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ABSTRAK

PERBANDINGAN MODEL PEMBELAJARAN SIMAYANG TIPE II
DENGAN PBL DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN

METAKOGNISI DAN EFIKASI DIRI PADA
LARUTAN ELEKTROLIT DAN

NON-ELEKTROLIT

Oleh

OKTARI PRADINA ANGGI

Penelitian kuasi eksperimen telah dilakukan di SMAN 10 Bandar Lampung yang

bertujuan untuk membandingkan model pembelajaran SiMaYang tipe II dengan

PBL dalam meningkatkan kemampuan metakognisi dan efikasi diri siswa.

Penelitian ini menggunakan desain control group pretest-posttest dengan kelas X2

dan kelas X8 sebagai kelas sampel yang diperoleh menggunakan teknik cluster

random sampling. Analisis data penelitian adalah analisis deskriptif dan hasil

penelitian menunjukkan bahwak kemampuan metakognisi dan efikasi diri

meningkat berdasarkan peningkatan skor n-Gain yang berkategori “sedang”  dan

“sedang” pada kelas SiMaYang tipe II namun pada kelas PBL peningkatan skor n-

Gain yang berkategori “rendah”  dan “sedang”, peningkatan n-Gain pada kelas

SiMaYang tipe II lebih tinggi dibandingkan kelas PBL.  Peningkatan kemampuan

metakognisi dan efikasi diri juga didukung dengan penilaian aktivitas siswa yang

berkategori “sangat tinggi” dan respon siswa yang berkategori “sangat tinggi”



Oktari Pradina Anggi

pada kelas SiMaYang tipe II. Sedangkan pada kelas PBL aktivitas siswa

berkategori “sedang” dan respon siswa berkategori “tinggi”. Hal ini dapat

disimpulkan bahwa model pembelajaran SiMaYang tipe II lebih baik

dibandingkan model pembelajaran PBL dalam meningkatkan kemampuan

metakognisi dan efikasi diri pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit.

Kata kunci: efikasi diri, kemampuan metakognisi, larutan elektrolit dan non-

elektrolit, PBL, SiMaYang tipe II
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang gejala

alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan penge-

tahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi

juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat

menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam

sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya pada

kehidupan sehari-hari (BSNP dalam Afdil, et al., 2015).

Ilmu kimia adalah salah satu ilmu dalam rumpun IPA (sains) yang mempelajari

tentang zat, meliputi struktur, komposisi, sifat, dinamika, kinetika, dan energetika

yang melibatkan keterampilan dan penalaran (Fadiawati dalam Hananto, et al.,

2015). Sebagian besar ilmu kimia merupakan ilmu percobaan, dan sebagian besar

pengetahuannya diperoleh dari penelitian di laboratorium. Kimia dasar umumnya

dianggap lebih sulit daripada pelajaran lainnya dan salah satu alasannya adalah

konsep- konsep di dalam kimia yang abstrak (Chang, 2005).

Pemahaman seseorang terhadap kimia ditentukan oleh kemampuannya

mentransfer dan menghubungkan antara fenomena-fenomena makroskopik,

submikroskopik, dan simbolik. Pada pemecahan masalah sains, sebenarnya kunci



2

pokoknya adalah pada kemampuan mempresentasikan fenomena sains pada level

submikroskopik (Treagust, et al,. dalam Sunyono, 2012).

Menurut Sunyono (2011) kebanyakan dari pembelajar cenderung hanya

menghafalkan representasi submikroskopik dan simbolik yang bersifat abstrak

(dalam bentuk deskripsi kata-kata) akibatnya tidak mampu untuk membayangkan

bagaimana proses dan struktur dari suatu zat yang mengalami reaksi.

Penelitian yang dilakukan oleh Afdila et al., (2015) menyatakan bahwa keadaan

di lapangan menunjukkan sebagian sekolah belum dapat membantu mengatasi

kesulitan siswa dalam hal pemahaman konsep yang bersifat abstrak.

Pembelajaran yang digunakan masih terbatas pada dua level fenomena sains yaitu

makroskopis dan simbolik. Hal ini sesuai dengan keadaan yang ditunjukkan pada

3 sekolah yang berbeda yaitu SMA persada 1, SMA persada 2, dan SMA Negeri

10 Bandar Lampung.

Kesulitan-kesulitan siswa dalam menginterkoneksikan ketiga level fenomena

kimia tersebut menandakan siswa masih kesulitan dalam membangun keterampil-

an metakognisi, sehingga mereka juga kesulitan dalam mengembangkan

kemampuan berpikirnya (Ferrari dan Stenberg dalam Santrock, 2010).

Perkembangan kognitif dianggap sebagai penentu kecerdasan intelektual siswa,

kemampuan kognitif terus berkembang seiring dengan proses pendidikan serta

dipengaruhi oleh faktor perkembangan fisik terutama otak secara biologis (Ferrari

dan Stenberg dalam Santrock, 2010). Menurut Suherman, et al,. (2001),

metakognitif adalah suatu kata yang berkaitan dengan apa yang diketahui tentang
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dirinya sebagai individu yang belajar dan bagaimana dia mengontrol serta

menyesuaikan perilakunya. Seseorang perlu menyadari kekurangan dan kelebihan

yang dimilikinya. Metakognitif adalah suatu bentuk kemampuan untuk melihat

pada diri sendiri sehingga apa yang dia lakukan dapat terkontrol secara optimal.

Flavell (dalam Rahman dan Phillips, 2006) mendefinisikan metakognisi sebagai

‘kognisi tentang kognisi’ atau ‘pemikiran tentang pemikiran’ dan komponen

penting dalam metakognisi adalah berkaitan dengan pengetahuan tentang kognisi

dan kebolehan memantau, meregulasi dan mengawal pengetahuan kognitif.

Schraw dan Dennison (1994) menyatakan bahwa kemampuan metakognisi

merupakan pengetahuan individu tentang 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.

Salah seorang pakar pemikir anak Deanna Kuhn (dalam Santrock, 2010) percaya

bahwa metakognisi harus lebih difokuskan pada usaha untuk membantu anak

menjadi pemikir yang lebih kritis, terutama di sekolah menengah. Nam (2007)

menyatakan bahwa siswa perlu diajarkan supaya berfikir secara kreatif dan kritis

untuk menyelesaikan masalah, membuat idea dan membuat keputusan yang bijak.

Mereka perlu menyadari cara bagaimana mereka berfikir dan bagaimana proses

pemikiran mempengaruhi pencapaian akademik.

Penelitian yang dilakukan oleh Afdila,et al., (2015) menyimpulkan bahwa salah

satu cara untuk membantu siswa dalam menyelesaikan kesulitan memahami
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konsep-konsep kimia yang bersifat abstrak adalah dengan menggunakan model

pembelajaran yang membantu dalam mengarahkan imajinasi siswa, yaitu

penggunaan model pembelajaran yang dikenal dengan SiMaYang Tipe II. Model

pembelajaran ini diyakini dapat mengatasi kesulitan-kesulitan siswa dalam

mentransformasikan ketiga level fenomena sains yaitu makroskopis,

submikroskopis, dan simbolik. Hasil penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa

model pembelajaran SiMaYang Tipe II mempunyai kepraktisan yang tinggi dalam

meningkatkan efikasi diri dan penguasaan konsep larutan elektrolit dan non-

elektrolit.

Sunyono (2014) telah mengembangkan sebuah model pembelajaran yang

penekanannya pada interkoneksi di antara ketiga level fenomena kimia tersebut,

yang dinamakan model SiMaYang. Pembelajaran model SiMaYang Tipe II pada

penelitian ini diterapkan pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit.

Pembelajaran SiMaYang Tipe II menurut (Sunyono, et al., 2012) terdiri dari 4

(empat) fase yaitu orientasi (fase 1), eksplorasi imajinasi atau imajinasi eksplorasi

(fase II), internalisasi (fase III), dan evaluasi (fase IV). Model pembelajaran

SiMaYang Tipe II pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, siswa akan

diberikan beberapa abstraksi yang nantinya akan merangsang siswa untuk dapat

berimajinasi dalam menghadapi representasi fenomena kimia. Abstraksi yang

diberikan kepada siswa mengandung level di tingkat makro, submikro, dan

simbolik.

