
 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Representasi Ilmu kimia 

 

Johnstone (1982) dan Talanquer (2011) membedakan representasi kimia ke dalam 

tiga tingkatan (dimensi).  Dimensi pertama adalah  makroskopik yang bersifat 

nyata dan kasat mata.  Dimensi ini menunjukkan fenomena-fenomena yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari maupun yang dipelajari di laboratorium menjadi 

bentuk makro yang dapat diamati. 

 

Dimensi kedua adalah mikroskopik juga nyata tetapi tidak kasat mata.  Dimensi 

makroskopik menjelaskan dan menerangkan fenomena yang dapat diamati se-

hingga menjadi sesuatu yang dapat dipahami.  Dimensi ini terdiri dari tingkat 

partikular yang dapat digunakan untuk menjelaskan pergerakan elektron, molekul, 

partikel atau atom.  Dimensi makroskopik dan mikroskopik memiliki keterkaitan 

satu sama lain (Johnstone, 1982 dan Talanquer, 2011). 

 

Dimensi yang terakhir adalah simbolik yang menggambarkan tanda atau bahasa 

serta bentuk-bentuk lainnya yang digunakan untuk mengomunikasikan hasil peng-

amatan.  Dimensi ini terdiri dari berbagai jenis representasi gambar, aljabar dan 

bentuk komputasi representasi mikroskopik (Johnstone, 1982 dan Talanquer, 

2011). 
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Ketiga dimensi tersebut saling berhubungan dan berkontribusi pada siswa untuk 

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

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

bahan yang dapat diamati dalam hal (misalnya perubahan warna, bau, dan adanya 

gelembung) pada dimensi makroskopik atau laboratorium, namun dalam hal pe-

rubahan yang tidak dapat diamati dengan indera mata, seperti perubahan struktur 

di tingkat submikro hanya bisa dilakukan melalui pemodelan.  Perubahan-

perubahan ditingkat molekuler ini kemudian digambarkan pada tingkat simbolik 

yang abstrak dalam dua cara, yaitu secara kualitatif menggunakan notasi khusus, 

bahasa, diagram, dan simbolis, dan secara kuantitatif dengan menggunakan 

matematika (persamaan dan grafik). 

 

 

B. Model Pembelajaran SiMaYang 

 

Model Si-5 Layang-layang (SiMaYang) merupakan model pembelajaran yang 

menekankan pada interkoneksi tiga level fenomena sains, yaitu level submikros-

kopik yang bersifat abstrak, level simbolik, dan level makroskopik yang bersifat 

nyata dan kasat mata (Sunyono, 2012).  Oleh sebab itu, multipel representasi yang 

digunakan dalam model pembelajaran SiMaYang ini adalah representasi-

representasi dari fenomena sains baik dari skala riil maupun abstrak.  Terkait 

dengan sistem pembelajran kimia, Wood dan Bou Jaode & Barakat (dalam 

Sunyono, et al., 2015a) menyatakan bahwa pembelajan kimia mirip dengan bel-

ajar logika memecahkan masalah, pencapaian yang menunjukkan penggunaan 

berbagai permasalahan kimia pada tingkat molekuler oleh siswa dengan cara yang 

benar.   



11 
 

Model pembelajaran SiMaYang terdiri dari lima tahapan, yaitu orientasi, 

eksplorasi konseptual, imajinasi, internalisasi, serta evaluasi.  Kelima fase dalam 

model pembelajaran yang dikembangkan ini memiliki ciri dengan berakhiran “si” 

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

konsep yang dipelajari oleh siswa, terutama pada fase dua dan tiga (eksplorasi dan 

imajinasi).  Oleh sebab itu, fase-fase model pembelajaran yang dikembangkan ini 

disusun dalam bentuk layang-layang dan selanjutnya model pembelajaran berbasis 

multipel representasi yang dikembangkan dinamakan Si-5 layang-layang atau  

disingkat SiMaYang (Sunyono, 2012). 

