuah metode oleh karena itu penting dalam 

pembelajaran menggunakan metode tertentu. Hasil pembelajaran merupakan 

beberapa efektifitas yang memberikan ukuran nilai dari metode alternatif 

dalam kondisi yang berbeda.  

a. Kondisi Pembelajaran 

Sebagai tambahan dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi metode yang 

tepat dan variabel hasil, penting bahwa teori dan model pembelajaran 

menentukan kondisi dimana variabel metode bisa digunakan atau tidak 

digunakan. (Reigeluth, 1983: 20) Contohnya, komponen strategi tertentu 

mungkin lebih penting dalam hasil yang ingin dicapai bagi siswa yang 

memiliki motivasi belajar yang rendah maupun tinggi. 

b. Metode Pembelajaran 

Reigeluth (1983: 18), mengklasifikasikan metode pembelajaran (desain 

pembelajaran) menjadi tiga jenis, yaitu: organisasi, penyampaian, dan 

manajemen.yaitu diantaranya: 

1) Variabel strategi organisasi adalah metode dasar dalam mengatur isi 

persoalan sebuah subjek yang dipilih untuk pembelajaran. Mereka 
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menyimpulkan dalam bentuk contoh dan diagram, rangkaian isi, dan 

format. 

2) Variabel strategi penyampaian adalah metode dasar dalam 

menyampaikan suatu pembelajaran terhadap siswa guna menerima dan 

merespon tindakan dari siswa. Media, guru, dan buku cetak adalah 

bagian utama dalam strategi penyampaian. 

3) Variabel Strategi pengelolaan adalah metode dasar dalam menentukan 

komponen strategi organisasi dan penyampaian yang digunakan dalam 

proses pembelajaran.  

Reigeluth (1983: 19), mengkonsepkan strategi organisasi dalam dua jenis; 

strategi micro dan strategi macro yaitu: 

1) Variable Strategi micro adalah metode dasar dalam mengatur 

pembelajaran dalam single ide (single konsep dan dasar). Hal ini 

menyimpulkan komponen strategi seperti definisi,contoh, praktek, dan 

gambaran alternatif. 

2) Variable strategi macro adalah metode dasar dalam mengatur aspek 

pembelajaran yang berhubungan lebih dari satu ide seperti urutan, 

mengumpulkan, dan meringkas sebuah ide. Teori dan model desain 

pembelajaran harus memakai semua strategi pembelajaran. 

c. Hasil Pembelajaran 

Teori dan model pembelajaran sangat penting dalam mengidentifikasi 

variabel metode yang digunakan. Seperti fenomena pembelajaran lainnya, 
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hasil pembelajaran dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara. Menurut 

Reigeluth (1983: 20) hasil pembelajaran dibagi menjadi tiga yaitu: 

1) Keefektifitasan pembelajaran, biasanya diukur melalui jenis    

prestasi belajar siswa 

2) Keefisiensian pembelajaran, biasanya diukur melalui keefektifan waktu 

siswa dan biaya pembelajaran (waktu guru, desain, dan biaya 

pengembangannya) 

3) Daya tarik pembelajaran, biasanya diukur melalui keinginan siswa 

untuk melanjutkan pembelajran berikutnya. 

Keefektifan pembelajaran dapat diuraikan menjadi beberapa prestasi siswa 

(Reigeluth, 1983: 20) seperti: kemampuan dalam memecahkan masalah, 

mampu berhubungan, dan mampu berpikir secara logika, kemampuan 

khusus mencari fakta, mampu mengklasifikasikan contoh konsep secara 

spesifik, dan mampu mengikuti prosedur khusus. Selanjutnya prestasi siswa 

yang diharapkan dapat diperoleh melalui penerapan metode pembelajaran 

yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan karakteristik materi pembelajaran.  

 

2.1.7 Deskripsi Kawasan Teknologi Pendidikan 

 

Pembelajaran efektif ditandai oleh sifatnya yang menekankan 

pemberdayaan pembelajar secara aktif dan menekankan pada internalisasi 

tentang yang diajarkan sehingga tertanam dan berfungsi sebagai muatan 

nurani dan dihayati serta dipraktekkan dalam kehidupan oleh siswa, dimana 

terjadi pengembangan sikap dan prilaku belajar. Belajar bukan sekedar 

mentransfer pengetahuan dari guru kepada siswa tetapi juga terjadi 
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transformasi nilai dalam bentuk sikap belajar sehingga proses belajar yang 

dialami siswa seharusnya memberikan pengalaman nyata bagaimana ia 

memperoleh informasi untuk menjadi pengetahuan baru bagi dirinya serta 

melengkapi pengetahuan yang telah dimiliki sehingga memiliki kompetensi 

yang berkualitas untuk bertahan hidup dimasa depan. 

