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ABSTRAK

PEMBELAJARAN SIMAYANG TIPE II UNTUK MENINGKATKAN
KEMAMPUAN METAKOGNISI DAN KETERAMPILAN

BERPIKIR KRITIS PADA MATERI LARUTAN
ELEKTROLIT DAN NON-ELEKTROLIT

Oleh

VIVIANI NURMALA

Penelitian dengan One Group Pretest-Posttest Design ini bertujuan mendeskripsi-

kan keefektivan dan kepraktisan SiMaYang tipe II dalam meningkatkan ke-

mampuan metakognisi dan keterampilan berpikir kritis pada materi larutan

elektrolit dan non-elektrolit.  Sampel dalam penelitian ini adalah kelas X6 dan X8

SMA 8 Bandar Lampung dengan teknik pengambilan sampel yaitu cluster

random sampling. Keefektivan diukur melalui peningkatan kemampuan meta-

kognisi, keterampilan berpikir kritis, dan aktivitas siswa selama proses pem-

belajaran serta kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran.  Kepraktisan

diukur berdasarkan keterlaksanaan RPP dan respon siswa.  Kemampuan meta-

kognisi ditunjukkan dengan skor responden pada angket dan keterampilan ber-

pikir kritis diukur melalui nilai n-Gain. Hasil penelitian menunjukkan model

pembelajaran SiMaYang tipe II efektif dalam meningkatkan kemampuan meta-

kognisi dan keterampilan berpikir kritis siswa dengan kriteria tinggi.  Hal ini

dibuktikan dengan kemampuan metakognisi meningkat dari kriteria tinggi ke

sangat tinggi, keterampilan berpikir kritis siswa memiliki kriteria sedang, aktivitas
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siswa dalam kegiatan pembelajaran memiliki kriteria sangat tinggi, dan ke-

mampuan guru dalam mengelola pembelajaran memiliki kriteria sangat tinggi.

Hasil penelitian juga menunjukkan model pembelajaran SiMaYang tipe II me-

miliki kepraktisan dalam meningkatkan kemampuan metakognisi dan ke-

terampilan berpikir kritis siswa dengan kriteria sangat tinggi. Hal ini dibuktikan

dengan keterlaksanaan model pembelajaran SiMaYang Tipe II yang memiliki

kriteria sangat tinggi dan respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran yang

memiliki kriteria sangat tinggi.

Kata kunci : berpikir kritis, keefektivan, kemampuan metakognisi, kepraktisan,
SiMaYang tipe II.
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I.  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kimia merupakan rumpun ilmu sains yang memiliki tujuan  untuk mengembang-

kan kemampuan berpikir siswa dan sikap ilmiah sehingga siswa mampu me-

mahami konsep-konsep kimia dan penerapannya untuk menyelesaikan masalah

dalam kehidupan sehari-hari (Tim Penyusun, 2006). Karakteristik dari konsep-

konsep ilmu kimia yang abstrak menyebabkan kimia sulit untuk dipelajari dan

membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skill)

untuk memahaminya, ilmu kimia juga berkaitan dengan masalah dalam kehidupan

sehari-hari sehingga untuk menyelesaikan masalah diperlukan kemampuan ber-

pikir tingkat tinggi (Gani, et al., 2011).

Kemampuan berpikir tingkat tinggi menghendaki seseorang untuk menerapkan

informasi baru atau pengetahuan sebelumnya dan memanipulasi informasi untuk

menjangkau kemungkinan jawaban dalam situasi baru (Heong, et al., 2011).

Berpikir tingkat tinggi mencakup keterampilan berpikir kritis dan kemampuan

metakognisi karena keterampilan berpikir tingkat tinggi dapat diketahui dari

kemampuan kognitif siswa pada tingkatan analisis, sintesis, dan evaluasi

(Kawuwung, 2011). Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa pembelajaran kimia

bukan hanya terfokus pada pengetahuan kimia saja, melainkan juga perlu adanya
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kemampuan metakognisi dan keterampilan berpikir kritis pada diri siswa sehingga

dapat menumbuhkan sikap ilmiah siswa.

Sains sangat potensial untuk meningkatkan kemampuan metakognisi jika strategi

pembelajarannya dirancang sedemikian rupa, sehingga memungkinkan siswa se-

cara proaktif melakukan pemecahan masalah dan mengembangkan metakognisi,

terutama dalam bentuk mencoba dan menguji strategi-strategi mereka sendiri se-

lama proses pemecahan masalah (Hollingworth dan McLoughlin, 2001). Schraw

dan Dennison (1994) menyatakan bahwa kemampuan metakognisi merupakan

pengetahuan individu tentang pengetahuan mereka mengenai keadaan dan proses

pemikiran mereka sendiri serta kemampuan mereka memulai dan mengubah

sesuai keadaan dan proses pemikiran tersebut yang meliputi komponen penge-

tahuan deklaratif, prosedural dan kondisional yang mewakili komponen penge-

tahuan tentang kognisi seseorang.

Keterampilan berpikir kritis merupakan kemampuan untuk berpikir secara rasio-

nal dan reflektif berdasarkan apa yang diyakini atau yang dilakukan (Ennis, 1989).

Kemampuan berpikir kritis memungkinkan siswa untuk mempelajari masalah

secara sistematis, menghadapi berjuta tantangan dengan cara terorganisasi, me-

rumuskan pertanyaan inovatif, dan merancang permasalahan yang dipandang

relatif baru (Johnson, 2010). Angelo (1995) mengungkapkan bahwa berpikir

kritis adalah mengaplikasikan rasional, kegiatan berpikir yang tinggi, yang me-

liputi kegiatan menganalisis, mensintesis, mengenal permasalahan dan pe-

mecahannya, menyimpulkan, dan mengevaluasi.
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Kenyataan menunjukkan bahwa kemampuan metakognisi dan keterampilan ber-

pikir kritis siswa-siswa Indonesia khususnya siswa SMA masih rendah. Ber-

dasarkan data PISA ( Program For Internasional Student Assessment) pada tahun

2012 menunjukkan bahwa siswa Indonesia lemah dalam menyelesaikan soal-soal

yang membutuhkan Higher Order Thinking Skill (HOTS) seperti soal yang ber-

hubungan dalam penyelesaian masalah kehidupan nyata (OECD, 2013). Rendah-

nya kemampuan metakognisi dan keterampilan berpikir kritis siswa disebabkan

oleh pembelajaran yang masih berpusat pada guru (teacher centered learning).

Pembelajaran yang berpusat pada guru, siswa cenderung hanya bertindak sesuai

dengan apa yang diinstruksikan oleh guru, tanpa berusaha sendiri untuk memikir-

kan apa yang sebaiknya dilakukan untuk mencapai tujuan belajarnya.  Mereka tid-

ak dapat menjadi seorang pelajar mandiri yang dapat membangun konsep dan

pemahamannya sendiri. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan

oleh Afdila (2015) dan Putrizal (2015) di beberapa SMA di Bandar Lampung

yang menunjukkan bahwa pembelajaran kimia masih didominasi dengan metode

ceramah dan kegiatan lebih berpusat pada guru sehingga siswa tidak memiliki ke-

sempatan untuk mengajukan gagasan dan pendapatnya. Selain itu, guru belum

menerapkan pembelajaran kimia yang menekankan pada interkoneksi di antara

ketiga level representasi yaitu makroskopik, submikroskopik, dan simbolik

dengan baik.

Hasil Penelitian Sunyono et al. (2009) di beberapa SMA di Lampung menunjuk-

kan bahwa dalam penyampaian materi kimia SMA umumnya guru kurang mem-

berikan contoh konkrit baik langsung maupun visual tentang reaksi kimia, siswa
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hanya dijejali informasi yang bersifat teoritis dan verbalistis.  Pembelajaran kimia

yang berlangsung pun lebih banyak direpresentasikan dengan hanya dua re-

presentasi, yaitu makroskopis dan simbolis atau matematis. Selain itu siswa juga

lebih banyak belajar memecahkan soal matematis tanpa mengerti dan memahami

maksudnya.

Menyikapi masalah-masalah yang timbul dalam pendidikan kimia dan harapan

yang ingin dicapai dalam pembelajaran kimia maka dibutuhkan model pem-

belajaran yang tepat untuk meningkatkan kemampuan metakognisi dan ke-

terampilan berpikir kritis siswa dan sesuai dengan kurikulum 2013 serta berbasis

tiga level representasi. Model pembelajaran yang memiliki karakteristik tersebut

dan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan metakognisi dan keterampilan

berpikir kritis siswa adalah model pembelajaran SiMaYang Tipe II.