 

Berdasarkan hasil penelitian beberapa ahli dan implementasi di kelas melalui 

penelitian, fase-fase dalam sintaks model pembelajaran SiMaYang tersebut di-

reduksi menjadi 4 fase.  Lebih lanjut Sunyono, et al. (2015a) menjelaskan bahwa 

representasi imajinasi sebagai salah satu kegiatan termasuk di sintaks dalam me-

ngembangkan model pembelajaran.  Selama tahap konseptual eksplorasi dilaku-

kan kegiatan imajinatif untuk melatih siswa dalam melakukan representasi citra 

mental melalui imajinasi.  Pada fase eksplorasi dan imajinasi digabung menjadi 

satu tahap (fase), yaitu fase eksplorasi-imajinasi, namun struktur sintaksnya tetap 

berbentuk layang-layang (Sunyono, 2014a).  Berikut adalah fase-fase dalam 

model pembelajaran SiMaYang (Sunyono, 2012): 
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   Fase I 

  Fase II 

     Fase III 

   Fase IV 

Gambar 1. Fase-fase model pembelajaran SiMaYang (Sunyono, 2012) 

 

Pada Gambar 1, fase I adalah orientasi yaitu, peninjauan untuk menentukan sikap 

dan pandangan yang mendasari pikiran (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007), 

sehingga siswa dapat terfokus pada tujuan pembelajran dan materi yang akan 

dipelajari.   

 

Fase II adalah eksplorasi dan imajinasi yang saling berkaitan. Kegiatan eksplorasi-

imajinasi adalah kegiatan utama yang harus dilakukan dalam model pembelajaran 

SiMaYang untuk membangun model mental, meningkatkan kreativitas, dan 

karakter siswa.  Model pembelajaran SiMaYang menjadi pembelajaran yang me-

narik dan siswa didorong untuk menggunakan visualisasi (statis dan dinamis), 

yang disampaikan oleh guru atau siswa mengakses informasi melalui webpage/ 

weblog (Sunyono, et al., 2015b).   

 

Eksplorasi adalah kegiatan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru dari 

situasi yang baru (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007).  Pada kegiatan eksplo-

rasi, guru melibatkan siswa dalam mencari dan menghimpun informasi, meng-

gunakan media untuk memperkaya pengalaman dalam mengelola informasi, 

memfasilitasi siswa berinteraksi, medorong siswa mengamati berbagai gejala, 

Orientasi 

Eksplorasi Imajinasi 

Internalisasi 

Evaluasi 



13 
 

menangkap tanda-tanda yang membedakan dengan gejala pada peristiwa lain, 

mengamati objek di lapangan dan labolatorium.   

 

Berdasarkan terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), imajinasi ialah 

daya pikir untuk membayangkan (dalam angan-angan) atau menciptakan gambar-

gambar (lukisan, karangan, dan sebagainya) kejadian berdasarkan kenyataan atau 

pengalaman seseorang.  Imajinasi juga merupakan kekuatan atau proses meng-

hasilkan ide.  Jadi imajinasi hanya terdapat dalam pikiran siswa yang memba-

yangkan gambar-gambar atau kata-kata yang berhubungan dengan materi yang 

sedang dipelajari.  Menurut Ogawa (2009) imajinasi sangat membantu dalam me-

ningkatkan pengetahuan konseptual dan daya kreatifitas siswa.  Selanjutnya me-

nurut Sunyono (2014a) kekuatan imajinasi siswa dalam pembelajaran SiMaYang 

ini digunakan dalam fase eksplorasi-imajinasi dan hasilnya ditunjukkan melalui 

fase internalisasi. 

 

Fase III adalah internalisasi yaitu, penghayatan atau proses penafsiran secara 

mendalam lewat penyuluhan, penataran, dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2007).  Pada proses ini guru membimbing dan memfasilitasi siswa 

dalam mengkomunikasikan hasil pemikirannya melalui presentasi hasil kerja 

kelompok.  Kemudian, memberikan dorongan kepada siswa lain untuk menang-

gapi hasil kerja kelompok yang sedang dipresentasikan.  Selanjutnya memberikan 

latihan atau tugas individu dengan memberikan lembar kerja siswa yang berisi 

pertanyaan atau perintah untuk membuat interkoneksi ketiga level fenomena 

sains. 