Permasalahan dalam proses pembelajaran dapat diantisipasi dengan 

pemanfaatan teknologi seperti teknologi informasi yang dapat melengkapi 

teknologi tradisional yang selama ini telah berjalan dengan baik dan peran 

professional Teknologi Pendidikan yang sangat fundamental dalam 

proses pendidikan dan pelatihan. Teknologi Pendidikan menjadi suatu 

kajian disiplin keilmuan bertujuan untuk memecahkan masalah 

pembelajaran (Miarso, Yusufhadi. 2004: 193). Pemanfaatan berbagai 

teknologi ini tidak hanya berdampak pada proses pembelajaran atau siswa 

saja namun diharapkan pula mampu menyentuh berbagai komponen sistem 

pendidikan. 

 

Penerapan Teknologi Pendidikan tidak terbatas hanya pada pembuatan 

media atau melakukan kajian yang berhubungan dengan teknologi canggih 

seperti komputer dan lainnya namun juga berfokus pada proses dalam 

merancangan kurikulum, mengembangkan program pembelajaran, 

bagaimana menggunakan teknologi untuk pembelajaran yang tepat sasaran 

dan kebutuhan manajemen sumber belajar, hingga evaluasi dari kegiatan 

yang sudah dilakukan (Miarso, Yusufhadi. 2004: 202-204).  
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Proses perencanaan atau desain yang baik diperlukan untuk menciptakan 

sebuah aktivitas pembelajaran yang efektif, efesien dan menarik. Setiap 

desain sistem pembelajaran pada umumnya memiliki keunikan dan 

perbedaan dalam langkah-langkah dan prosedur yang digunakan, biasanya 

dilakukan secara sistemik dan sistematik. Model desain sistem pembelajaran 

berperan sebagai alat konseptual, pengelolaan, komunikasi untuk 

menganalisis, merancang, menciptakan dan mengevaluasi program 

pembelajaran dan juga program pelatihan (Benny A.P., 2009: 94). 

Menurut Smaldino, et al (2008: 111-150), mengemukakan sebuah desain 

sistem pembelajaran yang dikenal dengan ASSURE. Model ini 

dikembangkan untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif dan 

efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media 

dan teknologi. Untuk lebih memahami model ASSURE, berikut ini 

dikemukakan deskripsi dari setiap komponen yang terdapat dalam model 

tersebut. 

1. Analisis Pembelajaran (Analyze Learners) 

Tahap pertama dalam perencanaan pembelajaran adalah mengidentifikasi 

dan menganalisis karakteristik siswa yang diasosiasikan dengan hasil 

belajar. Informasi tersebut akan membimbing keputusan guru dalam 

membuat desain pembelajaran. Hal yang perlu dipertimbangkan selama 

analisis pembelajar termasuk: 
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1. Kerakteristik siswa 

2. Kompetensi khusus (pengetahuan, kecakapan, dan perilaku seputar 

topik) 

3. Gaya belajar 

2. Menetapkan  Standar dan Tujuan (States Objectives) 

Langkah berikutnya adalah menetapkan standar dan tujuan belajar 

sekhusus mungkin. Smaldini (2007) dalam menentukan tujuan dengan 

menggunakan rumusan ABCD (Audience, Behavioris, Condition, dan 

Degree). Diuraikan sebagai berikut: 

a. Audience.  

Karena tujuan belajar berfokus pada pengetahuan dan apa yang bisa 

dilakukan siswa setelah mengikuti pelajaran, bukan apa yang 

dilakukan guru untuk mengajar mereka. 

b. Behavior/Prilaku.  

Inti tujuannya adalah pada kemampuan baru yang akan dimiliki 

siswa setelah pembelajaran. 

c. Condition.  

Tujuan belajar harus meliputi kondisi dimana kinerja yang akan 

dinilai. Dengan kata lain, bahan atau peralatan apa yang akan 

digunakan dalam mendemonstrasikan kemampuan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. Dengan demikian, dapat menentukan tujuan 

pembelajaran. 
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d. Degree.  

Persyaratan akhir yang disebut dalam tujuan pembelajaran adalah 

bahwa hal itu menunjukan standar dan kriteria kinerja yang dapat 

diterima dan akan dinilai. 

 

3. Memilih Strategi, Teknologi, Media, dan Materi (Select Methods) 

Setelah menganalisis siswa dan menetapkan standar serta tujuan belajar 

dapat memulai (persentasi, pengetahuan, kemampuan, dan prilaku 

pembelajar) dan diakhiri dengan tujuan belajar dalam pembelajaran. 

Langkah-langkah dalam tahap ini adalah memilih strategi, memilih 

teknologi dan media serta memodifikasi bahan pelajaran. 