Model pembelajaran SiMaYang Tipe II merupakan keterpaduan antara pen-

dekatan saintifik dengan model pembelajaran SiMaYang. Pendekatan saintifik

memungkinkan terbudayakannya kecakapan berpikir sains, dan keterampilan ber-

pikir kritis (Nursyamsudin, 2013). Pendekatan saintifik adalah proses pembelaja-

ran yang dirancang agar siswa secara aktif mengkontruksi konsep, hukum, atau

prinsip yang ditemukan (Permendikbud, 2013). Model SiMaYang Tipe II sangat

relevan dengan pendekatan saintifik yang direkomendasi oleh kurikulum 2013

karena dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yaitu kemampuan

metakognisi dan keterampilan berpikir kritis siswa. Pengembangan model

pembelajaran SiMaYang Tipe II disesuaikan dengan saran Taber (2013) bahwa

dalam pembelajaran kimia sebaiknya mempertimbangkan ketiga dimensi
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fenomena kimia, yaitu makro, submikro, dan simbolik. Ketiga dimensi tersebut

saling berhubungan dan berkontribusi pada siswa untuk paham dan mengerti ma-

teri kimia yang abstrak (Tasker dan Dalton, 2006).

Model pembelajaran SiMaYang Tipe II digagas oleh Sunyono (2014a) dan di-

susun dalam 4 fase pembelajaran, yaitu fase I atau fase orientasi, fase II atau fase

eksplorasi-imajinasi, fase III atau fase internalisasi, dan fase IV atau fase evaluasi.

Model pembelajaran SiMaYang Tipe II dapat meningkatkan kemampuan berpikir

kritis karena pada fase eksplorasi-imajinasi guru menciptakan aktivitas siswa ber-

dasarkan pengetahuan yang telah diperoleh dengan melakukan imajinasi re-

presentasi. Kemampuan berpikir kritis dapat dicapai ketika pembelajar dapat me-

lakukan interpretasi terhadap representasi yang dihadapi dengan membuat suatu

kesimpulan, komentar, atau melakukan perhitungan matematis. Fase eksplorasi-

imajinasi juga melatih kemampuan metakognisi karena pada fase ini menjadikan

siswa untuk menginterpretasi dan mentransformasi terhadap permasalahan sains.

Model pembelajaran SiMaYang Tipe II memiliki validitas isi dan validitas

konsrtuk dengan katagori tinggi sehingga layak untuk digunakan dalam

pembelajaran (Sunyono, 2014b).

Model pembelajaran SiMaYang Tipe II dapat diterapkan pada salah satu materi

kimia yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Berdasarkan hal tersebut, maka

penulis melakukan penelitian dengan judul :  “Pembelajaran SiMaYang Tipe II

untuk Meningkatkan Kemampuan Metakognisi dan Keterampilan Berpikir Kritis

pada Materi Larutan Elektrolit dan Non-elektrolit.”
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah un-

tuk mengetahui bagaimanakah:

1. keefektivan model pembelajaran SiMaYang Tipe II dalam meningkatkan ke-

mampuan metakognisi dan keterampilan berpikir kritis pada materi larutan

elektrolit dan non-elektrolit?

2. kepraktisan model pembelajaran SiMaYang Tipe II dalam meningkatkan ke-

mampuan metakognisi dan keterampilan berpikir kritis pada materi larutan

elektrolit dan non-elektrolit?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan

tujuan untuk mendeskripsikan:

1. keefektivan model pembelajaran SiMaYang Tipe II dalam meningkatkan ke-

mampuan metakognisi dan keterampilan berpikir kritis pada materi larutan

elektrolit dan non-elektrolit

2. kepraktisan model pembelajaran SiMaYang Tipe II dalam meningkatkan ke-

mampuan metakognisi dan keterampilan berpikir kritis pada materi larutan

elektrolit dan non-elektrolit

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bagi:
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1. Siswa

Penerapan model pembelajaran SiMaYang Tipe II berbasis multipel represen-

tasi pada proses pembelajaran dapat membantu siswa dalam mengatasi ke-

sulitan mengimajinasikan fenomena sains yang bersifat abstrak, pembelajaran

SiMaYang Tipe II menggunakan pendekatan saintifik sehingga dapat me-

ningkatkan kemampuan metakognisi dan keterampilan berpikir kritis siswa

pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit.

2. Guru

Guru dapat terus berlatih menggunakan model pembelajaran SiMaYang

Tipe II dalam meningkatkan kemampuan metakognisi dan keterampilan

berpikir kritis pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit.

3. Sekolah

Sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kimia di sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Pembelajaran berbasis multipel representasi dalam penelitian ini dan meng-

gunakan pendekatan saintifik yaitu model pembelajaran SiMaYang tipe II.

Pembelajarannya menggunakan representasi gambar molekular, animasi dan

media LKS yang disusun untuk melatih kemampuan metakognisi dan

keterampilan berpikir kritis siswa.

2. Model pembelajaran SiMaYang Tipe II berbasis multipel representasi terdiri

dari 4 (empat) fase yaitu orientasi (fase 1),eksplorasi-imajinasi atau imajinasi-
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eksplorasi (fase II), internalisasi (fase III), dan evaluasi (fase IV) (Sunyono,

2014a).

3. Kemampuan metakognisi merupakan pengetahuan individu tentang penge-

tahuan mereka mengenai keadaan dan proses pemikiran mereka sendiri serta

kemampuan mereka memulai dan mengubah sesuai keadaan dan proses pe-

mikiran tersebut yang meliputi komponen pengetahuan deklaratif, prosedural

dan kondisional yang mewakili komponen pengetahuan tentang kognisi se-

seorang (Schraw dan Dennison 1994).

4. Keterampilan berpikir kritis merupakan kemampuan untuk berpikir secara

rasional dan reflektif berdasarkan apa yang diyakini atau yang dilakukan

(Ennis, 1989). Keterampilan berpikir kritis yang akan diteliti pada penelitian

ini merujuk pada keterampilan berpikir kritis menurut Ennis (1989) dan

mengambil 6 dari 12 indikator. Keenam indikator yang akan diteliti yaitu

mengobservasi dan mempertimbangkan laporan observasi, mendefinisikan

istilah dan mempertimbangkan suatu definisi, bertanya dan menjawab per-

tanyaan, mendeduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi, memper-

timbangkan apakah sumber dapat percaya, dan memfokuskan pertanyaan.

5. Keefektivan model pembelajaran sangat terkait dengan pencapaian tujuan

pembelajaran. Model pembelajaran dikatakan efektif bila pembelajar di- li-

batkan secara aktif dalam mengorganisasi dan menemukan hubungan dan in-

formasi–informasi yang diberikan, dan tidak hanya secara pasif menerima

pengetahuan dari guru/dosen (Nieveen, 1999). Keefektivan model pem-

belajaran SiMaYang Tipe II berbasis multipel representasi diukur berdasarkan
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peningkatan kemampuan metakognisi, keterampilan berpikir kritis siswa,

aktivitas siswa, dan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran.

6. Kepraktisan suatu model pembelajaran merupakan salah satu kriteria kualitas

model yang ditinjau dari hasil penelitian pengamat berdasarkan pengamatan-

nya selama pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Kepraktisan mengacu

pada sejauh mana bahwa pengguna (atau ahli lain) mempertimbangkan inter-

verensi yang dikembangkan dapat digunakan dan disukai dalam kondisi

normal (Nieveen, 1999). Kepraktisan model pembelajaran SiMaYang Tipe II

berbasis multipel representasi diukur berdasarkan keterlaksanaan RPP dan

respon siswa.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Represesntasi Ilmu kimia

Johnstone (1982) membedakan representasi kimia ke dalam tiga tingkatan

(dimensi). Dimensi pertama adalah makroskopis yang bersifat nyata dan kasat

mata. Dimensi ini menunjukkan fenomena-fenomena yang terjadi dalam ke-

hidupan sehari-hari maupun yang dipelajari di laboratorium menjadi bentuk

makro yang dapat diamati, dimensi kedua adalah mikroskopis juga nyata tetapi

tidak kasat mata. Dimensi makroskopis menjelaskan dan menerangkan fenomena

yang dapat diamati sehingga menjadi sesuatu yang dapat dipahami.  Dimensi ini

terdiri dari tingkat partikular yang dapat digunakan untuk menjelaskan pergerakan

elektron, molekul, partikel atau atom, dimensi yang terakhir adalah simbolik yang

menggambarkan tanda atau bahasa serta bentuk-bentuk lainnya yang digunakan

untuk mengomunikasikan hasil pengamatan.  Dimensi ini terdiri dari berbagai

jenis representasi gambar, aljabar dan bentuk komputasi representasi mikroskopis.