Model pembelajaran teoritis SiMaYang Tipe II merupakan model pembelajaran

sains yang mencoba menginterkoneksikan ketiga level fenomena sains, sehingga
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topik-topik pembelajaran yang sesuai dengan model ini adalah topik-topik sains

yang lebih bersifat abstrak yang mengandung level makro, submikro, dan

simbolik (Sunyono,2014).

Pada penelitian ini digunakan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit yang

dapat memvisualisasikan dengan jelas kepada siswa mengapa larutan elektrolit

memiliki daya hantar arus listrik sementara larutan non-elektrolit tidak memiliki

daya hantar arus listrik. Model pembelajaran SiMaYang Tipe II berbasis multipel

representasi mampu menjelaskan kepada siswa penyebab perbedaan kemampuan

daya hantar arus listrik larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui gambar,

animasi atau simulasi dan atau analogi yang dapat membantu dan mengarahkan

imajinasi siswa agar lebih mampu dalam memahami fenomena sains yang

diberikan.

Hal ini juga dibuktikan dengan penelitian yang dilkukan oleh Izzati , et al., (2015)

yang menyimpulkan bahwa model pembelajaran SiMaYang Tipe II dikatakan

efektif dan praktis  dalam meningkatkan efikasi diri siswa dan penguasaan konsep

siswa. Model Pembelajaran SiMaYang Tipe II selain diyakini mampu membantu

siswa pemahaman konsep kimia juga dapat meningkatkan kemampuan efikasi diri

siswa. Siswa yang memiliki efikasi diri tinggi akan memandang kesulitan yang

dialami dalam mempelajari kimia sebagai sebuah tantangan sehingga tidak mudah

putus asa.

Bandura (1997) menjelaskan bahwa efikasi diri atau self efficacy merupakan

persepsi individu akan keyakinan kemampuannya melakukan tindakan yang

diharapkan. Keyakinan efikasi diri mempengaruhi pilihan tindakan yang akan
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dilakukan, besarnya usaha dan ketahanan ketika berhadapan dengan hambatan

atau kesulitan. Individu dengan efikasi diri tinggi memilih melakukan usaha lebih

besar dan pantang menyerah.

Penelitian dilakukan oleh Harahap (2008) menunjukkan bahwa 9,2% prestasi

belajar kimia siswa dipengaruhi oleh efikasi diri siswa, sedangkan sisanya 90,8%

dipengaruhi oleh faktor lain, maka semakin tinggi efikasi diri siswa maka akan

semakin tinggi pula prestasi belajar kimia siswa. Hasil penelitian ini sejalan

dengan penelitian Bandura (1994) yang mengatakan bahwa manusia yang kuat

efikasi dirinya akan meningkatkan prestasi pribadi dan kesejahteraannya dalam

berbagai strategi.

Pembelajaran yang berlangsung selama ini di sekolah juga belum mampu mem-

berdayakan proses belajar siswa secara maksimal termasuk kesadaran

metakognitif dan efikasi diri siswa. Fakta di lapangan berdasarkan observasi

pendahuluan yang dilakukan di SMA Negeri 10 Bandar Lampung, menunjukkan

bahwa siswa masih sedikit yang bisa memahami konsep-konsep kimia, siswa

masih pasif ketika pembelajaran berlangsung dan kurang percaya diri untuk

menjawab pertanyaan guru khususnya di mata pelajaran kimia.

Model pembelajaran SiMaYang Tipe II  yang digunakan pada penelitian yang di-

lakukan oleh para peneliti belum mengupayakan untuk memberdayakan kesadaran

metakognitif siswa. Hal ini berimplikasi terhadap hasil belajar kognitif siswa

cenderung rendah. Akibatnya siswa belum terlatih untuk menjadi peserta didik

yang mandiri. Menyadari pentingnya suatu model dalam pembelajaran untuk

mengembangkan kesadaran metakognitif siswa, maka mutlak diperlukan adanya
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pembelajaran yang lebih banyak melibatkan siswa secara aktif dalam proses pem-

belajaran itu sendiri. Hal ini dapat terwujud melalui suatu bentuk pembelajaran

alternatif yang dirancang sedemikian rupa sehingga mencerminkan keterlibatan

siswa secara aktif yang menanamkan kesadaran metakognitif.

Penelitian tentang model pembelajaran SiMaYang Tipe II baru terbatas pada

penelitian deskriptif, sehingga belum ada bukti yang menunjukkan bahwa model

pembelajaran SiMaYang Tipe II lebih baik di banding model pembelajaran lain.

Karakteristik model pembelajaran SiMaYang Tipe II adalah kooperatif,

kolaboratif, dan imajinatif ( Sunyono , et al.,2014). Oleh sebab itu, pada

penelitian ini model pembelajaran SiMaYang Tipe II akan di bandingkan dengan

salah satu model pembelajaran kooperatif yang berbasis kontruktivisme.

Pembelajaran kontruktivisme merupakan dimensi belajar yang dikembangkan ber-

dasarkan pengetahuan tentang bagaimana seseorang belajar. Dimensi belajar

yang dimaksud adalah pengembangan sikap dan persepsi yang positif terhadap

belajar, perolehan dan peintegrasian pengetahuan, perluasan dan penyempurnaan

pengetahuan, penggunaan pengetahuan secara bermakna, dan pembiasaan mental

berpikir produktif. Beberapa varian dalam pembelajaran konstruktivisme

diantaranya discovery learning, scaffolding learning, cooperative learning,

problem based instruction (Slavin, dalam Arends, 2008).

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model Problem

Based Learning (PBL), yaitu siswa belajar memecahkan masalah. Belajar

pemecahan masalah pada dasarnya adalah belajar menggunakan metode-metode

ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. Tujuannya ialah
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untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif untuk memecahkan

masalah secara rasional, lugas dan tuntas (Lawson, dalam Syah, 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh Purwaningsih (2011), menyatakan bahwa model

pembelajaran PBL dapat mempengaruhi dan meningkatkan metakognisi siswa.

Arifin dan Sitti (2014) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan

kesadaran metakognisi siswa SMA yang diajar menggunakan model Problem

Base Learning (PBL) dengan kooperatif tipe Think Pair Share (TPS).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada salah satu guru mata pelajaran

kimia kelas XI SMA Negeri 10 Bandar Lampung menunjukkan bahwa proses

pembelajaran selama ini belum pernah menerapkan model pembelajaran Problem

Based Learning (PBL) ataupun Problem Solving seperti yang ada pada peraturan

Kurikulum 2013, lebih sering menggunakan model pembelajaran konvensional

dan belum pernah menerapkan model pembelajaran SiMaYang Tipe II.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang

memfokuskan pada perbandingan model pembelajaran SiMaYang Tipe II dengan

model pembelajaran PBL terhadap keterampilan metakognisi dan efikasi diri

siswa yang belum ada yang mengkaji. Untuk itu dibutuhkan banyak kajian

eksperimental untuk memeriksa potensi dua model pembelajaran ini. Berdasarkan

uraian di atas, dilakukan penelitian dengan judul “Perbandingan Model

Pembelajaran SiMaYang Tipe II dengan Problem Based Learning (PBL) dalam

Meningkatkan Kemampuan Metakognisi dan Efikasi Diri Siswa”
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B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah model pembelajaran SiMaYang Tipe II lebih baik dibandingkan model

pembelajaran PBL dalam meningkatkan kemampuan metakognisi siswa pada

materi larutan elektrolit dan non-elektrolit?

2. Apakah model pembelajaran SiMaYang Tipe II lebih baik dibandingkan model

pembelajaran PBL dalam meningkatkan efikasi diri siswa pada materi larutan

elektrolit dan non-elektrolit?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Model pembelajaran SiMaYang Tipe II lebih baik dibandingkan model

pembelajaran PBL dalam meningkatkan kemampuan metakognisi siswa pada

materi larutan elektrolit dan non-elektrolit.