 

4. Penggunaan Teknologi dan Bahan (Utilize Media and materials) 

Langkah ini termasuk perencanaan guru untuk menggunakan teknologi, 

media dan bahan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk melakukan 

hal tersebut ikuti langkah-langkah 5P berikut: preview (media dan 

bahan), prepare (teknologi media dan bahan), persiapan lingkungan, 

persiapan pembelajar, dan menyediakan pengalaman belajar. 

 

a. Menyiapkan Teknologi, Media, dan Bahan. 

Selanjutnya perlu dipersiapkan teknologi, media, dan bahan-bahan yang 

akan mendukung kegiatan pembelajaran. Langkah pertama adalah 

mengumpulkan semua perlengkapan yang akan dibutuhkan. Menentukan 

bahan-bahan apa yang akan dilakukan. Menyusun daftar bahan-bahan 

dan peralatan yang diperlukan untuk pelajaran dan garis besar urutan 
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presentasi kegiatan. Dan akhirnya, penting untuk berlatih menggunakan 

sumber-sumber sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

 

b. Menyiapkan Lingkungan. 

Belajar dimanapun dapat dilakukan: dalam ruangan kelas, di 

laboraturiun, maupun di luar kelas. Beberapa media memerlukan ruang 

gelap, sumber daya yang nyaman, dan akses ke lampu. Semua peralatan 

harus siap digunakan, semua murid dapat melihat dan mendengar dengan 

baik, mengatur tempat duduk hingga siswa dapat berinteraksi dengan 

baik. 

 

5. Kebutuhan Partisipasi Pembelajar (Require Learner Participation) 

Pembelajaran yang efektif mengharuskan adanya keterlibatan mental 

aktif siswa, seharusnya ada aktivitas yang mengikuti pengetahuan dan 

kecakapan untuk menerima umpan balik pada kesesuaian dengan usaha 

mereka sebelum dinilai secara formal. Secara praktis siswa menilai 

dirinya dibantu oleh pembelajaran komputer, internet atau kelompok 

belajar. 

 

6. Evaluasi dan Revisi  (Evaluate and Revise) 

Setelah pelaksanaan pembelajaran, yang penting dievaluasi adalah 

pengaruh pada belajar siswa. Penilaian itu tidak hanya menguji tingkat 

ketercapaian siswa pada tujuan pembelajaran, tetapi juga menguji proses 

pembelajaran dan pengaruh penggunaan teknologi dan media.  
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Diantara model pembelajaran yang ada dan berdasarkan kajian peneliti 

dalam kawasan teknologi pendidikan terhadap situasional pembelajaran 

pada penelitian ini, maka desain pembelajaran model ASSURE dapat 

diterapkan sebagai pedoman langkah-langkah perencanaan pada penelitian 

ini, karena model desain pembelajaran ASSURE  dapat menciptakan 

aktivitas pembelajaran yang efektif, efesien dan menarik dengan 

menggunakan pemanfaatan media belajar dan teknologi yang berorientasi 

kelas.  

2.1.8 Teori Pemrosesan Informasi  

Teori pemrosesan informasi/kognitif ini berorientasi pada kemampuan siswa 

dalam memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Teori 

dual coding yang dikemukakan Allan Paivio (2006) dalam Joko Sutrisno, 

(2008: 1) menyatakan bahwa informasi yang diterima seseorang diproses 

melalui salah satu dari dua channel, yaitu channel verbal seperti teks dan 

suara, dan channel visual (nonverbal image) seperti diagram, gambar, dan 

animasi. Kedua channel ini dapat berfungsi baik secara independen, secara 

paralel, atau juga secara terpadu bersamaan (Sadoski, et all., 1991 dalam 

Joko Sutrisno, 2008: 1). Kedua channel informasi tersebut memiliki 

karakteristik yang berbeda. Channel verbal memroses informasi secara 

berurutan sedangkan channel nonverbal memroses informasi secara 

bersamaan (sinkron) atau paralel.  
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Aktivitas berpikir dimulai ketika sistem sensory memory menerima 

rangsangan dari lingkungan, baik berupa rangsangan verbal maupun 

rangsangan nonverbal. Hubungan-hubungan representatif (representational 

connection) terbentuk untuk menemukan channel yang sesuai dengan 

rangsangan yang diterima. Pembentukan representasi dalam channel verbal, 

dibentuk secara urut dan logis, sedangkan dalam channel nonverbal, 

representasi dibentuk secara holistik menurut Sadoski, M. et al., (2009) 

dalam Joko Sutrisno (2008: 2). Representasi informasi yang diproses 

melalui channel verbal disebut logogen sedangkan representasi informasi 

yang diproses melalui channel nonverbal disebut imagen. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Paivio, et all., (1989) dalam Joko 

sutrisno (2008: 2), mengindikasikan bahwa dengan memilih perpaduan 

media yang tepat, kegiatan belajar dari seseorang dapat ditingkatkan 

sehingga informasi yang disampaikan dengan menggunakan kata-kata 

(verbal) dan ilustrasi yang relevan memiliki kecenderungan lebih mudah 

dipelajari dan dipahami daripada informasi yang menggunakan teks saja, 

suara saja, perpaduan teks dan suara saja, atau ilustrasi saja.  