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 per-

ubahan yang dapat diamati dalam hal (misalnya perubahan warna, bau dan gelem-

bung) pada dimensi makroskopik atau laboratorium, namun dalam hal perubahan
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yang tidak dapat diamati dengan indera mata, seperti perubahan struktur atau

proses di tingkat submikro atau molekul imajiner hanya bisa dilakukan melalui

pemodelan. Perubahan-perubahan ditingkat molekuler ini kemudian digambarkan

pada tingkat simbolik yang abstrak dalam dua cara, yaitu secara kualitatif meng-

gunakan notasi khusus, bahasa, diagram, simbolis dan secara kuantitatif dengan

menggunakan matematika (persamaan dan grafik).

Ainsworth dalam Sunyono (2012a) membuktikan bahwa banyak representasi

dapat memainkan tiga peranan utama. Pertama, mereka dapat saling melengkapi;

kedua, suatu representasi yang lazim dapat menjelaskan tafsiran tentang suatu re-

presentasi yang lebih tidak lazim; dan ketiga, suatu kombinasi representasi dapat

bekerja bersama membantu siswa menyusun suatu pemahaman yang lebih dalam

tentang suatu topik yang dipelajari. Konsep representasi adalah salah satu pon-

dasi praktik ilmiah, karena para ahli menggunakan representasi sebagai cara

utama berkomunikasi dan memecahkan masalah. Ketiga dimensi pemahaman

kimia digambarkan pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1. Tiga dimensi pemahaman kimia menurut Ainsworth dalam Sunyono
(2012a)

B. Model Pembelajaran SiMaYang Tipe II

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

menekankan pada interkoneksi tiga level fenomena sains, yaitu submikroskopis
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yang bersifat abstrak, simbolik, dan makroskopik yang bersifat nyata dan kasat

mata (Sunyono, 2012a). Langkah-langkah model SiMaYang terdiri dari 5 ke-

giatan yang dikemas dalam 4 fase yang ditunjukkan pada Gambar 2 berikut:

Fase I

Fase II

Fase III

Fase IV

Gambar 2. Fase-fase model pembelajaran SiMaYang (Sunyono, 2012a)

Fase I atau fase orientasi merupakan langkah peninjauan untuk menentukan sikap

dan pandangan yang mendasari pikiran sehingga siswa dapat terfokus pada tujuan

pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. Fase II atau fase eksplorasi dan

imajinasi yang saling berkaitan. Eksplorasi adalah kegiatan untuk memperoleh

pengalaman-pengalaman baru dari situasi yang baru. Pada kegiatan eksplorasi,

guru melibatkan siswa dalam mencari dan menghimpun informasi, menggunakan

media untuk memperkaya pengalaman mengelola informasi, memfasilitasi siswa

berinteraksi sehingga siswa aktif, mendorong siswa mengamati berbagai gejala,

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

mengamati objek di lapangan dan labolatorium. Imajinasi hanya terdapat dalam

pikiran siswa yang membayangkan gambar-gambar atau kata-kata. Fase III atau

fase internalisasi merupakan proses pemasukan nilai pada seseorang yang akan

membentuk pola pikirnya dalam melihat makna realitas pengalaman. Fase IV

Evaluasi

Internalisasi

ImajinasiEksplorasi

Orientasi
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atau fase evaluasi yaitu, mereviu hasil pembelajaran yang sudah diperoleh

(Sunyono, 2012a).

Kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifiknya mempengaruhi adanya per-

ubahan dari sintak model SiMaYang. Berkaitan dengan hal tersebut, Sunyono

(2014a) telah mengembangkan lebih lanjut model pembelajaran SiMaYang

dengan memasukkan model SiMaYang dengan pendekatan saintifik yang di-

namakan model Saintifik SiMaYang atau SiMaYang Tipe II. Deskripsi model

pembelajaran SiMaYang tipe II dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Deskripsi model pembelajaran SiMaYang tipe II (Sunyono dan Yulianti,
2014)

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 tanggap-
an

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
siswauntuk menyimak dan bertanya
jawab.

1. Menyimak
(mengamati) dan
bertanya jawab dengan
dosen tentang
fenomena kimia yang
diperkenalkan
(menanya).

2. Melakukan
penelusuran

2. Mendorong, membimbing, dan
memfasilitasi diskusi siswa untuk
membangun model mental dalam
membuat interkoneksi diantara
levellevel 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.

3. informasi melalui
webpage / weblog
dan/atau buku teks
(menggali informasi).

4. Bekerja dalam kelom-
pok untuk melakukan
imajinasi terhadap
fenomena kimia yang
diberikan melalui LKS
(mengasosiasi /
menalar)
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Lanjutan Tabel 1.

Fase Aktivitas guru Aktivitas siswa
5. Berdiskusi dengan te-

man dalam kelompok
dalam melakukan la-
tihan imajinasi repre-
sentasi (mengasosiasi/
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 pertanyaan dan/atau perintah
untuk membuat interkoneksi ketiga
level fenomena alam.

1. Perwakilan kelompok
melakukanpresentasi
terhadap hasil kerja
kelompok
(mengomunikasikan).

2. Kelompok lain menyi-
mak (mengamati) dan
memberikan tanggap-
an/pertanyaan 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 menyam-
paikan hasil kerjanya
(mengomunikasikan),
serta bertanya tentang
pembelajaran yang
akan datang.

C. Efektivitas Pembelajaran

Nieveen (1999) menyatakan bahwa keefektivan model pembelajaran sangat ter-

kait dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Model pembelajaran dikatakan

efektif bila pembelajar dilibatkan secara aktif dalam mengorganisasi dan me-

nemukan hubungan dan informasi–informasi yang diberikan, dan tidak hanya

secara pasif menerima pengetahuan dari guru atau dosen. Efektivitas model pem-

belajaran merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan

dari suatu proses pembelajaran.
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Menurut Wicaksono (2008), kriteria keefektifan dalam suatu penelitian adalah:
1. Ketuntasan belajar, pembelajaran, dapat dikatakan tuntas apabila

sekurang-kurangnya 75% dari jumlah siswa telah memperoleh nilai
= 60 dalam peningkatan hasil belajar.

2. Model pembelajaran dikatakan efektif meningkatkan hasil belajar
siswa apabila secara statistik hasil belajar siswa menunjukkan
perbedaan yang signifikan antara pemahaman awal dengan
pemahaman setelah pembelajaran (gain yang signifikan).

3. Model pembelajaran dikatakan efektif jika dapat meningkatkan minat
dan motivasi apabila setelah pembelajaran siswa menjadi lebih
termotivasi untuk belajar lebih giat dan memperoleh hasil belajar yang
lebih baik serta siswa belajar dalam keadaan yang menyenangkan.

Annurrahman (2010) menyatakan pembelajaran yang efektif ditandai dengan ter-

jadinya proses belajar dalam diri siswa. Seseorang dikatakan telah mengalami

proses belajar apabila didalam dirinya telah terjadi perubahan, dari tidak tahu

menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan sebagainya. Pem-

belajaran dikatakan efektif jika memberikan kesempatan belajar sendiri dan ber-

aktivitas seluas-luasnya kepada siswa untuk belajar, dengan menyediakan ke-

sempatan belajar sendiri dan beraktivitas seluas-luasnya diharapkan siswa dapat

mengembangkan potensinya dengan baik.

Indikator keefektivan menurut Sunyono (2012a) meliputi:

1) Pencapaian tujuan pembelajaran dan ketuntasan belajar pembelajar.

2) Pencapaian aktivitas pembelajar dan guru atau dosesn.

3) Pencapaian kemampuan dosen dalam mengelola pembelajaran.