2. Model pembelajaran SiMaYang Tipe II lebih baik dibandingkan model

pembelajaran PBL dalam meningkatkan efikasi diri siswa pada materi larutan

elektrolit dan non-elektrolit.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

1. Siswa

penerapan model pembelajaran SiMaYang Tipe II dapat meningkatkan efikasi diri

dan kemampuan metakognisi siswa, sehingga siswa  dapat memahami materi
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pelajaran dengan mudah khususnya  pada materi larutan elektrolit dan non-

elektrolit.

2. Guru

Pembelajaran melalui model SiMaYang Tipe II menjadi salah satu pengalaman

baru dalam pembelajaran yang aktif, kreatif dan inovatif.

3. Sekolah

Sebagai bahan referensi model pembelajaran yang daat digunakan untuk

meningkatkan kualitas sekolah yang berupa model pembelajaran SiMaYang Tipe

II.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Model pembelajaran SiMaYang Tipe II berbasis multipel representasi terdiri

dari 4 (empat) fase yaitu orientasi (fase 1), eksplorasi-imajinasi atau imajinasi-

eksplorasi (fase II), internalisasi (fase III), dan evaluasi (fase IV) (Sunyono, et

al.,2014).

2. Model pembelajaran PBL memiliki 5 (lima) tahapan pembelajaran. Fase

pertama yaitu Orientasi peserta didik kepada masalah, fase kedua yaitu

mengorganisasikan peserta didik, fase ketiga yaitu membimbing penyelidikan

individu dan kelompok, fase keempat yaitu  mengembangkan dan menyajikan

hasil karya, dan fase kelima yaitu  menganalisa dan  mengevaluasi proses

pemecahan Amir (dalam Wulandari dan Surjono, 2013). Model PBL ini dipilih

karena model ini sudah pernah digunakan oleh guru di SMA N 10 Bandar

Lampung dalam pembelajaran, sesuai saran dari kurikulum 2013.
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3. Perbandingan model pembelajaran SiMaYang Tipe II dengan PBL diukur

berdasarkan kemampuan metakognisi dan hasil efikasi diri siswa diakhir

pembelajaran.

4. Kemampuan metakognisi merupakan pengetahuan individu tentang 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 (Schraw dan Dennison, 1994).

5. Efikasi diri merupakan persepsi individu akan keyakinan kemampuannya

melakukan tindakan yang diharapkan. Keyakinan efikasi diri mempengaruhi

pilihan tindakan yang akan dilakukan, besarnya usaha dan ketahanan ketika

berhadapan dengan hambatan atau kesulitan. Individu dengan efikasi diri

tinggi memilih melakukan usaha lebih besar dan pantang menyerah (Bandura,

1997).

6. Perbandingan model pembelajaran SiMaYng tipe II dan PBL dalam

meningkatkan kemampuan metakognisi dan efikasi diri siswa di dukung

dengan data respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran dan data

aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung.

7. Kompetensi dasar yang dibahas pada penelitian ini yaitu materi larutan

elektrolit dan non-elektrolit yang terdiri dari uji daya hantar arus listrik,

penyebab berbedaan kemampuan daya hantar arus listrik, dan senyawa yang

dapat atau tidak menghantarkan arus listrik berdasarkan jenis ikatan.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Model Pembelajaran SiMaYang Tipe II

Model pembelajaran SiMaYang Tipe II merupakan model pembelajaran sains

berbasis multipel representasi yang dikembangkan dengan memasukkan faktor

interaksi (tujuh konsep dasar) yang mempengaruhi kemampuan pembelajar untuk

merepresentasikan fenomena sains ke dalam kerangka model IF-SO (Waldrip

dalam Sunyono, 2012). Tujuh konsep dasar pembelajar tersebut yang telah

diidentifikasi oleh Shonborn and Anderson (dalam Sunyono 2011) adalah

kemampuan penalaran pembelajar (Reasoning; R), pengetahuan konseptual pem-

belajar (conceptual; C), dan keterampilan memilih mode representasi pembelajar

(representation modes; M).

Model pembelajar SiMaYang Tipe II melibatkan diagram submikro dilibatkan

sebagai alat pembelajaran topik-topik yang bersifat abstrak (misalnya stoikiometri

dan struktur atom), selanjutnya dikembangkan perangkat pembelajaran yang

dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan baik pada level makro, submikro,

maupun simbolik untuk memberikan kesempatan kepada pembelajar untuk ber-

latih merepresentasikan tiga level fenomena sains sepanjang sesi pembelajaran

yang berfokus kepada permasalahan sains level molekuler (Sunyono dan Yulianti,

2014). Oleh sebab itu, multipel representasi yang digunakan dalam model pem-

belajaran SiMaYang Tipe II ini adalah representasi- representasi dari fenomena
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sains (khususnya kimia) baik dari skala riil maupun abstrak (Park, 2006; Wang, et

al., 2007, Davidowitz, et al., 2010 dalam Sunyono, 2012).

Kegiatan eksplorasi ditekankan pada konseptualisasi masalah sains yang sedang

dihadapi berdasarkan kegiatan diskusi, eksperimen laboratorium/demonstrasi, dan

pelacakan informasi melalui jaringan internet (web blog atau web page).

Imajinasi diperlukan untuk melakukan pembayangan mental terhadap representasi

eksternal level submikroskopik, sehingga dapat mentransformasikan ke level

maksroskopik atau simbolik atau sebaliknya. Pembelajaran yang menekankan

pada proses imajinasi dapat membangkitkan kemampuan representasi pembelajar,

sehingga dapat meningkatkan kemampuan kreativitas pembelajar. Kekuatan

imajinasi akan membangkitkan gairah untuk meningkatkan keterampilan dan

pengetahuan konseptual pembelajar. Oleh sebab itu, imajinsi representasi

dimasukkan sebagai salah satu tahap (fase) dalam sintak dari model SiMaYang

Tipe II (Sunyono dan Yulianti, 2014).

Model pembelajaran SiMaYang memiliki 4 fase yaitu orientasi, eksplorasi-

imajinasi, internalisasi, dan evaluasi (Sunyono, 2012). Keempat fase dalam

model pembelajaran tersebut memiliki ciri dengan akhiran “si” sebanyak lima

“si”. Fase-fase tersebut tidak selalu berurutan bergantung pada konsep yang

dipelajari oleh pembelajar, terutama pada fase dua (fase eksplorasi-imajinasi).

Oleh sebab itu, fase-fase model pembelajaran yang dikembangkan dan hasil revisi

ini tetap disusun dalam bentuk layang-layang, sehingga tetap dinama-kan Si-5

layang-layang atau disingkat SiMaYang (Sunyono, et al., 2012):
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Fase I

Fase II

Fase III

Fase IV

Gambar 2. Fase-Fase Model Pembelajaran Si-5 Layang-Layang

(SiMaYang) (Sunyono, 2012).

Kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifiknya mempengaruhi adanya perubah-

an dari sintak model SiMaYang. Berkaitan hal tersebut, Sunyono (2014) telah

mengembangkan lebih lanjut model pembelajaran SiMaYang yang dipadu dengan

pendekatan saintifik dan dinamakan model Saintifik-SiMaYang atau SiMaYang

Tipe II. Model pembelajaran SiMaYang Tipe II memiliki sintak yang sama

dengan model SiMaYang. Perbedaannya terletak pada aktifitas guru dan siswa, di

mana pada model pembelajaran SiMaYang Tipe II, aktifitas guru dan siswa

disesuaikan dengan pendekatan saintifik (Sunyono dan Yulianti, 2014). Saintifik

model pembelajaran SiMaYang Tipe II dapat dilihat pada Tabel 1.

Orientasi

ImajinasiEksplorasi

Internalisasi

Evaluasi
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Tabel 1. Fase (Tahapan) Dari Sintaks Model Pembelajaran SiMaYang Tipe II
(Sunyono dan Yulianti, 2014; dan Sunyono, et al., 2015).