Menurut teori Dual Coding yang dikemukakan oleh Paivio (dalam Joko 

Sutrisno, 2008: 2), kedua channel pemrosesan informasi tersebut tidak ada 

yang lebih dominan dan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

untuk bahan belajar yang memiliki tingkat interaktivitas tinggi, kelompok 

yang belajar dengan menggunakan diagram memiliki prestasi lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang hanya belajar dengan teks. Untuk bahan belajar 
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yang tidak memiliki tingkat interaktivitas yang tinggi, kedua kelompok 

tidak menunjukkan perbedaan prestasi yang signifikan. 

Sebagai tambahan kesimpulan dari teori dual coding ini jika dikaitkan 

dengan bagaimana seseorang memroses suatu informasi baru, dapat 

dinyatakan bahwa teori ini mendukung pendapat yang menyatakan 

seseorang belajar dengan cara menghubungkan pengetahuan yang baru 

dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya (prior knowledge). 

Multimedia Sensory Working Memory Long Term Memory 

Presentation Memory        
         

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Teori Kognitif tentang Multimedia Learning (Mayer, 2009: 68) 
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berdampak pada kemudahan informasi yang disampaikan terserap oleh 

siswa.  

Teori pemrosesan informasi menunjukan terjadi adanya interaksi antara 

kondisi-kondisi internal dan kondisi-kondisi eksternal individu. Kondisi 

internal yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai 

hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu, sedangkan 

kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi 

individu dalam proses pembelajaran. 

Tahapan proses pembelajaran menurut Robert M. Gagne (dalam Rusman, 

2010: 139) meliputi delapan fase yaitu, (1) motivasi; (2) pemahaman; (3) 

pemerolehan; (4) penyimpanan; (5) ingatan kembali; (6) generalisasi; (7) 

perlakuan dan (8) umpan balik. Teori pemrosesan informasi adalah teori 

kognitif tentang belajar yang menjelaskan pemrosesan, penyimpanan, dan 

pemanggilan kembali pengetahuan dari otak. Teori ini menjelaskan 

bagaimana seseorang memperoleh sejumlah informasi dan dapat diingat 

dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu perlu menerapkan suatu 

strategi belajar tertentu yang dapat memudahkan semua informasi diproses 

di dalam otak melalui beberapa indera. 

Menurut model tingkat pemrosesan, berbagai stimulus informasi diproses 

dalam berbagai tingkat kedalaman secara bersamaan bergantung kepada 

karakternya. Semakin dalam suatu informasi diolah, maka informasi 

tersebut akan semakin lama diingat. Sebagai contoh, informasi yang 

mempunyai imajinasi visual yang kuat atau banyak berasosiasi dengan 
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pengetahuan yang telah ada akan diproses secara lebih dalam. Demikian 

juga informasi yang sedang diamati akan lebih dalam diproses daripada 

stimulus atau kejadian lain di luar pengamatan. Dengan kata lain, manusia 

akan lebih mengingat hal-hal yang mempunyai arti bagi dirinya atau hal-hal 

yang menjadi perhatiannya karena hal-hal tersebut diproses secara lebih 

mendalam daripada stimulus yang tidak mempunyai arti atau tidak menjadi 

perhatiannya (Craik, 2002: 314). 

Representasi eksternal siswa dimunculkan melalui representasi verbal dan 

visual serta menjadi faktor penting dalam pembelajaran dalam 

merekonsruksi representasi mental siswa, yang berupa pikiran, perasaan, 

atau tindakan berupa pikiran, perasaan, atau tindakan. Representasi mental 

adalah kode atas informasi yang diterima melalui panca indera kemudian 

dikodekan sesuai dengan cara alami individu tersebut berpikir. Kode inilah 

yang kemudian disimpan dalam bentuk memori. Ketika individu yang 

bersangkutan membutuhkan informasi dalam proses mengingat maka perlu 

memanggil kembali kode tersebut dan melakukan proses pengkodean ulang 

dalam long term memori (Putra, Y.P., 2008: 156). Dengan demikian 

pengingatan dan pemahaman terhadap suatu objek membutuhkan 

representasi mental. 

Representasi mental merupakan sebuah model yang digunakan seseorang 

untuk memahami lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar adalah realita 

eksternal dan representasi mental adalah realita internal yang ada dalam 

pikiran manusia. Realita eksternal tidak pernah sama dengan realita internal 
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dikarenakan realita internal merupakan penyederhanaan yang dilakukan 

olah pikiran seseorang (baik sadar maupun tidak) terhadap realita eksternal 

(Putra, Y.P., 2008: 157). Oleh karena itu, penggabungan berbagai mode 

representasi eksternal dapat memperkecil kesalahan dalam menyederhana-

kan realita eksternal dalam mencapai pemahaman yang lebih luas. 