4) Pembelajar memberi respon positif dan minat yang tinggi terhadap

pembelajaran yang dilaksanakan.
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D. Kepraktisan Pembelajaran

Nieveen (1999) menyatakan bahwa kepraktisan suatu model pembelajaran me-

rupakan salah satu kriteria kualitas model yang ditinjau dari hasil penelitian peng-

amat berdasarkan pengamatannya selama pelaksanaan pembelajaran berlangsung.

Kepraktisan mengacu pada sejauh mana bahwa pengguna (atau ahli lain) mem-

pertimbangkan interverensi yang dikembangkan dapat digunakan dan disukai

dalam kondisi normal, aspek kepraktisan dipenuhi jika (1) ahli dan praktisi

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

menunjukkan bahwa apa yang dikembangkan tersebut dapat diterapkan.

Akker menyatakan bahwa model pembelajaran yang dikembangkan dikatakan

praktis jika para ahli dan praktisi menyatakan bahwa secara teoritis model dapat

diterapkan di lapangan dan tingkat keterlaksanaannya termasuk kriteria “tinggi”,

serta siswa memberikan respon yang positif (Sunyono, 2014). Hal ini sejalan

dengan pendapat Masnurillah dan Masriyah (2014) yang menyatakan bahwa data

kepraktisan diperoleh dari hasil penilaian umum pada lembar validasi oleh va-

lidator yang menyatakan bahwa perangkat pembelajaran dapat digunakan di

lapangan dengan sedikit revisi atau tanpa revisi. Hal tersebut didukung pula hasil

pengamatan pelaksanaan pembelajaran oleh dua orang pengamat. Cara yang

dilakukan ialah memasukkan data yang diperoleh ke dalam tabel yang dibuat,

menentukan rata-rata setiap kriteria, rata-rata setiap aspek, dan rata-rata ke-

praktisan.
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E. Kemampuan Metakognisi

Pengertian metakognisi yang dikemukakan oleh para peneliti bidang psikologi,

pada umumnya memberikan penekanan pada kesadaran berpikir seseorang

tentang proses berpikirnya sendiri (Flavell, 1977). Gagne (1985) juga me-

nyatakan bahwa metakognisi ialah proses kognisi tingkat tinggi dan proses untuk

mengantarkan pengetahuan dan perkembangan siswa dalam merencanakan, me-

mantau dan bahkan mereorganisasi strategi belajar.

Kemampuan metakognisi menurut seorang ahli pendidikan pada zamannya, Vacca

dan Anne (1989) adalah :

Pengetahuan metakognisi merupakan pengetahuan yang diperoleh siswa
tentang proses-proses kognitif yaitu pengetahuan yang bisa digunakan untuk
mengontrol proses-proses kognitif. Pengalaman metakognisi melibatkan
strategi atau pengaturan metakognisi. Strategi metakognisi merupakan
proses yang berurutan yang digunakan untuk mengontrol aktivitas kognitif
dan memastikan bahwa tujuan kognitif telah dicapai. Proses ini terdiri dari:
1. Perencanaan yang meliputi penentuan tujuan dan analisis tugas. Aktivitas

perencanaan akan mempermudah pengorganisasian dan pemahaman
materi pelajaran.

2. Pemantauan yang meliputi perhatian seseorang ketika ia membaca dan
membuat pertanyaan atau pengujian diri. Aktivitas pemantauan akan
membantu siswa dalam memahami materi dan megintegrasikannya
dengan pengetahuan awal, dan

3. Evaluasi atau pengaturan yang berupa perbaikan aktivitas kognitif siswa.
Aktivitas ini akan membantu peningkatan prestasi dengan cara
mengawasi dan mengoreksi prilakunya pada saat menyelesaikan tugas.

Howard dan Winne (1993) menyatakan bahwa metakognisi mengacu pada penge-

tahuan seseorang mengenai proses-proses dan produk-produk kognisi orang itu

sendiri. Siswa yang memiliki perkembangan metakognisi yang baik akan lebih

mampu dalam memecahkan masalah, membuat keputusan dan berpikir kritis,
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lebih termotivasi untuk belajar, lebih mampu mengatur emosi serta lebih mampu

mengatasi kesulitan (Dawson, 2008).

Schraw dan Dennison (1994) menyatakan bahwa kemampuan metakognisi me-

rupakan pengetahuan individu tentang pengetahuan mereka mengenai keadaan

dan proses pemikiran mereka sendiri serta kemampuan mereka memulai dan

mengubah sesuai keadaan dan proses pemikiran tersebut yang meliputi komponen

pengetahuan deklaratif, prosedural dan kondisional yang mewakili komponen

pengetahuan tentang kognisi seseorang.

a. Pengetahuan deklaratif merupakan informasi faktual yang diketahui oleh

seseorang.

b. Pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan bagaimana seseorang me-

lakukan sesuatu, pengetahuan bagaimana kemampuan seseorang dalam

menjalankan langkah-langkah dalam suatu proses belajar.

c. Pengetahuan kondisional merupakan pengetahuan terkait kapan suatu prosedur,

skill atau strategi itu digunakan dan kapan tidak digunakan, pada kondisi apa

suatu prosedur dapat digunakan, dan mengapa suatu prosedur lebih baik dari

prosedur yang lain (Nur, 2004).

F. Keterampilan Berpikir Kritis

Berpikir kritis dapat diartikan kemampuan yang sangat essensial untuk kehidupan,

pekerjaan dan berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan lainnya. Costa dan

Presseisen (1985) mengatakan bahwa berpikir kritis diartikan sebagai ke-

terampilan berpikir yang menggunakan proses berpikir dasar, untuk menganalisis

argumen dan memunculkan wawasan terhadap tiap-tiap makna dan interpretasi,
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mengembangkan pola penalaran yang kohesif dan logis, memahami asumsi yang

mendasari tiap-tiap posisi, memberikan model presentasi yang dapat dipercaya,

ringkas dan meyakinkan. Seorang siswa tidak akan dapat mengembangkan ber-

pikir kritis dengan baik, tanpa ditantang untuk berlatih menggunakannya dalam

konteks berbagai bidang studi yang dipelajarinya.  Berpikir kritis dalam ilmu

kimia tidak dapat dilakukan dengan cara mengingat dan menghafal konsep-

konsep, tetapi mengintegrasikan dan mengaplikasikan konsep-konsep yang telah

dimiliki. Terdapat enam komponen atau unsur dari berpikir kritis menurut Ennis

(1989) yang disingkat menjadi FRISCO, seperti yang tertera pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Unsur-unsur keterampilan berpikir kritis (Ennis, 1989).

No Unsur Keterangan
1 Focus Memfokuskan pemikiran, menggambarkan

poin-poin utama, isu, pertanyaan, atau
permasalahan. Hal-hal pokok dituangkan di
dalam argumen dan pada akhirnya didapat
kesimpulan dari suatu isu, pertanyaan, atau
permasalahan tersebut.

2 Reasoning Ketika suatu argumen dibentuk, maka harus
disertai dengan alasan (reasoning). Alasan dari
argumen yang diajukan harus dapat
mendukung kesimpulan dan pada akhirnya
alasan tersebut dapat diterima sebelum
membuat keputusan akhir.

3 Inference Ketika alasan yang telah dikemukakan benar,
apakah hal tersebut dapat diterima dan dapat
mendukung kesimpulan

4 Situation Ketika proses berpikir terjadi, hal tersebut
dipengaruhi oleh situasi atau keadaan baik
(keadaan lingkungan, fisik, maupun sosial).

5 Clarity Ketika mengungkapkan suatu pikiran atau
pendapat, diperlukan kejelasan untuk membuat
orang lain memahami apa yang diungkapkan

6 Overview Suatu proses untuk meninjau kembali apa yang
telah kita temukan, putuskan, pertimbangkan,
pelajari, dan simpulkan.

Menurut Ennis (1989) terdapat 12 indikator keterampilan berpikir kritis (KBKr)

yang dikelompokkan dalam lima kelompok keterampilan berpikir. Kelima
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kelompok keterampilan tersebut adalah: memberikan penjelasan sederhana

(elementary clarification), membangun keterampilan dasar (basic support),

menyimpulkan (interfence), membuat penjelasan lebih lanjut (advance

clarification), serta strategi dan taktik (strategy and tactics). Adapun kedua belas

indikator tersebut terdapat dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Indikator keterampilan berpikir kritis (Ennis, 1989)

No Kelompok Indikator Sub Indikator

1
Memberikan
penjelasan
sederhana

Memfokuskan
pertanyaan

a. Mengidentifikasi atau
merumuskan pertanyaan

b. Mengidentifikasi atau
merumuskan kriteria untuk
mempertimbangkan kemungkinan
jawaban

c. Menjaga kondisi berpikir

Menganalisis
argumen

a. Mengidentifikasi kesimpulan
b. Mengidentifikasi kalimat-kalimat

pertanyaan
c. Mengidentifikasi kalimat-kalimat

bukan bukan pertanyaan
d. Mengidentifikasi dan menangani

ketidaktepatan
e. Melihat struktur dari suatu

argumen
f. Membuat ringkasan

Bertanya dan
menjawab pertanyaan

a. Menyebutkan contoh
b. Mengapa? Apa ide utamamu?