Tahapan
(Fase)

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

Fase I:
Orientasi

1. Menyampaikan tujuan
pembelajaran.

2. Memberikan motivasi dengan
berbagai fenomena kimia yang
terkait dengan pengalaman siswa.

1. Menyimak
penyampaian
tujuan sambil
memberikan
tanggapan

2. Menjawab
pertanyaan dan
memberikan
tanggapan

Fase II:
Eksplorasi
-
Imajinasi

1. Mengenalkan konsep kimia dengan
memberikan beberapa abstraksi
yang berbeda mengenai fenomena
kimia (seperti perubahan wujud zat,
perubahan kimia, dan sebagainya)
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-level fenomena kimia yang
lain, yaitu dengan membuat
transformasi dari level fenomena
kimia yang satu ke level yang lain
dengan menuangkannya ke dalam
lembar kegiatan siswa.

1. Menyimak dan
bertanya jawab
dengan guru
tentang fenomena
kimia yang
diperkenalkan.

2. Melakukan
penelusuran
informasi melalui
webpage/ weblog
dan/atau buku
teks.

3. Bekerja dalam
kelompok untuk
melakukan
imajinasi terhadap
fenomena kimia
yang diberikan
melalui LKS.

4. Berdiskusi dengan
teman dalam
kelompok dalam
melakukan latihan
imajinasi
representasi.

Fase III:
Internalisasi

1. Membimbing dan memfasilitasi
siswa dalam mengartikulasikan/
mengkomunikasikan hasil
pemikirannya melalui presentasi
hasil kerja kelompok.

2. Memberikan latihan atau tugas
dalam mengartikulasikan
imajinasinya.

1. Perwakilan
kelompok
melakukan
presentasi
terhadap hasil
kerja kelompok.

2. Memberikan
tanggapan/
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Tabel 1 (lanjutan)

Latihan individu tertuang dalam
lembar kegiatan siswa/LKS yang
berisi pertanyaan dan/atau perintah
untuk membuat interkoneksi ketiga
level fenomena kimia.

pertanyaan
terhadap kelompok
yang sedang
presentasi.

3.Melakukan latihan
individu melalui
LKS individu.

Fase IV:
Evaluasi

1. Mengevaluasi kemajuan belajar
siswa dan reviu terhadap hasil kerja
siswa.

2. Memberikan tugas latihan
interkoneksi. Tiga level fenomena
kimia

1. Menyimak hasil
reviu dari guru
dan bertanya
tentang
pembelajaran
yang akan datang.

Kelebihan dari model pembelajaran SiMaYang antara lain: (1) model

pembelajaran SiMaYang mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran

yang ditunjukkan dengan munculnya berbagai aktivitas pembelajaran.  Dalam

pembelajaran SiMaYang perang guru sebagai fasilitator dan mediator; (2) model

pembelajaran SiMaYang merupakan model yang menyenangkan. Hasil kajian

empiris menunjukkan lebih dari 80% pembelajar memberikan respon positif dan

senang dengan pelaksanaan menggunakan model SiMaYang; (3) mampu

membangun model mental pembelajar dalam upaya memahami materi

pembelajaran kearah model mental dengan kategori “baik” atau dengan

karakteristik “konsensus” dan “baik sekali” dengan karakteristik “target”serta

peningkatan model mental tersebut lebih tinggi dibanding pembelajaran

konvensional; (4) memiliki ciri kolaboratif, kooperatif, dan imajinatif yang

tertuang dalam fase eksplorasi-imajinasi dan internalisasi dapat diajdikan

alternatif model pembelajaran yang mampu mensejajarkan mahasiswa/siswa

berkemampuan rendah dengan mahasiswa/siswa berkemampuan sedang tinggi
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dalam membangun model mental dan meningkatkan penguasaan konsep; (5)dapat

dipandang sebagai model “terpadu” yang menggabungkan media TIK dengan

berbagai fenomenan kimia dan menggabungkan media tersebut dengan berbagai

aktivitas pembelajar, aktivitas dosen/guru, interaksi antar mahasiswa/siswa, dan

interaksi antara dosen/guru dengan mahasiswa/siswa; (6) mampu menciptakan

lingkungan belajar yang kaya akan aktivitas pembelajaran, baik yang bersifat

individual maupun yang bersifat kolaboratif, sekaligus mampu mensejajarkan

pada pembelajar arti pentingnya kerjasama dan menghargai hasil kerja orang lain;

(7) mampu memberikan dorongan atau motivasi kepada pembelajar untuk

mengasah kemampuan imajinasinya dalam memahami fenomena yang bersifat

abstrak (Sunyono, 2012).

Kelemahan/ keterbatasan model pembelajaran SiMaYang antara lain: (a) hanya

mampu meningkatkan model mental pembelajar dengan n-Gain berkategori

sedang. Mayoritas model mental yang dapat dibangun hanya sampai pada model

mental dengan kategori “baik” atau model mental dengan kategori “konsensus”

sedangkan model mental dengan karakteristik “sangat baik” atau model mental

target hanya sedikit yang dapat ditumbuhka; (b) penerapan baru terbatas pada

pencapaian tujuan membangun model mental dan meningkatkan penguasaan

konsep; (c) memerlukan infrastruktur yang memadai (seperti listrik, fasilitas

internet, dan komputer); (d) memerlukan kesiapan fasilitas jaringan internet

dengan kapasitas yang dapat diakses dengan pembelajar dengan kecepatan yang

memadai; (e) mengharuskan pengguna model memiliki kemampuan IT yang

cukup baik (Sunyono, 2012).
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B. Konsep Multipel Representasi

Tantangan dalam pembelajaran yang melibatkan fenomena (sub) mikro

merupakan suatu hal yang harus segera dipecahkan.  Terkait hal tersebut, sebagai

guru/dosen harus selalu melakukan inovasi kreatif dalam melaksanakan pem-

belajaran, terutama yang melibatkan interkoneksi di antara level makro, (sub)

mikro, dan simbolik.  Oleh sebab itu, konsep multipel representasi timbul karena

kebutuhan siswa untuk mengeksplorasi dan melakukan banyak tugas yang

beragam yang melibatkan sejumlah besar informasi yang bersifat abstrak

(Sunyono, 2015).

Konsep multipel representasi adalah salah satu pondasi praktik ilmiah, karena

para ahli menggunakan representasi sebagai cara utama berkomunikasi dan

memecahkan masalah (Sunyono,2015).

Johnstone (dalam Sunyono, 2012) membagi fenomena kimia ke dalam tiga level,

yaitu:

1. Representasi makroskopik yaitu diperoleh melalui pengamatan nyata

terhadap suatu fenomena yang dapat dilihat dan dipersepsi oleh panca indra

atau dapat berupa pengalaman sehari-hari siswa. Contohnya perubahan

warna, suhu, pH larutan,dan lain-lain.

2. Representasi submikroskopik yaitu representasi yang menjelaskan mengenai

struktur dan proses pada level partikel (atom/molekular) terhadap fenomena

makroskopik yang diamati.
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3. Representasi simbolik yaitu representasi secara kuantitatif, yaitu rumus

matematik, rumus sains, diagram, gambar, persamaan reaksi dan

perhitungan matematik.

Ketiga level 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 (dalam Sunyono, 2012), bahwa kimia melibatkan

proses-proses perubahan yang dapat diamati dalam hal (misalnya perubahan

warna, bau, gelembung) pada dimensi makroskopik atau laboratorium, namun

dalam hal perubahan 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 menggunakan notasi khusus, bahasa, diagram, dan simbolis, dan

secara kuantitatif dengan menggunakan matematika (persamaan dan grafik).

C. Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL)

Model Pembelajaran PBL yaitu siswa belajar memecahkan masalah. Belajar

pemecahan masalah pada dasarnya adalah belajar menggunakan metode-metode

ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti (Lawson, dalam

Syah, 2004). Tujuannya ialah untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan

kognitif untuk memecahkan masalah secara rasional, lugas dan tuntas. Dalam hal

ini hampir semua bidang studi dapat dijadikan sarana belajar pemecahan masalah.