Pemahaman yang luas dalam pembelajaran sains (khususnya kimia) dicapai 

dengan menggabungkan keterampilan representasi makrokopik, 

submikrokopik, dan simbolik terhadap fenomena kimia melalui 

penggabungan pengamatan representasi verbal dan visual. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Geary (dalam Solso, R.L., 2008: 274) yang menyatakan 

bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengkategorisasikan objek-

objek dunia fisik sekitanya melalui pembayangan mental dan 

merepresentasikannya secara visual.  

2.1.9 Karakteristik Mata Pelajaran Kimia 

Kimia merupakan ilmu yang termasuk rumpun IPA, oleh karenanya kimia 

mempunyai karakteristik sama dengan IPA. Karakteristik tersebut adalah 

objek ilmu kimia, cara memperoleh, serta kegunaannya. Menurut Standar Isi 

(Permendiknas No. 22 Tahun 2006 ) dan Panduan Penyusunan KTSP dari 

BSNP (2006: 459), Kimia merupakan ilmu yang pada awalnya diperoleh 

dan dikembangkan berdasarkan percobaan (induktif) namun pada 

perkembangan selanjutnya kimia juga diperoleh dan dikembangkan 

berdasarkan teori (deduktif).  
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Menurut panduan pengembangan operasional Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) tingkat SMA dari BNSP (2006: 458), Kimia adalah 

ilmu yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana 

gejala-gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, struktur dan sifat, 

perubahan, dinamika, dan energetika zat. Oleh sebab itu, mata pelajaran 

kimia di SMA mempelajari segala sesuatu tentang zat yang meliputi 

komposisi, struktur dan sifat, perubahan, dinamika, dan energetika zat yang 

melibatkan keterampilan dan penalaran.  

Ada dua hal yang berkaitan dengan kimia yang tidak terpisahkan, yaitu 

kimia sebagai produk (pengetahuan kimia yang berupa fakta, konsep, 

prinsip, hukum, dan teori) temuan ilmuwan dan kimia sebagai proses (kerja 

ilmiah). Oleh sebab itu, pembelajaran kimia dan penilaian hasil belajar 

kimia harus memperhatikan karakteristik ilmu kimia sebagai proses dan 

produk.  

Mata pelajaran kimia perlu diajarkan untuk tujuan yang lebih khusus yaitu 

membekali siswa pengetahuan, pemahaman dan sejumlah kemampuan yang 

dipersyaratkan untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta 

mengembangkan ilmu dan teknologi. Tujuan mata pelajaran kimia dicapai 

oleh pembelajar melalui berbagai pendekatan, antara lain pendekatan 

induktif dalam bentuk proses inkuiri ilmiah pada tataran inkuiri terbuka. 

Proses inkuiri ilmiah bertujuan menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja 

dan bersikap ilmiah serta berkomunikasi sebagai salah satu aspek penting 

kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran kimia menekankan pada 
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pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan 

pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah.  

Berdasarkan dokumen II pengembangan panduan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan yang disusun oleh BNSP (2006: 460) mata pelajaran 

kimia di SMA bertujuan agar pembelajar memiliki kemampuan sebagai 

berikut: 

1. Membentuk sikap positif terhadap kimia dengan menyadari keteraturan 

dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha 

Esa. 

2. Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis, dan 

dapat bekerjasama dengan orang lain. 

3. Memperoleh pengalaman dalam menerapkan metode ilmiah melalui 

percobaan atau eksperimen, dimana siswa melakukan pengujian hipotesis 

dengan merancang percobaan melalui pemasangan instrumen, 

pengambilan, pengolahan dan penafsiran data, serta menyampaikan hasil 

percobaan secara lisan dan tertulis. 

4. Meningkatkan kesadaran tentang terapan kimia yang dapat bermanfaat 

dan juga merugikan bagi individu, masyarakat, dan lingkungan serta 

menyadari pentingnya mengelola dan melestarikan lingkungan demi 

kesejahteraan masyarakat. 

5. Memahami konsep, prinsip, hukum, dan teori kimia serta saling 

keterkaitannya dan penerapannya untuk menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari dan teknologi. 
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Berdasarkan tujuan mata pelajaran di atas, siswa diharapkan tidak hanya 

dapat memahami dan menguasai materi pelajaran kimia secara verbal tetapi 

juga dapat mengembangkan kemampuan, kecakapan dan pengalamannya 

serta menganalisis berbagai fenomena alam yang berkaitan dengan konsep 

dan prinsip kimia sehingga dengan kemampuan berpikir yang ilmiah akan 

menjadi manusia yang berilmu dan bertaqwa. Adapun kompetensi yang 

akan diukur pada penelitian ini yaitu kompetensi Ikatan Kimia yang 

dijabarkan pada tabel berikut: 

Tabel 2.3 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran     

                Kimia Kelas X Semester 1 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Memahami struktur 

atom, sifat-sifat periodik 

unsur, dan ikatan kimia. 