Apa yang anda maksud..? Apa
yang membuat perbedaan....?

2
Membangun
keterampilan
dasar

Mempertimbangkan
apakah sumber dapat
dipercaya atau tidak

a. Mempertimbangkan keahlian
b. Mempertimbangkan kemenarikan

konflik
c. Mempertimbangkan kesesuaian

sumber
d. Mempertimbangkan reputasi
e. Mempertimbangkan penggunaan

prosedur yang tepat
f. Mempertimbangkan resiko untuk

reputasi
g. Kemampuan untuk memberikan

alasan
h. Kebiasaan berhati-hati

Mengobservasi dan
mempertimbangkan
laporan observasi

a. Melibatkan sedikit dugaan
b. Menggunakan waktu yang

singkat antara observasi dan
laporan
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Lanjutan Tabel 3.

No Kelompok Indikator Sub Indikator
c. Melaporkan hasil observasi
d. Merekam hasil observasi
e. Menggunakan bukti-bukti yang

benar
f. Menggunakan akses yang baik
g. Menggunakan teknologi
h. Mempertanggungjawaban hasil

observasi

3 Menyimpulkan

Mendeduksi dan
mempertimbangkan
hasil deduksi

a. Siklus logika-Euler
b. Mengkondisikan logika
c. Menyatakan tafsiran

Menginduksi dan
mempertimbangkan
hasil induksi

a. Mengemukakan hal yang umum
b. Mengemukakan kesimpulan dan

hipotesis

Membuat dan
menentukan hasil
pertimbangan

a. Membuat dan menentukan hasil
pertimbangan sesuai latar
belakang fakta-fakta

b. Membuat dan menentukan hasil
pertimbangan berdasarkan akibat

c. Menerapkan konsep yang dapat
diterima

d. Membuat dan menentukan hasil
pertimbangan keseimbangan
masalah.

4
Memberikan
penjelasan lanjut

Mendefinisikan
istilah dan
mempertimbangkan
suatu definisi

a. Membuat bentuk
definisi(sinonim, klasifikasi,
rentang ekivalen, rasional,
contoh, bukan contoh)

b. Strategi membuat definisi
c. Membuat isi definisi

Mengidentifikasi
asumsi-asumsi

a. Penjelasan bukan pernyataan
b. Mengkonstruksi argumen

5
Mengatur
strategi dan
taktik

Menentukan suatu
tindakan

a. Mengungkap masalah
b. Memilih kriteria untuk

mempertimbangkan solusi yang
mungkin

c. Merumuskan solusi alternatif
d. Menentukan tindakan sementara
e. Mengulang kembali
f. Mengamati penerapannya

Berinteraksi
denganorang lain

a. Menggunakan argumen
b. Menggunakan strategi logika
c. Menggunakan strategi retorika
d. Menunjukkan posisi, orasi, atau

tulisan
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Berpikir kritis sebagai salah satu komponen dalam proses berpikir tingkat tinggi,

menggunakan dasar menganalisis argumen dan memunculkan wawasan terhadap

tiap-tiap makna dan interpretasi, untuk mengembangkan pola penalaran yang

kohesif dan logis, inti berpikir kritis adalah deskripsi yang lebih rinci dari se-

jumlah karakteristik yang berhubungan, yang meliputi analisis, inferensi,

eksplanasi, evaluasi, pengaturan diri dan interpretasi (Liliasari, 2011). Berpikir

kritis berbeda dengan berpikir biasa.  Berpikir biasa tidak mempunyai standar dan

sederhana, sedangkan berpikir kritis lebih kompleks dan berdasarkan standar

objektif, kegunaan atau kemantapan.

Mengacu pada indikator keterampilan berpikir kritis menurut Ennis (1989) maka

pada penelitian ini indikator keterampilan berpikir kritis yang akan diteliti ada

pada Tabel 4.

Tabel 4. Keterampilan berpikir kritis yang akan diteliti

No Kelompok Indikator Sub Indikator
1 Membangun

keterampilan
dasar

Mengobservasi dan
mempertimbangkan
laporan observasi

Melibatkan sedikit dugaan

2 Memberikan
penjelasan lanjut

Mendefinisikan
istilah dan
mempertimbangkan
suatu definisi

Membuat bentuk definisi    (sinonim,
klasifikasi, rentang ekivalen,
rasional, contoh, bukan contoh)

3 Memberikan
penjelasan
sederhana

Bertanya dan
menjawab pertanyaan

Menyebutkan contoh

4 Menyimpulkan Mendeduksi dan
mempertimbangkan
hasil deduksi

Menyatakan tafsiran

5 Membangun
keterampilan
dasar

Mempertimbangkan
apakah sumber dapat
percaya

Kemampuan untuk memberikan
alasan

6
Memberikan
penjelasan
sederhana

Memfokuskan
pertanyaan

Mengdentifikasi atau merumuskan
kriteria untuk mempertimbangkan
kemungkinan jawaban



23

G. Kerangka Pemikiran

Kimia memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa dan

sikap ilmiah sehingga siswa mampu memahami konsep-konsep kimia dan pe-

nerapannya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Materi

larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit merupakan pokok bahasan kimia yang

mencakup hal-hal abstrak sehingga memerlukan kemampuan berpikir tingkat

tinggi untuk memahaminya. Kemampuan berpikir tingkat tinggi yang penting

dikembangkan dalam diri siswa adalah kemampuan metakognisi dan keterampilan

berpikir kritis, karena melalui kemampuan metakognisi dan keterampilan berpikir

kritis dapat menumbuhkan sikap ilmiah siswa.

Model pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran sangat berpengaruh

terhadap perkembangan kemampuan berpikir siswa sehingga mampu memahami

materi kimia yang bersifat abstrak. Melalui 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 me-

nyelesaikan masalah baik secara deskriptis maupun matematis. Model pem-

belajaran berbasis multiple representasi yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu

model pembelajaran SiMaYang Tipe II.

Pada Model SiMaYang Tipe II guru mengenalkan konsep kimia dengan me-

nyajikan fenomena kimia dan mentransformasikan ketiga level fenomena sains

tersebut yaitu makroskopik, submikroskopik, dan simbolik, kemudian mem-

bimbing dan memfasilitasi siswa untuk mengemukakan dan mengembangkan
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pemikirannya. Model SiMaYang Tipe II disusun dalam 4 fase pembelajaran,

yaitu fase orientasi, fase eksplorasi-imajinasi, fase internalisasi, dan fase evaluasi.

1. Fase orientasi, dalam tahap ini guru mengajak untuk aktif melakukan

orientasi pengetahuan yang telah dimiliki siswa yang dikaitkan dengan

kehidupan sehari-hari atau industri.

2. Fase eksplorasi-imajinasi, pada tahap ini siswa diminta untuk melakukan

eksplorasi dan imajinasi dalam memperluas dan memperdalam penge-

tahuannya melalui penjelasan dan pemberian visualisasi dari guru, membaca

buku teks, dan menelusuri informasi melalui web, dan diskusi kelompok.

Pada tahap ini, siswa tidak hanya belajar secara verbal tetapi juga secara

visual. Pada fase ini kemampuan berpikir kritis dapat dicapai ketika pem-

belajar dapat melakukan interpretasi terhadap representasi yang dihadapi.

Fase eksplorasi-imajinasi juga melatih kemampuan metakognisi karena pada

fase ini menjadikan siswa untuk menginterpretasi dan mentransformasi

terhadap permasalahan sains.

3. Fase internalisasi, pada tahap ini guru membimbing dan memfasilitasi siswa

dalam mengkomunikasikan hasil pemikirannya melalui presentasi hasil kerja

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

nanggapi 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 ke-

tiga level fenomena sains.