 

Fase IV adalah evaluasi yaitu, mereviu hasil pembelajaran yang sudah diperoleh.  
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Tabel 1. Deskripsi pembelajaran model SiMaYang tipe II (Sunyono, et al., 2015b) 

 

Fase Aktivitas guru Aktivitas siswa 

Fase I: 

Orientasi 

1. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

2. Memberikan motivasi dengan 

berbagai fenomena yang terkait 

denganpengalaman siswa. 

1. Menyimak penyam-

paian tujuan sambil 

memberikan 

tanggapan  

2. Menjawab 

pertanyaan dan 

menanggapi 

Fase II: 

Eksplorasi-

Imajinasi 

1. Mengenalkan konsep dengan 

memberikan beberapa abstraksi 

yang berbeda mengenai 

fenomena alam secara verbal 

atau dengan demonstrasi dan 

juga menggunakan visualisasi: 

gambar, grafik, atau simulasi 

atau animasi, dan atau analogi 

dengan melibatkan siswa untuk 

menyimak dan bertanya jawab.  

2. Mendorong, membimbing, dan 

memfasilitasi diskusi siswa 

untuk membangun model 

mental dalam membuat 

interkoneksi diantara level 

fenomena alam yang lain,yaitu 

dengan membuat transformasi 

dari level fenomena alam yang 

satu ke level yang lain (makro 

ke mikro dan simbolik atau 

sebaliknya) dengan 

menuangkannya ke dalam 

lembar kegiatan siswa. 

1. Menyimak 

(mengamati) dan 

bertanya jawab 

dengan dosen tentang 

fenomena kimia yang 

diperkenalkan 

(menanya).  

2. Melakukan 

penelusuran 

informasi melalui 

webpage/weblog 

dan/atau buku teks 

(menggali 

informasi) 

3. Bekerja dalam 

kelompok untuk 

melakukan imajinasi 

terhadap fenomena 

kimia yang diberikan 

melalui LKS 

(mengasosiasi / 

menalar) 

4. Berdiskusi dengan te-

man dalam kelompok 

dalam melakukan la-

tihan imajinasi repre-

sentasi (mengasosia-

si/ menalar). 

Fase III: 

Internalisasi 

1. Membimbing dan memfasilitasi 

siswa dalam mengartikulasikan/ 

mengkomunikasikan hasil 

pemikiran-nya melalui 

presentasi hasil kerja kelompok.   

2. Memberikan latihan atau tugas 

dalam mengartikulasikan 

imajinasinya. Latihan individu 

tertuang dalam lembar kegiatan 

siswa/LKS yang berisi  

1. Perwakilan kelompok 

melakukanpresentasi 

terhadap hasil kerja 

kelompok (mengo-

munikasikan). 

2. Kelompok lain 

menyimak 

(mengamati) dan 

memberikan tanggap-

an/pertanyaan  
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Tabel 1 (lanjutan) 

 

 pertanyaan dan/atau perintah 

untuk membuat interkoneksi 

ketiga level fenomena alam. 

terhadap kelompok 

yang sedang 

presentasi (menanya 

dan menjawab). 

3. Melakukan latihan 

individu melalui LKS 

individu (menggali 

informasi dan 

mengasosiasi). 

Fase IV: 

Evaluasi 

1. Mengevaluasi kemajuan belajar 

siswa dan reviu terhadap hasil 

kerja siswa.  

2. Memberikan tugas latihan 

interkoneksi. Tiga level 

fenomena alam (makro, 

mikro/submikro, dan simbolik). 

1. Menyimak hasil reviu 

dari guru dan 

menyampaikan hasil 

kerjanya (mengomu-

nikasikan), serta 

bertanya tentang 

pembelajaran yang 

akan datang. 

 

 

 

C. Model Mental 

 

Pembelajaran kimia menuntut kemampuan siswa untuk menghubungkan ketiga 

level representasi kimia (makroskopik, submikroskopik dan simbolik) untuk 

membangun pemahaman yang bermakna hal ini dapat dicapai dengan membim-

bing pengetahuan pembelajar kearah memori jangka panjang, pembelajar harus 

didorong menggunakan model mentalnya secara utuh agar dapat menginter-

koneksikan ketiga level representasi dalam memecahkan permasalahan kimia.  