1.1 Memahami struktur atom 

berdasarkan teori atom Bohr, sifat-

sifat unsur, massa atom relatif, dan 

sifat-sifat periodik unsur dalam tabel 

periodik serta menyadari 

keteraturannya, melalui pemahaman 

konfigurasi elektron. 

1.2 Membandingkan proses 

pembentukan ikatan ion, ikatan 

kovalen, ikatan koordinasi, dan 

ikatan logam serta hubungannya 

dengan sifat fisika senyawa yang 

terbentuk. 

Sumber: Dokumen II KTSP (BNSP 2007). 

 

Penelitian ini memfokuskan pada kompetensi, membandingkan proses 

pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan koordinasi dan ikatan logam 

serta hubungannya dengan sifat fisika senyawa yang terbentuk dengan 

menginterkoneksikannya dengan ketiga level fenomena Kimia 

(makroskopik, submikroskopik, dan simbolik).  
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2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan telaah literatur yang telah dilakukan peneliti menemukan 

beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan diantaranya adalah: 

a. Waldrip, B. Prain, V., & Carolan, J. (2010) meneliti tentang peningkatan 

hasil pembelajaran siswa melalui pembelajaran sains yang berbasis 

multipel representasi dengan menggunakan strategi pembelajaran 

kerangka IFSO pada sekolah menengah pertama dengan judul “Using 

Multi-Modal Representations to Improve Learning in Junior Secondary” 

dalam sebuah jurnal luar negeri Science. Res Sci educ40: 65-80 .DOI 

10.1007/s11165-009-9157-6. Dari hasil penelitiannya menyimpulkan 

adanya cara-cara praktis dan teoritis yang terkandung dalam kerangka 

pedagogis IFSO  untuk memandu pemahaman guru dan siswa dalam 

memaksimalkan peluang representasional guru dan siswa untuk 

mengembangkan pemahaman konseptual dalam pembelajaran ilmu sains. 

b. Wang, C.Y. (2007) meneliti tentang peranan kemampuan model mental, 

penguasaan konsep, dan model mental siswa dalam memahami 

pembelajaran kimia tentang polaritas molekul, yang berjudul “The Role 

of Mental-Modeling Ability, Content Knowlwdge, and Mental Models in 

General Chemistry Students’ Understanding about Molecular Polari”. 

Penelitian ini sebuah Disertasi Doktoral University of Missouri. 

Columbia yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan ketergantungan 
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yang positif antara tingkat penguasaan konsep individu dengan 

kemampuan model mentalnya dalam memahami kepolaran molekul. 

c. Abdurrahman (2010) meneliti tentang bagaimana peranan pembelajaran 

berbasis multipel representasi pada materi fisika kuantum untuk 

meningkatkan penguasaan konsep, keterampilan generik sains, dan 

keterampilan berpikir kritis pada pembelajar calon guru fisika yang 

berjudul “The Role of Quantum Physics Multiple Reprentations to 

Enhance Concept Mastery, Generic Science Skills, and Critical Thinking 

Disposition for Pre-Service Physics Teacher Students”. Penelitian ini 

sebuah Disertasi Doktoral Universitas Pendidikan  Indonesia (UPI) 

Bandung yang menyimpulkan bahwa pembelajaran berdasarkan multiple 

representasi dengan strategi pembelajaran Kerangka IFSO lebih baik 

daripada pembelajaran konvensional, yang terlihat cukup signifikan 

dalam meningkatkan penguasaan konsep fisika kuantum, disposisi 

keterampilan berpikir dan keterampilan generik sains pembelajar calon 

guru fisika. 

d. Sunyono, Leny Yuanita, & Muslimin Ibrahim (2011) meneliti model 

mental pembelajar pada tahun pertama dalam mengenal konsep 

Stoikiometri  yang merupakan sebuah studi pendahuluan pada mahasiswa 

PS. Pendidikan Kimia FKIP Universitas Lampung dalam Prosiding 

Seminar Nasional V dengan judul “Model Mental Pembelajar Tahun 

Pertama dalam Mengenal Konsep Stoikiometri”.Universitas Islam 

Indonesia. Yogyakarta yang menyimpulkan bahwa model pembelajaran 

yang dapat mengembangkan model mental pembelajar adalah model 
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pembelajaran yang dikemas dengan melibatkan tiga level fenomena 

kimia (makroskopik, submikrokopik, dan simbolik). 