4. Fase evaluasi, siswa dan guru melakukan review terhadap hasil kerja

pembelajaran.
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Pembelajaran kimia yang demikian memberikan pengalaman belajar pada siswa

sebagai proses dengan menggunakan sikap ilmiah agar mampu memiliki pe-

mahaman makroskopis, mikroskopis, dan simbol kimia, sehingga dapat me-

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

dan menerapkannya pada konteks kehidupan sehari-hari dan tidak mengarahkan

siswa pada penguasaan terhadap mata pelajaran kimia yang cenderung bersifat

akumulatif dan menghafal.

Berdasarkan uraian di atas, apabila pembelajaran model SiMaYang Tipe II

diterapkan pada pembelajaran kimia di kelas diharapkan mampu meningkatkan

kemampuan metakognisi dan keterampilan berpikir kritis siswa sehingga

penguasaan konsep dan tujuan pembelajaran dapat tercapai.

H. Analisis Konsep

Analisis konsep merupakan suatu prosedur yang dikembangkan untuk menolong

guru dalam merencanakan urutan-urutan pengajaran bagi pencapaian konsep,

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

kaligus menghubungkan dengan konsep-konsep lain yang berhubungan (Herron,

et al., 1997).  Analisis konsep dilakukan melalui tujuh langkah, yaitu menentukan

nama atau label konsep, definisi konsep, jenis konsep, atribut kritis, atribut va-

riabel, posisi konsep, contoh, dan non contoh. Analisis konsep materi larutan

elektrolit dan non-elektrolit terlampir di lampiran.



26

I. Hipotesis Penelitian

Sebagai pemandu dalam melakukan analisis maka perlu disusun hipotesis dalam

penelitian ini dengan perumusan sebagai berikut:

1. Model pembelajaran SiMaYang Tipe II memiliki keefektivan dalam me-

ningkatkan kemampuan metakonisi dan keterampilan berpikir kritis siswa pada

materi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit.

2. Model pembelajaran SiMaYang Tipe II memiliki kepraktisan dalam me-

ningkatkan kemampuan metakonisi dan keterampilan berpikir kritis siswa pada

materi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit.



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Populasi dalam pe-

nelitian ini adalah semua siswa kelas X SMA Negeri 8 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2015/2016 dan tersebar dalam 15 kelas. Sampel diambil secara acak

dengan teknik cluster random sampling, sehingga mendapatkan 2 kelas penelitian

sebagai sampel.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-eksperimen

dengan One Group Pretest-Posttest Design (Fraenkel et al., 2012). Desain

penelitian ini melihat perbedaan pretes maupun postes pada kelas yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan dengan memberi suatu perlakuan pada subyek penelitian

dari dua kelas sebagai replikasi kemudian diobservasi seperti terlihat pada Tabel 5

berikut:

Tabel 5. Desain Penelitian

Kelas Pretes Perlakuan Postes
Sampel 1 O1 X O2

Sampel 2 O1 X O2
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Keterangan:

O1 : Kelas replikasi diberi pretes

X : Pembelajaran kimia dengan menggunakan model pembelajaran SiMaYang

Tipe II

O2 : Kelas replikasi diberi postes

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif.

Menurut Sugiyono (2012), analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan

untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan

yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

C. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tahap pendahuluan

Prosedur tahap pendahuluan, yaitu:

a. Meminta izin kepada Kepala SMAN 8 Bandar Lampung untuk me-

laksanakan penelitian.

b. Menentukan subyek penelitian

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Prosedur tahap pelaksanaan penelitian terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap persiapan

Mempersiapkan perangkat pembelajaran meliputi silabus, rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan lembar kerja siswa (LKS) serta
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mempersiapkan instrumen penelitian meliputi angket kemampuan

metakognisi dan soal keterampilan berpikir kritis.

b. Tahap validasi instrumen penelitian

Insrumen penelitian yang divalidasi instrumen pada tahap ini yaitu

instrumen angket kemampuan metakognisi dan instrumen tes keterampilan

berpikir kritis.

c. Tahap penelitian

Pada tahap pelaksanaannya, penelitian dilakukan pada dua kelas sebagai

replikasi, yaitu kelas yang diterapkan model pembelajaran SiMaYang Tipe

II.

Urutan prosedur pelaksanaan tahap penelitian, yaitu:

1. Melakukan pretes kemampuan metakognisi dan keterampilan berpikir

kritis pada kedua kelas replikasi.

2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada materi larutan elektrolit

dan non elektrolit sesuai dengan model pembelajaran SiMaYang Tipe II.

3. Melakukan postes kemampuan metakognisi dan keterampilan berpikir

kritis pada kedua kelas replikasi.

3. Tahap akhir penelitian

Prosedur tahap akhir penelitian, yaitu:

a. Analisis data.

b. Pembahasan.

c. Kesimpulan.
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Prosedur pelaksanaan penelitian tersebut dapat digambarkan dalam bentuk

Gambar 3 sebagai berikut:

Gambar 3. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap definisi yang digunakan dalam

penelitian ini, berikut dijabarkan istilah-istilah yang digunakan:

a. Efektivitas model pembelajaran berhubungan dengan tingkat keberhasilan

dalam suatu proses pembelajaran.  Efektivitas model pembelajaran diukur

melalui peningkatan kemampuan metakognisi, peningkatan keterampilan
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berpikir kritis, aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung, dan

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran.

b. Kepraktisan model pembelajaran berhubungan dengan kualitas model pem-

belajaran berdasarkan hasil penelitian pengamat selama proses pembelajaran

berlangsung. Kepraktisan model pembelajaran diukur melalui keterlaksanaan

RPP dan respon siswa.

c. Kemampuan metakognisi merupakan pengetahuan individu tentang penge-

tahuan mereka mengenai keadaan dan proses pemikiran mereka sendiri serta

kemampuan mereka memulai dan mengubah sesuai keadaan dan proses

pemikiran tersebut yang meliputi komponen pengetahuan deklaratif, pro-

sedural dan kondisional yang mewakili komponen pengetahuan tentang

kognisi seseorang. Kemampuan metakognisi diukur melalui angket ke-

mampuan metakognisi.

d. Berpikir kritis merupakan kemampuan yang penting dimiliki seseorang untuk

berpikir secara rasional dan reflektif berdasarkan apa yang diyakini atau yang

dilakukan. Melalui keterampilan berpikir kritis siswa akan mampu me-

mecahkan masalah yang memerlukan proses berpikir dan permasalahan yang

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Keterampilan berpikir kritis

diukur melalui soal pretes dan postes keterampilan berpikir kritis.

E. Perangkat Pembelajaran

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Silabus yang diadopsi dari Afdila (2015)

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang diadopsi dari Afdila (2015)
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3. Lembar kerja siswa (LKS) yang menggunakan model SiMaYang Tipe II pada

materi larutan elektrolit dan non-eletrolit berjumlah 6 buah LKS yang diadopsi

dari Putrizal (2015) yang terdiri dari 3 LKS kelompok dan 3 LKS individu.

LKS 1 mengenai daya hantar arus listrik larutan elektrolit dan non-elektrolit,

LKS 2 mengenai penyebab perbedaan kemampuan daya hantar arus listrik

larutan elektrolit dan non-elektrolit dan LKS 3 mengenai jenis senyawa

mengenai dapat atau tidaknya larutan menghantarkan arus listrik berdasarkan

jenis ikatan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Angket kemampuan metakognisi, yang didasarkan pada Schraw dan Dennison

(1994).

2. Tes keterampilan berpikir kritis terdiri dari soal prestes dan postes.

3. Lembar penilaian yang digunakan antara lain:

a. Lembar observasi keterlaksanaan model pembelajaran SiMaYang Tipe II,

diadopsi dari Sunyono (2014).

b. Angket respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran, diadopsi dari

Sunyono (2014).

c. Lembar pengamatan aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung,

diadopsi dari Sunyono (2014).

d. Lembar observasi kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan

model pembelajaran SiMaYang Tipe II, diadopsi dari Sunyono (2014).
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G. Analisis Data

1. Analisis Validitas dan Realibilitas Angket Kemampuan Metakognisi dan

Tes Keterampilan Berpikir Kritis

Analisis validitas dan realibilitas angket kemampuan metakognisi dan tes ke-

terampilan berpikir kritis dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang

digunakan telah memenuhi syarat dan layak digunakan sebagai pengumpul data.