Keterkaitan diantara ketiga level representasi kimia menurut Devetak (dalam 

Sunyono, 2011) dapat dilihat pada gambar berikut:  
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Gambar 2. Keterkaitan tiga level representatif dengan model mental (Devetak 

dalam Sunyono, 2011) 

 

 

Model mental adalah representasi pribadi mental seseorang terhadap suatu ide 

atau konsep.  Model mental dapat digambarkan sebagai model konseptual, repre-

sentasi mental/internal, gambaran mental, proses mental, suatu konstruksi yang 

tidak dapat diamati, dan representasi kognitif pribadi (Chittleborough dalam 

Junaina, 2013).   

 

Model mental adalah pembangun berharga yang digunakan untuk memahami 

sumber yang menjadi kesalahpahaman dan pola penalaran peserta didik. Meski-

pun definisi dan ide-ide tentang model mental bervariasi, model mental dapat 

didefinisikan sebagai representasi internal kognitif dari dunia nyata atau situasi 

imajiner, acara, atau proses, yang struktur mencerminkan struktur dirasakan 

situasi, peristiwa, atau proses (Johnson-Laird dan Nersessian dalam Tümay, 

2014).  

 

Melalui teori model mental kita bisa menjelaskan proses kognitif manusia 

memahami realitas, menerjemahkan realitas ke representasi internal dan meman-

faatkan dalam pemecahan masalah (Park dan Gittleman dalam Tümay, 2014).  



17 
 

Kemampuan untuk membentuk model mental merupakan karakteristik dasar 

sistem kognitif manusia dan kita terus-menerus membangun dan memperbaiki 

representasi mental untuk menafsirkan pengalaman dan memahami permasalahan 

yang ada. 

 

Pembentukan model mental siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 

adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang akan menghasilkan repre-

sentasi 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, merefleksi-

kan pemahaman mereka pada level submikroskopik materi (Chittleborough dalam 

Junaina, 2013).  Selanjutnya, Devetak, et al. (dalam Sunyono, et al., 2015a) mene-

mukan bahwa siswa yang tidak dibelajarkan representasi eksternalnya, maka akan 

menemukan kesulitan untuk menginterpretasikan molekul dalam bentuk struktur 

submikroskopiknya. 

 

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. Berdasarkan 

uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa model mental individual merupakan 

konstruk pengetahuan rumit yang mewakili pengalaman seseorang terkait 

fenomena tertentu. 
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D. Penguasaan Konsep 

 

Pengertian penguasaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan 

sebagai pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan, kepan-

daian dan sebagainya (Kamus Pusat Bahasa, 2005).  Berdasarkan pengertian ter-

sebut dapat dinyatakan bahwa penguasaan adalah pemahaman. Pemahaman bukan 

saja berarti mengetahui yang sifatnya mengingat (hafalan) saja, tetapi mampu me-

ngungkapkan kembali dalam bentuk lain atau dengan kata-kata sendiri sehingga 

mudah mengerti makna bahan yang dipelajari, tetapi tidak mengubah arti yang 

ada di dalamnya.   

 

Konsep merupakan salah satu pengetahuan awal yang harus dimiliki siswa karena 

konsep merupakan dasar dalam merumuskan prinsip-prinsip.  Penguasaan konsep 

yang baik akan membantu pemakaian konsep-konsep yang lebih kompleks.  

Penguasaan konsep merupakan dasar dari penguasaan prinsip-prinsip teori, artinya 

untuk dapat menguasai prinsip dan teori harus dikuasai terlebih dahulu konsep-

konsep yang menyusun prinsip dan teori yang bersangkutan.  Untuk mengetahui 

sejauh mana penguasaan konsep dan keberhasilan siswa, maka diperlukan tes 

yang akan dinyatakan dalam bentuk angka atau nilai tertentu.  Penguasaan konsep 

juga merupakan suatu upaya ke arah pemahaman siswa untuk memahami hal-hal 

lain di luar pengetahuan sebelumnya.  Jadi, siswa di tuntut untuk menguasai 

materi-materi pelajaran selanjutnya. 