Untuk keperluan ini, guru (khususnya yang mengajar eksakta, seperti IPA dan
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matematika) sangat dianjurkan menggunakan model dan strategi mengajar yang

berorientasi pada pemecahan masalah (Lawson dalam Syah, 2004).

Tabel 2. Fase (Tahapan) Dari Sintaks Model Pembelajaran Problem Based
Learning (PBL) Amir (dalam Wulandari dan Surjono, 2013)

Fase-Fase Aktivitas Guru Aktivitas Siswa
Fase 1
Orientasi siswa
kepada masalah

 Guru menjelaskan tujuan
pembelajaran,
menjelaskan logistik
yang dibutuhkan,
mengajukan fenomena
atau cerita untuk
memunculkan masalah

 Memotivasi siswa untuk
terlibat dalam
pemecahan masalah
yang dipilih

 Siswa menyimak
penjelasan tentang
tujuan pembelajaran
dan logistik yg
dibutuhkan

 Siswa termotivasi
untuk terlibat aktif
dalam pemecahan
masalah yang dipilih

Fase 2
Mengorganisasikan
siswa

 Guru membantu siswa
untuk mendefinisikan
dan mengorganisasi
tugas belajar yang
berhubungan dengan
masalah tersebut

 Siswa mendefinisikan
dan
mengorganisasikan
tugas belajar yang
berhubungan dengan
masalah tersebut

Fase 3
Membimbing
penyelidikan
individu dan
kelompok

 Guru mendorong siswa
untuk mengumpulkan
informasi yang sesuai,
melaksanakan
eksperimen untuk
mendapatkan penjelasan
dan pemecahan masalah

 Siswa terdorong
untuk mengumpulkan
informasi yang sesuai

 Melaksanakan
eksperimen untuk
mendapatkan
penjelasan dan
pemecahan masalah

Fase 4
Mengembangkan
dan menyajikan
hasil karya

 Guru membantu siswa
dalam merencanakan dan
menyiapkan karya yang
sesuai seperti laporan,
model dan berbagi tugas
dengan teman

 Siswa dibimbing
dalam merencanakan
dan menyiapkan
karya yang sesuai
seperti laporan, model
dan berbagi tugas
dengan teman

Fase 5
Menganalisa dan
mengevaluasi
proses pemecahan
masalah

 Guru membantu siswa
untuk melakukan
refleksi atau evaluasi
terhadap penyelidikan
mereka dan terkait
materi yang telah
dipelajari.

 Siswa mengevaluasi
terkait materi yang
telah dipelajari

 Hasil kerja kelompok
kemudian
dipresentasikan
didepan kelas.
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Model PBL menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan

dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Siswa diberikan permasalahan pada

awal pelaksanaan pembelajaran oleh guru, selanjutnya selama pelaksanaan

pembelajaran siswa memecahkan masalah yang akhirnya mengintegrasikan

pengetahuannya. PBL melibatkan siswa untuk mencari pengetahuannya sendiri

serta dapat meningkatkan hasil belajar kognitifnya. Adapun kelebihan dalam

model PBL diantaranya: (1) siswa dapat mengembangkan kemampuan atau

keterampilan berpikir, kemampuan pemecahan masalah, dan kemampuan

intelektual; (2) siswa sebagai pembelajar yang otonom dan mandiri; dan (3) siswa

diberikan kebebasan dalam menentukan idenya (Arifah dan Siti,2014).

Menurut Sanjaya (dalam Wulandari dan Surjono, 2013) PBL merupakan suatu

metode pembelajaran yang mempunyai banyak kelebihan dan kelemahan.

Kelebihan PBL adalah sebagai berikut: (a) pemecahan masalah dalam PBL cukup

bagus untuk memahami isi pelajaran; (b) pemecahan masalah berlangsung selama

proses pembelajaran menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan

kepada siswa; (c) PBL dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran; (d) membantu

proses transfer siswa untuk memahami masalah-masalah dalam kehidupan sehari-

hari; (e) membantu siswa mengembangkan pengetahuannya dan membantu siswa

untuk bertanggungjawab atas pembelajarannya sendiri; (f) membantu siswa untuk

memahami hakekat belajar sebagai cara berfikir bukan hanya sekedar mengerti

pembelajaran oleh guru berdasarkan buku teks; (g) PBL menciptakan lingkungan

belajar yang menyenangkan dan disukai siswa; (h) memungkinkan aplikasi dalam

dunia nyata; dan (i) merangsang siswa untuk belajar secara kontinu.  Kelemahan

PBL adalah sebagai berikut: (a) apabila siswa mengalami kegagalan atau kurang
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percaya diri dengan minat yang rendah mala siswa enggan untuk mencoba lagi;

(b) PBL membutuhkan waktu yang cukup untuk persiapan; dan (c) pemahaman

yang kurang tentang mengapa masalah-masalah yang dipecahkan maka siswa

kurang termotivasi untuk belajar.

D. Kemampuan Metakognisi

Beberapa ahli mendefinisikan metakognisi sebagai ‘berpikir mengenai berpikir ’,

sementara beberapa ahli lain mendefinisikan sebagai mengetahui tentang

mengetahui. Kemampuan refleksi diri dari proses kognitif

yang sedang berlangsung merupakan sesuatu yang unik bagi individu dan

memainkan peran penting dalam kesadaran manusia. Ini menunjukkan bahwa

metakognisi mengikutsertakan pemikiran seseorang (Murti, 2011).

Kuhn (dalam Murti, 2011) mendefinisikan metakognisi sebagai kesadaran dan

menajemen dari proses dan produk kognitif yang dimiliki seseorang, atau secara

sederhana disebut sebagai “berpikir mengenai berpikir”. Secara umum,

metakognisi dianggap sebagai suatu konstruk multidimensi.

Anderson dan Krathwohl (dalam Murti, 2011) mendefinisikan metakognisi

sebagai rincian dari pengetahuan yang dapat dikuasi atau diajarkan pada setiap

tahapan kognitif. Dalam lingkup pengetahuan tersebut, pengetahuan metakognitif

menempati pada tingkat tertinggi setelah pengetahuan faktual, pengetahuan

konseptual dan pengetahuan prosedural. Pengetahuan metakognitif meliputi

pengetahuan strategik, pengetahuan tugas-tugas berpikir dan pengetahuan pribadi.

Sebagai contoh pengetahuan metakognitif, yaitu pengetahuan tentang langkah-

langkah penelitian, rencana kegiatan dan program kerja; pengetahuan tentang
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jenis metode, tes yang harus digunakan dan dikerjakan guru; dan pengetahuan

tentang sikap, minat, karakteristik yang harus dikuasai untuk menjadi seorang

guru yang baik. Schraw dan Dennison (1994) mendefinisikan Kemampuan

metakognisi sebagai pengetahuan individu tentang 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

melakukan sesuatu, pengetahuan bagaimana seseorang dalam menjalankan

langkah-langkah dalam suatu proses belajar.

c. Pengetahuan kondisional merupakan pengetahuan terkait kapan suatu

prosedur, skill atau strategui itu digunakan dan kapan tidak digunakan, pada

kondisi apa suatu prosedur dapat digunakan, dan mengapa suatu prosedur

lebih baik dari prosedur yang lain.

Salah seorang pakar pemikiran anak Deanna Kuhn (dalam Santrock, 2010)

percaya bahwa metakognisi harus lebih difokuskan pada usaha untuk membantu

anak menjadi pemikir yang lebih kritis, terutama di sekolah menengah. Masalah

yang dimunculkan pada setiap proses pembelajaran dapat mereka uraikan dari

pengalaman berpikir mereka sendiri, sehingga kesadaran metakognitif secara

teoritik semakin besar, melalui pelaksanaan sintaks pembelajaran tersebut

berlangsung secara berkelompok. Dengan adanya peningkatan kesadaran
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metakognitif siswa juga dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa

(Santrock, 2010).