Hal ini sesuai dengan penyataan Arikunto (2006) yang menyatakan bahwa

instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan

reliabel.  Berdasarkan pernyataan tersebut maka dilakukan analisis validitas dan

reliabilitas instrumen angket kemampuan metakognisi dan instrumen tes

keterampilan berpikir kritis.

Validitas dan reliabilitas instrumen angket kemampuan metakognisi dilakukan

secara teoritis dan empiris. Validitas teoritis dilakukan terhadap instrumen

kemampuan metakognisi melalui validasi ahli. Instrumen kemampuan meta-

kognisi divalidasi oleh ahli psikologi dan validator menyatakan bahwa instrumen

kemampuan metakognisi layak digunakan. Analisis terhadap validitas dan

reliabilitas empiris terhadap angket kemampuan metakognisi siswa dilakukan

dengan menggunakan Software SPSS Statistics 17.0. Reliabilitas angket ke-

mampuan metakognisi dilihat berdasarkan hasil perhitungan program SPSS

Statistics 17.0 sesuai nilai Alpha Cronbach yang kemudian diinterpretasikan

dengan menggunakan derajat reliabilitas alat evaluasi menurut Guilford

(Suherman, 2003). Jika nilai Alpha Cronbach yang diperoleh >0,35 maka data

dapat dikatakan memiliki reliabilitas.
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Uji validitas soal tes keterampilan berpikir kritis dilakukan dengan menggunakan

rumus product moment dengan angka kasar yang dikemukakan oleh Pearson,

dalam hal ini analisis dilakukan dengan menggunakan software SPSS 17.0. Uji

reliabilitas soal tes keterampilan berpikir kritis dilakukan dengan menggunakan

rumus Alpha Cronbach yang kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan

derajat reliabilitas alat evaluasi menurut Guilford (Suherman, 2003). Soal tes

keterampilan berpikir kritis diujikan kepada 20 orang siswa SMA kelas XI yang

telah mendapatkan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit.

Kriteria derajat reliabilitas (r11) alat evaluasi menurut Guilford:

0,80 < r11 ≤ 1,00; derajat reliabilitas sangat tinggi

0,60 < r11 ≤ 0,80; derajat reliabilitas tinggi

0,40 < r11 ≤ 0,60; derajat reliabilitas sedang

0,20 < r11 ≤ 0,40; derajat reliabilitas rendah

0,00 < r11 ≤ 0,20; tidak reliabel

2. Analisis Data Keefektivan Model Pembelajaran SiMaYang Tipe II

Ukuran keefektivan model pembelajaran dalam penelitian ini ditentukan dari

ketercapaian dalam meningkatkan kemampuan metakognisi, keterampilan berpikir

kritis, aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung, serta kemampuan guru

dalam mengelola pembelajaran.

a. Analisis Data Kemampuan metakognisi

Data yang diungkap dalam penelitian ini adalah data mengenai kemampuan

metakognisi, dengan menggunakan instrumen dalam bentuk angket. Kisi-kisi
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instrumen kemampuan metakognisi yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat

dari Tabel 6.

Tabel 6. Kisi-kisi angket kemampuan metakognisi

No. Faktor Indikaor No. Item Jumlah

1.
Pengetahuan

deklaratif

1. Siswa memiliki
pengetahuan sebelum
belajar

1 (f), 2(u), 3(u), 4(f)

12

2. Mengetahui tentang
informasi bahan
materi yang digunakan
untuk belajar

5(u), 6(u), 7(u)

3. Mengetahui
keterampilan dan
kemampuan
intelektualnya

8(u), 9(u), 10(f),
11(u), 12(u)

2.
Pengetahuan
prosedural

1. Menyelesaikan dan
melaksanakan
prosedur pembelajaran

13 (f),14 (f),
15(f), 16(u),
17(f), 18(f)

12

2. Siswa dapat
menentukan waktu
yang tepat dalam
melaksanakan
prosedur pembelajaran

19 (f), 20(u), 21(u),
22 (u)

3. Siswa dapat
memperoleh
pengetahuan melalui
eksperimen atau
diskusi kelompok

23(f), 24(u),

3.
Pengetahuan
kondisional

1. Menentukan kapan
prosedur atau strategi
belajar dapat
digunakan

25(f), 26 (u), 27(f),
28(u), 29(u), 30(f)

122. Siswa dapat
memperoleh
pengetahuan melalui
cara belajar tertentu

31(f), 32 (f), 33(f),
34(f), 35(f), 36(u)

Jumlah 36

Keterangan       : (f) = favorable (pernyataan positif); jumlah = 18
(u) = unfavorable (pernyataan positif); jumlah = 18

Berdasarkan Tabel 6, butir-butir pertanyaan disajikan dalam dua bentuk, yaitu

pernyataan positif dan pernyataan negatif. Analisis data angket kemampuan

metakognisi menggunakan cara sebagai berikut:
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1) Mengkode atau klasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan jawaban

berdasarkan pertanyaan angket. Pengkodean data ini dibuat buku kode yang

merupakan suatu tabel berisi tentang substansi-substansi yang hendak diukur,

pertanyaan-pertanyaan yang menjadi alat ukur substansi tersebut serta kode

jawaban setiap pertanyaan tersebut dan rumusan jawabannya.

2) Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan untuk

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban ber-

dasarkan pertanyaan angket dan banyaknya responden (pengisi angket).

3) Memberi skor jawaban responden berdasarkan Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Penskoran angket kemampuan metakognisi

No Pilihan Jawaban
Skala Pemberian Skor

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif
1 SL (selalu) 3 1
3 KD (kadang-kadang) 2 2
5 TP (tidak pernah) 1 3

4) Mengolah jumlah skor jawaban responden

Pengolahan jumlah skor (ƩS ) jawaban angket adalah sebagai berikut :

a) Skor untuk pernyataan Selalu (SL)

(1) Pernyataan positif : skor = 3 x jumlah responden

(2) Pernyataan negatif : skor = 1 x jumlah responden

b) Skor untuk pernyataan Kadang-kadang (KD)

(1) Pernyataan positif : skor = 2 x jumlah responden

(2) Pernyataan negatif : skor = 2 x jumlah responden

c) Skor untuk pernyataan Tidak pernah (TP)

(1) Pernyataan positif : skor = 1 x jumlah responden
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(2) Pernyataan negatif : skor = 3 x jumlah responden

5) Menghitung persentase jawaban angket pada setiap item dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

% Xin =
∑

x 100% (Sudjana, 2005)

Keterangan:

%Xin = Persentase jawaban angket-i pada model pembelajaran SiMaYang

Tipe II berbasis multipel representasi pada materi larutan elektrolit

dan non-elektrolit

ƩS = Jumlah skor jawaban

Smaks = Skor maksimum yang diharapkan

6) Menghitung rata-rata persentase angket untuk mengetahui tingkat ke-

mampuan metakognisi pada model pembelajaran SiMaYang Tipe II berbasis

multipel representasi dengan rumus sebagai berikut:% =
∑%

(Sudjana, 2005)

Keterangan :% = Rata-rata persentase angket-i pada model pembelajaran

SiMaYang Tipe II pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit∑% = Jumlah persentase angket-i pada model pembelajaran SiMaYang

Tipe II berbasis multipel representasi

n = Jumlah butir soal

7) Menvisualisasikan data untuk memberikan informasi berupa data temuan

dengan menggunakan analisis data non statistik yaitu analisis yang dilakukan
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dengan cara membaca table-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang

tersedia (Marzuki, 1997).

8) Menafsirkan persentase angket secara keseluruhan dengan menggunakan

tafsiran Arikunto (2006) seperti pada Tabel 8.

Tabel 8. Tafsiran skor (persen)

Persentase Kriteria
80,1%-100% Sangat tinggi
60,1%-80% Tinggi
40,1%-60% Sedang
20,1%-40% Rendah
0,0%-20% Sangat rendah

Setelah kemampuan metakognisi rata-rata siswa sebelum dan setelah pem-

belajaran masing-masing aspek diketahui, selanjutnya dihitung kemampuan

metakognisi rata-rata siswa untuk seluruh aspek. Hasil perhitungan kemampuan

metakognisi rata-rata siswa untuk seluruh aspek dianaisis menggunakan statistik

untuk menentukan interval kepercayaan < μ > rata-rata pada taraf signifikan 5%.