2.3    Kerangka Berpikir  

Penelitian ini melibatkan beberapa variabel sebagai berikut, Sebagai 

variabel bebas yaitu : (1) pembelajaran kerangka IFSO dan  (2) 

pembelajaran ekspositori. Adapun variabel terikatnya adalah (1) Model 

Mental dan (2) penguasaan konsep. Sebelum meninjau keterkaitaan antar 

variabel untuk melihat perbedaan antara kedua pembelajaran tersebut maka 

dibawah ini akan diuraikan terlebih dahulu kedudukan masing-masing 

variabel. 

Materi ikatan kimia pada mata pelajaran kimia kelas X SMA memiliki 

karakteristik makroskopik, submikrokopik dan simbolik. Secara 

makroskopik artinya siswa dapat melihat secara langsung perubahan 

kelarutan senyawa ion, senyawa kovalen polar, dan non polar dalam pelarut 

air yang terjadi dengan munculnya gelembung gas dan perubahan warna 

melalui demonstrasi. Secara simbolik, siswa dapat menggambarkan 

konfigurasi elektron setiap kulit atom dan struktur Lewisnya dalam 2 

dimensi maupun 3 dimensi,  sedangkan secara submikrokopik siswa hanya 

dapat melihat pergerakan dan kedudukan elektron dari atom-atom pada saat 

pembentukan ikatan kimia dan kepolaran senyawanya yang divisualisasikan 

dan dikongkretkan dalam sebuah model animasi. 
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Pembelajaran kerangka IFSO mempunyai perbedaan pendekatan dengan 

pembelajaran ekspositori. Pendekatan pembelajaran kerangka IFSO terfokus 

pada aktivitas siswa, sedangkan pada pembelajaran ekspositori lebih 

terfokus pada aktivitas guru. Pembelajaran kerangka IFSO merupakan salah 

satu strategi pembelajaran yang memfasilitasi pengajar untuk 

mengkonstruksikan dan menghubungkan kemampuan representasi kimia 

siswa secara makroskopik, submikroskopik, dan simbolik, sedangkan 

kegiatan pembelajaran ekpositori dalam penelitian ini adalah pembelajaran 

yang banyak didominasi oleh guru dalam mencapai tujuan pembeajaran. 

Siswa mengikuti pola yang ditetapkan oleh guru secara cermat dan materi 

pelajaran tersampaikannya kepada siswa secara langsung, yang didahului 

dengan kegiatan ceramah, tanya jawab dengan memberikan contoh-contoh 

latihan pemecahan masalah secara lisan dan tertulis serta penugasan.  

2.3.1    Model Mental Siswa dalam Pembelajaran Kerangka IFSO dan 

Ekspositori 

 

Model mental sebagai proses berpikir siswa yang dibangun melalui 

pengalaman, pelatihan dan pembelajaran yang akan tersimpan dalam 

memori jangka panjang siswa dan menjadi representasi internal sehingga 

diharapkan siswa mampu memvisualisasikan representasi submikroskopis 

dari struktur dan proses dalam konsep ikatan kimia menjadi representasi 

verbal (representasi eksternal) atau sebaliknya.  

Model mental setiap siswa pada umumnya cendrung masih rendah, hal ini 

kemungkinan disebabkan oleh ketidakmampuan siswa untuk memvisuali-
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sasikan struktur dan proses pembentukan jenis ikatan kimia pada level 

submikroskopik dan tidak mampu menghubungkannya dengan level 

representasi fenomena kimia yang lain. Pengajar sebagai fasilitaor dapat 

berupaya meningkatkan model mental siswa dalam kegiatan pembelajaran 

kimia dengan mendesain pembelajaran konsep ikatan kimia yang dapat 

menstimulus, menginterkoneksikan dan memvisualisasikan teori, prinsip, 

dan molekuler dalam konsep ikatan kimia dengan fenomena kimia. 

Model mental dapat dikembangkan dalam pembelajaran kerangka IFSO, 

karena desain pembelajaran kerangka IFSO dapat memfasilitasi pengajar 

untuk mengkonstruksikan model mental siswa dalam menghubungkan 

ketiga level representasi kimia (representasi submikroskopik, 

makroskopik, dan simbolik) terhadap pemasalahan fenomena kimia.  

Pembelajaran kerangka IFSO pada kegiatannya terdiri atas dua tahap 

yaitu: (1) konseptualisasi dan penalaran yang meliputi kegiatan 

mengevaluasi konsep-konsep sebelumnya, menentukan tujuan 

pembelajaran, memilih sumber belajar, mengembangkan interaksi antara 

guru, siswa dan media serta melakukan evaluasi; (2) tahap perubahan 

representasi proses pembelajaran dimana guru harus mampu menafsirkan 

representasi siswa melalui absraksi tentang konsep kimia sebagai bukti 

pemahaman siswa dengan menghubungkan ketiga level fenomena kimia 

(makroskopis, submikroskopis, dan simbolis).  