Pengetahuan metakognitif membentuk subkomponen pengetahuan dari

metakognisi, sementara istilah umum ‘metakognisi’ merujuk pada konsep

superordinat yang terdiri dari setidaknya dua komponen, yaitu (1) pengetahuan;

(2) monitoring (pengalaman) dan regulasi (ketrampilan), dan sering mengacu pada

procedural metacognition. Berlawanan dengan procedural metacognition yang

meliputi keterampilan-ketrampilan dan pengalaman-pengalaman yang mungkin

saja merupakan sesuatu yang tidak disadari, pengetahuan metakognitif merupakan

pengetahuan deklaratif yang stabil, yang diperoleh seseorang berkaitan dengan

kognisi dan memori, yang disimpan dalam memori jangka panjang sehingga dapat

diakses secara sadar, dan dapat digunakan untuk mengontrol proses kognitif

(Neunhaus, et al., 2011).

Flavell (dalam Rahman dan Phillips, 2006) mendefinisikan metakognisi sebagai

‘kognisi tentang kognisi’ atau ‘pemikiran tentang pemikiran’ dan komponen

penting dalam metakognisi adalah berkaitan dengan pengetahuan tentang kognisi

dan kebolehan memantau, meregulasi dan mengawal pengetahuan kognitif .

Definisi ini mencadangkan bahwa ketika proses berfikir atau belajar berlangsung,

individu itu boleh memilih kemahiran dan strategi yang sesuai mengikut

keperluan tugasan pemikiran atau pembelajaran yang sedang dijalankan (Rahman

dan Phillips, 2006).

Blakey & Spence (1990) mengemukakan strategi-startegi atau langkah-langkah

untuk meningkatkan keterampilan metakognisi, yakni:
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a) Mengidentifikasi. “Apa yang kau ketahui” dan “apa yang kau tidak ketahui”

Memulai aktivitas pengamatan, siswa perlu membuat keputusan yang disadari

tentang pengetahuan mereka. Dengan menyelidiki suatu topik, siswa akan

menverifikasi, mengklarifikasi dan mengembangkan, atau mengubah

pernyataan awal mereka dengan informasi yang akurat.

b) Berbicara tentang berpikir (talking about thinking). Selama membuat

perencanaan dan memecahkan masalah, guru boleh “menyuarakan pikiran”,

sehingga siswa dapat ikut mendemonstrasikan proses berpikir. Pemecahan

masalah berpasangan merupakan strategi lain yang berguna pada langkah ini.

Seorang siswa membicarakan sebuah masalah, mendeskripsikan proses ber-

pikirnya, sedangkan pasangannya mendengarkan dan bertanya untuk

membantu mengklarifikasi proses berpikir.

c) Membuat jurnal berpikir (keeping thinking journal). Cara lain untuk

mengembangkan metakognisi adalah melalui penggunaan jurnal atau catatan

belajar. Jurnal ini berupa buku harian dimana setiap siswa merefleksi

berpikir mereka, membuat catatan tentang kesadaran mereka terhadap

kedwiartian (ambiguities) dan ketidakkonsistenan, dan komentar tentang

bagaimana mereka berurusan/menghadapi kesulitan.

d) perencanaan dan regulasi-diri. Siswa harus mulai bekerja meningkatkan

responsibilitas untuk merencanakan dan meregulasi belajar mereka. Sulit

bagi pebelajar menjadi orang yang mampu mengatur diri sendiri (self

directed) ketika belajar direncanakan dan dimonitori oleh orang lain.

e) Melaporkan kembali proses berpikir (debriefing thinking process).

Aktivitas terakhir adalah menfokuskan diskusi siswa pada proses berpikir
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untuk mengembangkan kesadaran tentang strategi-strategi yang dapat

diaplikasikan pada situasi belajar yang lain. Metode tiga langkah dapat

digunakan; Pertama: guru mengarahkan siswa untuk mereviu aktivitas,

mengumpulkan data tentang proses berpikir; Kedua: kelompok

mengklasifikasi ide-ide yang terkait, mengindentifikasi strategi yang

digunakan; Ketiga: mereka mengevaluasi keberhasilan, membuang strategi-

strategi yang tidak tepat, mengidentifikasi strategi yang dapat digunakan

kemudian, dan mencari pendekatan alternatif yang menjanjikan.

f) Evaluasi diri (self evaluation). Mengarahkan pengalaman-pengalaman

evaluasi diri dapat diawali melalui pertemuan individual dan daftar-daftar

yang berfokus pada proses berpikir. Secara bertahap, evaluasi diri akan lebih

banyak diaplikasikan secara independen.

E. Efikasi Diri

Self efficacy atau efikasi diri menurut Bandura (1997) merupakan persepsi

individu akan keyakinan kemampuannya melakukan tindakan yang diharapkan.

Keyakinan efikasi diri mempengaruhi pilihan tindakan yang akan dilakukan,

besarnya usaha dan ketahanan ketika berhadapan dengan hambatan atau kesulitan.

Individu dengan efikasi diri tinggi memilih melakukan usaha lebih besar dan

pantang menyerah.

Bandura (1986) berpendapat bahwa efikasi diri tidak berkaitan dengan kecakapan

yang dimiliki melainkan berkaitan dengan keyakinan individu mengenai apa yang

dapat dilakukan dengan kecakapan yang dimiliki seberapa pun besarnya. Efikasi

diri menekankan pada komponen keyakinan yang dimiliki seseorang dalam meng-
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hadapi situasi yang akan datang yang mengandung ketidakpastian, tidak dapat

diramalkan, dan sering kali penuh tekanan. Sementara itu, Gist dan Mitchell

(Schwoerer dan May, 1996) menyatakan bahwa efikasi diri dapat membawa pada

perilaku yang berbeda diantara individu dengan kemampuan yang sama, karena

efikasi diri mempengaruhi pilihan, tujuan, pengatasan masalah, dan kegigihan

dalam berusaha. Semakin tinggi efikasi diri seseorang, semakin percaya ia pada

kemampuannya untuk berhasil dalam suatu tugas. Efikasi diri tidak boleh

dikacaukan dengan penilaian tentang konsekuensi yang akan dihasilkan dari

sebuah perilaku, tetapi akan membantu menentukan hasil yang diharapkan.

Kepercayaan diri pada individu akan membantu mencapai keberhasilan.

Efikasi diri adalah suatu gambaran subjektif terhadap kemampuan diri yang

bersifat fragmental, yaitu setiap individu mempunyai efikasi diri yang berbeda-

beda pada situasi yang berbeda (Bandura, 1997). Maksudnya, individu menilai

kemampuan, potensi dan kecenderungan yang ada padanya dipadukan dengan

tuntutan lingkungan, karena itu efikasi diri tidak mencerminkan secara nyata

kemampuan individu bersangkutan. Efikasi diri berbeda dengan aspirasi (cita-

cita), karena cita-cita menggambarkan sesuatu yang ideal yang seharusnya dapat

dicapai, sedang efikasi diri menggambarkan penilaian kemampuan diri.

Bandura (1986) mengungkapkan bahwa perbedaan self efficacy pada setiap

individu terletak pada tiga komponen, yaitu magnitude, strength dan generality.

Masing-masing mempunyai implikasi penting di dalam performansi, yang secara

lebih jelas dapat diuraikan menjadi tiga aspek. Pertama, magnitude (tingkat

kesulitan tugas), yaitu masalah yang berkaitan dengan derajat kesulitan tugas

individu. Komponen ini berimplikasi pada pemilihan perilaku yang akan dicoba
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individu berdasar ekspektasi efikasi pada tingkat kesulitan tugas. Individu akan

berupaya melakukan tugas tertentu yang ia persepsikan dapat dilaksanakannya

dan ia akan menghindari situasi dan perilaku yang ia persepsikan di luar batas

kemampuannya.

Komponen kedua menurut Bandura (1997) yaitu strength (kekuatan keyakinan),

yaitu berkaitan dengan kekuatan pada keyakinan individu atas kemampuannya.