Perhitungan interval kepercayaan dilakukan dengan menggunakan rumus:

x – tp. √ < μ < x + tp. √
Keterangan:

x = rata-rata kemampuan metakognisi

n = banyak sampel

S = Standar deviasi

γ = koefisien kepercayaan

dk = n-1
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tp = nilai t didapat dari daftar distribusi student; p = ½(1+ γ )

λ = interval kepercayaan (Sudjana, 2005).

b. Analisis Data Keterampilan Berpikir Kritis

Peningkatan keterampilan berpikir kritis ditunjukkan melalui skor n-Gain, yaitu

selisih antara skor postes dan skor pretes, dan dihitung berdasarkan rumus berikut:

− = nilai postes − nilai pretes100 − nilai pretes
Kriterianya adalah (1) pembelajaran dengan skor n-Gain “tinggi”, jika n-Gain >

0,7 ; (2) pembelajaran dengan skor n-Gain “sedang”, jika n-Gain terletak antara

0,3 < n-Gain ≤ 0,7 ; dan (3) pembelajaran dengan skor n-Gain “rendah”, jika n-

Gain ≤ 0,3 (Hake dalam Sunyono, 2014a). Setelah kriteria n-Gain keterampilan

berpikir kritis diketahui, selanjutnya menghitung interval kepercayaan < μ > rata-

rata n-Gain pada taraf signifikan 5% dengan menggunakan rumus:

x – tp. √ < μ < x + tp. √
Keterangan:

x = rata-rata n-Gain

n = banyak sampel

S = Standar deviasi

γ = koefisien kepercayaan

dk = n-1

tp = nilai t didapat dari daftar distribusi student; p = ½(1+ γ )

λ = interval kepercayaan (Sudjana, 2005).
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a. Analisis Data Aktivitas Siswa Selama Pembelajaran Berlangsung

Aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung diukur dengan menggunakan

lembar observasi oleh dua orang observer. Analisis deskriptif terhadap aktivitas

siswa dalam pembelajaran dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung persentase aktivitas siswa untuk setiap pertemuan dengan rumus:

% Pa= x100%

Keterangan: Pa = Persentase aktivitas siswa dalam belajar di kelas.

Fa = Frekuensi rata-rata aktivitas siswa yang muncul.

Fb = Frekuensi rata-rata aktivitas siswa yang diamati.

2. Menghitung jumlah persentase aktivitas siswa yang relevan dan yang tidak

relevan dengan pembelajaran untuk setiap pertemuan dan menghitung rata-

ratanya, kemudian menafsirkan data dengan menggunakan tafsiran harga

persentase sebagaimana pada Tabel 8.

3. Mengurutkan aktivitas siswa yang dominan dalam pembelajaran berdasarkan

persentase setiap aspek aktivitas yang diamati.

c. Analisis Data Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran

Untuk analisis data kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan

menggunakan model pembelajaran SiMaYang Tipe II, dilakukan langkah-langkah

sebagai berikut :

1. Menghitung jumlah skor yang diberikan oleh pengamat untuk setiap aspek

pengamatan, kemudian dihitung persentase kemampuan guru dengan rumus:
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% Ji = (
∑

) x 100% (Sudjana, 2005)

Keterangan :

% Ji =  Persentase dari skor ideal untuk setiap aspek pengamatan pada

pertemuan ke-i

∑Ji =  Jumlah skor setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh pengamat

pada pertemuan ke-i

N =   Skor maksimal (skor ideal)

2. Menghitung rata-rata persentase kemampuan guru untuk setiap aspek

pengamatan dari dua orang pengamat.

3. Menafsirkan data dengan tafsiran harga persentase kemampuan guru

sebagaimana Tabel 8.

3. Analisis Data Kepraktisan Model Pembelajaran SiMaYang Tipe

Analisis data kepraktisan model pembelajaran SiMaYang Tipe II ditentukan dari

keterlaksanaan model pembelajaran SiMaYang Tipe II dan respon siswa terhadap

pelaksanaan pembelajaran.

a. Analisis Data Keterlaksanaan Model Pembelajaran SiMaYang Tipe II

Keterlaksanaan model pembelajaran SiMaYang Tipe II diukur melalui penilaian

terhadap keterlaksanaan RPP yang memuat unsur-unsur model pembelajaran yang

meliputi sintak pembelajaran, sistem sosial, dan prinsip reaksi. Analisis terhadap

keterlaksanaan RPP model pembelajaran SiMaYang Tipe II, dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut:



42

1. Menghitung jumlah skor yang diberikan oleh pengamat untuk setiap aspek

pengamatan, kemudian dihitung persentase ketercapaian dengan rumus:

% Ji = (
∑

) x 100% (Sudjana, 2005)

Keterangan : %Ji = Persentase ketercapaian dari skor ideal untuk setiap aspek

pengamatan pada pertemuan ke-i

∑Ji = Jumlah skor setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh

pengamat pada pertemuan ke-i

N = Skor maksimal (skor ideal)

2. Menghitung rata-rata persentase ketercapaian untuk setiap aspek pengamatan

dari dua orang pengamat.

3. Menafsirkan data dengan tafsiran harga persentase ketercapaian pelaksanaan

pembelajaran (RPP) menurut Ratumanan dalam Sunyono (2012b) seperti pada

Tabel 9.

Tabel 9. Kriteria tingkat keterlaksanaan

Persentase Kriteria
80,1% - 100%
60,1% - 80%
40,1% - 60%
20,1% - 40%

0,0% - 20%

Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat rendah

b. Analisis Data Respon Siswa terhadap Pelaksanaan Pembelajaran

Analisis data respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan model

SiMaYang Tipe II, dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Menghitung jumlah siswa yang memberikan respon positif dan negatif

terhadap pelaksanaan pembelajaran.
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2. Menghitung persentase jumlah siswa yang memberikan respon positif dan

negatif.

3. Menafsirkan data dengan menggunakan tafsiran harga persentase sebagaimana

pada Tabel 9.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh simpulan sebagai

berikut:

1. Pembelajaran dengan menggunakan model SiMaYang tipe II memiliki

keefektivan yang tinggi dalam meningkatkan kemampuan metakognisi dan

keterampilan berpikir kritis siswa pada materi larutan elektrolit dan non-

elektrolit.  Hal ini dibuktikan dengan kemampuan metakognisi meningkat

dari kriteria tinggi ke sangat tinggi, keterampilan berpikir kritis siswa

memiliki kriteria sedang, aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran

memiliki kriteria sangat tinggi, dan kemampuan guru dalam mengelola

pembelajaran memiliki kriteria sangat tinggi.

2. Pembelajaran dengan menggunakan model SiMaYang tipe II memiliki ke-

praktisan yang sangat tinggi dalam meningkatkan kemampuan metakognisi

dan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi larutan elektrolit dan non-

elektrolit.  Hal ini dibuktikan dengan keterlaksanaan model pembelajaran

SiMaYang Tipe II yang memiliki kriteria sangat tinggi dan respon siswa

terhadap pelaksanaan pembelajaran yang memiliki kriteria sangat tinggi.
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B. Saran

Berdasrkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa:

1. Penerapan model pembelajaran SiMaYang tipe II dapat meningkatkan

kemampuan metakognisi dan keterampilan berpikir kritis siswa, oleh karena

itu peneliti menyarankan hendaknya pembelajaran SiMaYang Tipe II di-

terapkan dalam pembelajaran kimia di kelas, terutama pada materi larutan

elektrolit dan  non-elektrolit sehingga dapat membantu siswa dalam meng-

imajinasikan materi kimia yang bersifat abstrak dan mengedepankan

mulitipel representasi.

2. Penerapan model pembelajaran SiMaYang tipe II harus disertai keterampilan

pengelolaan pembelajaran yang baik, mengembangkan aktivitas siswa di-

kelas, dan disertai lembar kerja siswa berbasis multipel representasi sehingga

pembelajaran berjalan dengan baik dan lebih menarik.

3. Agar penerapan model pembelajaran SiMaYang tipe II di kelas berjalan

maksimal, hendaknya menyiapkan sarana dan prasarana lain seperti LCD

projector, layanan internet, dan lembar kerja siswa berbasis multipel

representasi yang disertai gambar agar lebih menarik.

4. Guru yang akan menerapkan model pembelajaran SiMaYang Tipe II

hendaknya sering berlatih agar model yang akan diterapkan berjalan dengan

baik.
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