Pelaksanaan pembelajaran ekspositori, guru banyak memberikan 

penjelasan materi secara verbal tanpa ada penjelasan secara visualisasi 
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untuk mengkonkretkannya dalam sebuah permodelan komputasi untuk 

mengkonstruk model mental siswa melalui representasi submikroskopik 

dan simbolik. Selain itu siswa cendrung menjadi pasif dan merasa jenuh 

dikarenakan materi ikatan kimia yang bersifat absrak.  

 

Siswa dalam pembelajaran ekspositori hanya mendengarkan, menulis dan 

mempersiapkan diri untuk mengerjakan tugas dari pengajar serta diakhiri 

dengan tahapan kegiatan tanya jawab sehingga tidak ada tahap perubahan 

representasi yang menunjukan proses pembelajaran untuk 

mengembangkan kemampuan representasional siswa dimana guru 

berperan aktif menafsirkan representasi siswa melalui absraksi tentang 

konsep pembentukan ikatan kimia sebagai bukti pemahaman siswa dengan 

menghubungkan ketiga level representasi fenomena kimia (makroskopis, 

submikroskopis, dan simbolis).  

 

Berdasarkan uraian diatas diduga pembelajaran kerangka IFSO dapat 

menghasilkan perbedaan peningkatan model mental siswa sebagai 

representasi internal untuk meningkatkan pemahaman siswa. 

 

2.3.2    Penguasaan Konsep dalam Pembelajaran Kerangka IFSO dan 

Pembelajaran Ekspositori  

 

Penguasaan konsep erat kaitannya dengan hasil belajar. Hasil belajar 

merupakan gambaran tingkatan penguasaan siswa terhadap tujuan 

pembelajaran sehingga untuk memahami sebuah konsep diperlukan 
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beberapa tingkatan cara berpikir khususnya untuk mengasosiasikan 

beberapa kata atau gagasan pada kriteria tertentu.  

Kegiatan pembelajaran kerangka IFSO dalam meningkatkan penguasaan 

konsep ikatan kimia siswa, dilakukan dengan langkah-langkah 

pembelajaran yang dapat membangun keterampilan berpikir tingkat tinggi 

siswa. Kemampuan menginterkoneksikan pemahaman fenomena alam 

(kimia) melalui representasi makroskopik, submikroskopik dan simbolik 

sangat diperlukan sehingga siswa mampu menjelaskan hubungan sebab 

akibat suatu konsep melalui pengalaman langsung maupun tak langsung.  

Siswa diharapkan dapat mencapai penguasaan konsep dengan baik yang 

diukur dengan menggunakan indikator-indikator ketercapaian kognitif 

siswa dalam hasil pembelajaran, sedangkan pada kegiatan pembelajaran 

ekspositori guru kurang memperhatikan proses pembelajaran, yang mana 

tujuan pembelajaran merupakan acuan utama pembelajaran.  

Materi pelajaran yang disampaikan oleh guru dalam pembelajaran 

ekspositori biasanya materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data atau 

fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut 

siswa untuk berperan aktif, gurulah yang berperan lebih aktif, banyak 

melakukan aktivitas bila dibandingkan dengan aktivitas yang dilakukan 

oleh siswa. Pengetahuan yang dimiliki siswa akan terbatas pada apa yang 

diberikan guru karena gaya komunikasi metode pembelajaran ini lebih 

banyak terjadi satu arah, sehingga kesempatan untuk mengontrol 
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pemahaman siswa akan terbatas pula. Berdasarkan uraian diatas diduga 

desain pembelajaran kerangka IFSO dapat menghasilkan perbedaan 

penguasaan konsep ikatan kimia yang lebih baik. 

2.4     Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan teori dan kerangka pikir yang telah diuraikan diatas, peneliti 

merumuskan hipotesis sebagai berikut:  

1. Rata-rata peningkatan model mental siswa yang dibelajarkan dengan 

menggunakan pembelajaran kerangka IFSO lebih tinggi dibandingkan 

dengan siswa yang mengikuti pembelajaran ekspositori pada konsep 

ikatan kimia. 

2. Rata-rata peningkatan penguasaan konsep siswa yang mengikuti 

pembelajaran kerangka IFSO lebih tinggi dibandingkan dengan siswa 

yang mengikuti pembelajaran ekspositori pada konsep ikatan kimia. 

3. Karakteristik model mental siswa yang tergali pada konsep ikatan kimia 

setelah mengikuti pembelajaran kerangka IFSO adalah model mental 

ilmiah dan model mental konseptual, sedangkan setelah mengikuti 

pembelajaran ekspositori adalah model mental konseptual dan model 

mental alternatif. 

4. Respon siswa pada konsep ikatan kimia setelah mengikuti pembelajaran 

kerangka IFSO berkriteria positif tergolong sangat tinggi, sedangkan 

setelah mengikuti pembelajaran ekspositori berkriteria positif tergolong 

tinggi.  