Pengharapan yang kuat dan mantap pada individu akan mendorong untuk gigih

dalam berupaya mencapai tujuan, walaupun mungkin belum memiliki

pengalaman–pengalaman yang menunjang.

Komponen ketiga menurut Bandura (1997) yaitu generality (generalitas), yaitu hal

yang berkaitan cakupan luas bidang tingkah laku di mana individu merasa yakin

terhadap kemampuannya. Individu dapat merasa yakin terhadap kemampuan

dirinya, tergantung pada pemahaman kemampuan dirinya yang terbatas pada

suatu aktivitas dan situasi tertentu atau pada serangkaian aktivitas dan situasi yang

lebih luas dan bervariasi.

Pujiati (2010) menyatakan bahwa aspek magnitude adalah aspek yang memiliki

pengaruh terbesar dalam variabel efikasi diri dibandingkan kedua aspek lainnya,

namun aspek generality dan aspek stength juga ikut serta mempengaruhi efikasi

diri secara keseluruhan walaupun tidak sebesar aspek magnitude. Rata-rata

efikasi diri siswa ditinjau dari aspek magnitude yang berada pada kategori tinggi,

artinya siswa sudah merasa mampu untuk menghadapi kesulitan-kesulitan dari

tugas-tugas akademiknya serta dapat mengatur dirinya serta memperkirakan

tindakan yang dirasa mampu. Siswa yang memiliki efikasi diri yang tinggi, saat



29

dihadapkan pada mata pelajaran yang sulit akan mempersepsi dirinya mampu

mengerjakan atau menguasai materi pelajaran tersebut karena memiliki

kepercayaan diri untuk mampu mengatasi kesulitan sendiri. Pada taraf ini siswa

juga mulai mampu mengembangkan keterampilan merencanakan aktivitas belajar-

nya dari pengalaman sebelumnya.

Tingkat efikasi diri siswa ditinjau dari aspek strength yang berada pada kategori

tinggi diartikan bahwa siswa sudah memiliki tingkat daya usaha dan ketahanan

diri dalam menghadapi berbagai hambatan untuk memenuhi tuntutan akademik

sebagai pelajar. Hambatan-hambatan yang dihadapi siswa dapat berupa

pengalaman kegagalan atau kesulitan yang dihadapinya. Ketercapaian aspek ini

juga mengindikasikan siswa dapat meningkatkan usaha dengan baik dan

komitmen terhadap tugas-tugas belajarnya (Pujiati, 2010).

Aspek generality berkaitan dengan luas keyakinan atas kemampuan diri, artinya

siswa dapat saja menilai keyakinan dirinya untuk aktivitas yang cukup luas atau

aktivitas-aktivitas tetentu saja dimana siswa menampilkan kemampuan dirinya

dalam situasi-situasi sosial. Ketika siswa berada pada situasi belajar di kelas,

siswa yang memiliki tingkat generality yang tinggi mampu mengolah materi

belajar dengan baik walaupun situasi di kelas kurang mendukung proses belajar

(Pujiati, 2010).

Bandura (1994) mengatakan manusia yang kuat efikasi diri akan meningkatkan

prestasi pribadi dan kesejahteraannya dalam berbagai strategi. Jika siswa yang

memiliki efikasi tinggi maka ia cenderung untuk memilih tugas yang menantang

dan gigih dalam menghadapi suatu tantangan baru.
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Efikasi diri mempengaruhi motivasi melalui pilihan yang dibuat dengan tujuan

yang ditetapkan. Siswa yang memiliki kepercayaan dan kemampuan yang tinggi

memiliki motivasi yang tinggi, mengerjakan tugas dengan lebih cepat dan meraih

tujuan lebih baik (Bandura, 1994). Siswa yang rendah tingkat efikasinya akan

memilih tugas yang lebih mudah dan menghindar dari tugas secara keseluruhan

serta berupaya untuk tidak bekerja dan siswa seperti ini lebih mudah menyerah

(Zimmerman, 1995).

Zimmerman (1995) melanjutkan bahwa hal ini menandakan bahwa siswa dengan

efikasi diri rendah mudah putus asa, tidak suka menghadapi kesulitan dalam

belajar, pesimis dengan pencapaian tujuan yang mengakibatkan motivasi untuk

belajar kurang sehingga prestasi yang dicapai tidak memuaskan bahkan buruk.

Efikasi diri akan menjadi efektif bila didukung oleh kemampuan yang memadai

(ability ) dan keyakinan akan usaha serta hasil yang akan diperoleh.

(Baron dan Greenberg, 1997) mendefinisikan efikasi diri sebagai evaluasi

seseorang mengenai kemampuan atau kompetensi dirinya untuk melakukan suatu

tugas, mencapai tujuan atau mengatasi hambatan. Efikasi diri tidak berkaitan

dengan kemampuan seseorang terhadap sesuatu yang dapat dilakukannya ataupun

keterampilan dan keahlian yang dimiliki individu tersebut. Efikasi diri bukan

merupakan faktor bawaan dan keturunan.

Ali dan McWhirter (dalam Metheny, J.,et al., 2008) menemukan hubungan yang

signifikan antara dukungan sosial guru dan efikasi diri pendidikan, harapan hasil

kerja dan kemungkinan adanya hambatan dalam pendidikan menengah.

Dukungan sosial guru memiliki hubungan yang kuat dengan efikasi diri
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pendidikan dengan dukungan dari orang tua, saudara dan teman sebaya. Guru

menjadi sumber dukungan yang potensial bagi siswa karena mereka

menghabiskan sebagian waktu mereka di sekolah. Dukungan sosial guru

memiliki hubungan dengan beberapa hasil penting, diantaranya pencapaian

akademik, motivasi akademik, serta upaya akademik dan mengejar tujuan lain.

Hal ini memiliki hubungan dengan efikasi diri, sebagaimana pernyataan

Zimmerman, B. J. (2000) bahwa efikasi diri merupakan prediktor yang sangat

efektif untuk motivasi dan belajar.

Harahap (2008) yang menyatakan bahwa adanya hubungan yang positif dan

signifikan antara efikasi diri siswa terhadap prestasi belajar kimia siswa. Efikasi

diri siswa sangat menentukan tingkat dan peningkatan prestasi belajar kimia siswa

karena dengan efikasi diri siswa akan mampu merencanakan tindakan, menampil-

kan prilaku baru, merespon dengan aktif dan kreatif serta mampu memberikan

solusi atau memecahkan masalah terhadap persoalan hidup yang sedang dialami

siswa maupun tugas yang diberikan oleh guru. Siswa yang memiliki efikasi diri

yang kuat akan mampu bertahan dalam situasi sulit dan sangat menyukai tugas-

tugas yang menantang tidak hanya dalam pembelajaran.

F. Analisis Konsep

Markle dan Tieman (dalam Fadiawati, 2011) mendefinisikan konsep sebagai

sesuatu yang sungguh-sungguh ada. Mungkin tidak ada satupun definisi yang

dapat mengungkapkan arti dari konsep. Untuk itu diperlukan suatu analisis

konsep yang memungkinkan kita dapat mendefinisikan konsep, sekaligus

menghubungkan dengan konsep-konsep lain yang berhubungan.
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Lebih lanjut lagi, Herron et al. (dalam Fadiawati, 2011) mengemukakan bahwa

analisis konsep merupakan suatu prosedur yang dikembangkan untuk menolong

guru dalam merencanakan urutan-urutan pengajaran bagi pencapaian konsep.

Markle dan Tieman (dalam Fadiawati, 2011) menyatakan bahwa analisis konsep

dilakukan melalui tujuh langkah, yaitu menentukan nama atau label konsep,

definisi konsep, jenis konsep, atribut kritis, atribut variabel, posisi konsep, contoh,

dan non contoh.