 

Piaget (dalam Dimyati dan Madjiono, 2002) menyatakan bahwa pengetahuan 

dibentuk oleh individu.  Individu melakukan interaksi terus-menerus dengan 
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lingkungan.  Lingkungan tersebut mengalami perubahan.  Adanya interaksi 

dengan lingkungan, akan menyebabkan fungsi intelektual semakin berkembang. 

 

Guru sebagai pengajar harus memiliki kemampuan untuk menciptakan kondisi 

yang kondusif agara siswa dapat menemukan dan memahami konsep yang diajar-

kan.  Hal ini sesuai dengan pendapat Toulmin (dalam Suparno, 1997) yang me-

nyatakan bahwa bagian terpenting dari pemahaman siswa adalah perkembangan 

konsep secara evolutif.  Terciptanya kondisi yang kondusif tersebut, diharapkan 

siswa dapat menguasai konsep yang disampaikan guru.  Penguasaan konsep 

adalah kemampuan siswa menguasai materi pelajaran yang diberikan. 

 

 

E. Lembar Kerja Siswa 

 

Media pembelajaran adalah alat bantu untuk menyampaikan pesan kepada siswa 

yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran.  Melalui penggunaan 

media pembelajaran akan memudahkan bagi guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran.  Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini 

adalah media berupa Lembar Kerja Siswa (LKS).  Pada proses belajar mengajar, 

LKS digunakan sebagai sarana pembelajaran untuk menuntun siswa mendalami 

materi dari suatu materi pokok atau submateri pokok mata pelajaran yang telah 

atau sedang dijalankan. 

 

Menurut Ismail (2003) LKS adalah salah satu bentuk program yang berlandaskan 

atas tugas yang harus diselesaikan dan berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan 

pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu mempercepat tumbuhnya minat 
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siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.  Menurut Prianto dan Harnoko 

(1997), manfaat dan tujuan LKS antara lain: 

1. Mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar 

2. Membantu siswa dalam mengembangkan konsep 

3. Melatih siswa untuk menemukan dan mengembangkan proses belajar 

mengajar 

4. Membantu guru dalam menyusun pelajaran 

5. Sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses 

pembelajaran 

6. Membantu siswa memperoleh catatan tentang materi yang dipelajarai 

melalui kegiatan belajar 

7. Membantu siswa untuk menambah informasi tentang konsep yang 

dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis 

 

 

Pada proses belajar mengajar, LKS digunakan sebagai sarana pembelajaran untuk 

menuntun siswa mendalami materi dari suatu materi pokok atau submateri pokok 

mata pelajaran yang telah atau sedang dijalankan.  Penggunaan LKS, dapat mem-

bantu siswa dalam mengemukakan pendapat dan mengambil kesimpulan, sehing-

ga pembelajaran dengan bantuan LKS akan dapat meningkatkan keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran. 

 

 

F. Kerangka Pemikiran 

 

Materi ikatan kimia merupakan pokok bahasan yang mencakup hal-hal abstrak 

sehingga sulit dimengerti siswa apabila diajarkan dengan menggunakkan model 

pembelajaran konvensiaonal.  Melalui pembelajaran dengan model pembelajaran 

berbasis multiple representasi siswa diajak untuk memahami materi kimia melalui 

ketiga level fenomena kimia, yakni: makroskopik, submikroskopik, dan simbolik 

sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan konseptual yang diperlukan dalam 

menyelesaikan masalah baik secara deskriptis maupun matematis. 
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Pada model pembelajaran SiMaYang Tipe II guru mengenalkan konsep kimia 

dengan menyajikan fenomena kimia dan mentransformasikan ketiga level 

fenomena sains tersebut yaitu makroskopik, submikroskopik, dan simbolik, 

kemudian membimbing dan memfasilitasi siswa untuk mengemukakan dan me-

ngembangkan pemikirannya.  Tahap awal pada model pembelajaran SiMaYang 

tipe II dikenal dengan fase orientasi, guru memberikan motivasi dan mengenalkan 

berbagai fenomena kimia yang terkait dengan pengalaman siswa.  Pada tahap ini, 

melalui fenomena kimia dari pengalaman siswa tersebut, siswa akan termotivasi 

dan tertantang untuk dapat menguasai materi atau konsep yang akan dipelajari. 

 

Tahap kedua ialah eksplorasi-imajinasi.  Pada tahap ini, guru mengenalkan konsep 

kimia dengan memberikan beberapa abstraksi yang berbeda mengenai fenomena 

kimia secara verbal maupun demonstrasi dan juga menggunakan visualisasi 

gambar, grafik, simulasi atau animasi, dan analogi dengan melibatkan siswa untuk 

menyimak dan bertanya jawab.  Selain itu guru akan mendorong, membimbing, 

dan memfasilitasi diskusi siswa untuk membangun model mental dalam membuat 

interkoneksi di antara level-level fenomena kimia yang lain, yaitu dengan 

membuat transformasi dari level fenomena kimia yang satu ke level yang lain 

(makroskopik ke submikroskopik dan simbolik atau sebaliknya) dengan 

menuangkannya ke dalam lembar kegiatan siswa (LKS kelompok). 

 

Tahap ketiga adalah internalisasi.  Guru membimbing dan memfasilitasi siswa 

dalam mengkomunikasikan hasil pemikirannya melalui presentasi hasil kerja 

kelompok.  Pada tahap ini perwakilan kelompok melakukan presentasi terhadap 

hasil kerja kelompoknya, dan kelompok lain menyimak dan memberikan 



22 
 

tanggapan/pertanyaan terhadap kelompok yang sedang melakukan presentasi.  

Pada tahap ini juga siswa akan diberi lembar kerja siswa (LKS individu) untuk 

dapat mengembangkan kemapuan pengetahuan dan imajinasinya setelah melalui 

fase eksplorasi-imajinasi, sehingga model mental siswa akan meningkat. 

 

Tahap keempat adalah guru mengevaluasi kemajuan belajar siswa dan mereviu 

hasil kerja siswa (LKS individu), sedangkan siswa menyimak hasil reviu dari guru 

dan menyampaikan hasil kerjanya serta bertanya tentang pembelajaran yang akan 

datang. 

 

Pembelajaran kimia yang demikian memberikan pengalaman belajar pada siswa 

sebagai proses dengan menggunakan sikap ilmiah agar mampu memiliki pema-

haman makroskopik, submikroskopik, dan simbol kimia, sehingga dapat menemu-

kan produk kimia, yang berupa konsep, hukum, dan teori, serta mengkaitkan dan 

menerapkannya pada konteks kehidupan nyata dan tidak mengarahkan siswa pada 

penguasaan terhadap mata pelajaran kimia yang cenderung bersifat akumulatif 

dan menghafal. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa apabila pembelajaran model 

SiMaYang tipe II diterapkan pada pembelajaran kimia di kelas diharapkan siswa 

dapat menumbuhkan model mental siswa dan meningkatkan penguasaan konsep 

siswa. 

 

 

 

 

 



23 
 

G. Anggapan Dasar 

 

Beberapa hal yang menjadi anggapan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Siswa kelas X SMA Negeri 7 Bandar Lampung yang menjadi subjek 

penelitian mempunyai kemampuan dasar yang sama dalam penguasaan 

kompetensi kimia; 

2. Perbedaan model mental dan penguasaan konsep pada materi ikatan kimia 

semata-mata karena perlakuan dalam proses pembelajaran; dan 

3. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan model mental dan 

penguasaan konsep pada materi ikatan kimia siswa kelas X SMA Negeri 7 

Bandar Lampung diabaikan. 

 

H. Hipotesis 

 

Hipotesis umum dalam penelitian ini adalah model pembelajaran SiMaYang tipe 

II efektif dalam meningkatkan model mental dan penguasaan konsep siswa pada 

pembelajaran materi pokok ikatan kimia.   