G. Kerangka Berpikir

Prinsip dasar model pembelajaran SiMaYang Tipe II adalah guru mengenalkan

konsep kimia dengan menyajikan beberapa abstraksi mengenai fenomena sains

dan mentransformasikan ketiga level fenomena sains tersebut yaitu makroskopis,

submikroskopis, dan simbolik serta membimbing dan memfasilitasi siswa untuk

mengemukakan dan mengembangkan pemikirannya. Tahap awal atau fase I pada

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran SiMaYang Tipe II

adalah guru memberikan motivasi dengan berbagai fenomena sains yang terkait

dengan pengalaman siswa, tahap ini dikenal dengan fase orientasi. Pada tahap ini,

dengan adanya motivasi berupa fenomena sains dari pengalaman siswa, siswa

akan tertantang untuk dapat menguasai materi atau konsep yang akan dipelajari

pada pertemuan tersebut.

Tahap kedua atau fase II adalah fase eksplorasi. Pada tahap ini siswa akan diper-

kenalkan dengan konsep materi yang penyampaiannya melalui abstraksi yang

berbeda mengenai fenomena sains secara verbal atau demonstrasi dan visualisasi

yang dapatberupa gambar, grafik, simulasi atau animasi, dan atau analogi. Pada
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tahap ini siswa akan merasa tertantang untuk dapat mengungkapkan berbagai

macam pertanyaan atau bahkan jawaban terkait absrtaksi yang diberikan. Pada

tahap ini siswa akan berimajinasi dan merepresentasikan fenomena sains yang

diberikan serta bekerja keras untuk memahami dan mengembangkan pemikiran

mereka. Siswa akan dilatihkan efikasi diri agar mengalami peningkatan.

Peningkatan efikasi diri siswa akan meningkatkan daya tarik siswa dalam

mengerjakan soal dengan tingkat kesukaran yang tinggi.

Tahapa Selanjutnya atau fase III yaitu internalisasi. Pada tahap ini siswa akan

mempresentasikan hasil pemikirannya, meyampaikan komentar atau menanggapi

presentasi dari kelompok lain. Siswa akan diberikan latihan untuk dapat meng-

artikulasikan imajinasi, setelah melalui fase II siswa dilatihkan kembali mengenai

efikasi diri agar tertantang dan termotivasi mengerjakan soal atau pertanyaan yang

sulit dan tidak mudah putus asa ketika mengalami kesulitan pada saat mengerja-

kan tugas.

Tahap terakhir atau fase IV merupakan fase evaluasi. Pada tahap ini siswa akan

meriviu hasil kerjanya dan berlatih menginterkoneksikan ketiga level fenomena

sains dan melakukan evaluasi diagnostik, formatif, dan sumatif. Fase evaluasi

merupakan fase dimana siswa dipersilahkan untuk bertanya tentang pembelajaran

yang akan datang kepada guru agar siswa lebih siap mengikuti pembelajaran

selanjutnya dengan baik. Berdasarkan uraian dan langkah-langkah di atas dengan

diterapkannya model pembelajaran SiMaYang Tipe II berbasis multipel

representasi diyakini dapat meningkatkan kemampuan metakognisi dan efikasi

diri siswa pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit.
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Model Pembelajaran PBL menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam

mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Prinsip pada model

PBL yaitu siswa diberikan permasalahan pada awal pelaksanaan pembelajaran

oleh guru, selanjutnya selama pelaksanaan pembelajaran siswa memecahkan

masalah yang akhirnya mengintegrasikan pengetahuannya.

Model pembelajaran PBL memiliki 5 tahapan pembelajaran. Fase pertama yaitu

Orientasi peserta didik kepada masalah. Pada fase ini, siswa akan menyimak

penjelasan tentang tujuan pembelajaran dan logistik yang dibutuhkan dan siswa

akan dimotivasi untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang dipilih. Fase

kedua yaitu  mengorganisasikan peserta didik. Pada tahap ini siswa akan

didorong untuk mendefinisikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah

yang akan diselesaikan.

Fase ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok, Pada tahap

ini siswa akan didorong untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksana-

kan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah yang

akan diselesaikan. Fase selanjutnya yaitu  mengembangkan dan menyajikan hasil

karya. Pada tahap ini siswa akan dibimbing dalam merencanakan dan

menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, model dan berbagi tugas dengan

teman. Fase terakhir yaitu  menganalisa dan  mengevaluasi proses pemecahan.

Pada tahap ini, hasil belajar siswa akan dievaluasi terkait materi yang telah

dipelajari dan meminta kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja.
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Berdasarkan uraian dan langkah-langkah di atas dengan diterapkannya model

pembelajaran PBL diyakini dapat meningkatkan kemampuan metakognisi dan

efikasi diri siswa pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit.

H. Hipotesis Umum

1. Model pembelajaran SiMaYang Tipe II berbasis multipel representasi lebih

baik di bandingkan dengan model pembelajaran Problem Base Learning

(PBL) dalam meningkatkan kemampuan metakognisi pada materi larutan

elektrolit dan non-elektrolit.

2. Model pembelajaran SiMaYang Tipe II berbasis multipel representasi lebih

baik di bandingkan dengan model pembelajaran Problem Base Learning

(PBL) dalam meningkatkan efikasi diri pada materi larutan elektrolit dan non-

elektrolit.



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X MIA SMA Negeri 10

Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016 dan tersebar dalam delapan kelas.

Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu teknik cluster random sampling.

Pengambilan sampel ditentukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan kelas eksperimen 1 dengan cara random untuk memilih 1 dari 8

kelas yang ada lalu diperoleh kelas X MIA 8, pada kelas eksperimen 1 ini

akan diterapkan model pembelajaran SiMaYang tipe II.

2. Menentukan kelas eksperimen 2 (sebagai kontrol) dengan cara random untuk

memilih 1 dari 8 kelas yang ada lalu diperoleh kelas X MIA 2, pada kelas

eksperimen 2 (sebagai kontrol) ini akan diterapkan model pembelajaran

Problem Based Learning (PBL). Model PBL ini dipilih sebagai kelas kontrol

karena model ini sudah pernah digunakan oleh guru di SMA N 10 Bandar

Lampung dalam pembelajaran, sesuai saran dari kurikulum 2013.

B. Desain dan Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah control group pretest-posttest design.

Pada desain penelitian ini melihat perbedaan pretes maupun postes antara kelas
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eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 (sebagai kontrol), sedangkan metode

penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen.

Tabel 3. Desain penelitian

Kelas Pretes Perlakuan Postes

Kelas eksperimen 1 O1 X1 O2

Kelas ekperimen 2
(sebagai kontrol)

O1 X2 O2

Keterangan:

O1 : Kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 (sebagai kontrol) diberi pretes.

X1 : Pembelajaran kimia dengan menggunakan pembelajaran SiMaYang Tipe II.

O2 : Kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2 (sebagai kontrol) diberi postes.

X2 : Pembelajaran kimia dengan menggunakan pembelajaran PBL.

C. Variabel Penelitian

Variabel-variabel dalam penelitian ini meliputi satu variabel bebas dan dua

variabel terikat. Variabel bebas, yaitu pembelajaran menggunakan model

SiMaYang tipe II berbasis multipel representasi dan model pembelajaran PBL .

Variabel terikat adalah kemampuan metakognisi dan efikasi diri pada materi

larutan elektrolit dan non-elektrolit.

D. Instrumen Penelitian dan Validitasnya

Alat yang berfungsi  untuk mempermudah pelaksanaan sesuatu di sebut dengan

instrumen. Alat yang digunakan oleh pengumpul data untuk melaksanakan tugas-

nya mengumpulkan data. Instrumen biasa di sebut Instrumen pengumpulan data

(Arikunto, 1997). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:



38

1. Instrumen efikasi diri yang digunakan dalam penelitian disusun dengan

mengadopsi indikator dari Bandura (1997). Menggunakan angket efikasi diri

yang di adobsi dari angket yang telah valid secara teoritis (validasi ahli) yang

diadopsi dari Sunyono, et al., (2015).

2. Instrumen kemampuan metakognisi yang digunakan dalam penelitian disusun

dengan mengadopsi indikator dari Schraw dan Dennison (1994).

Menggunakan angket kemampuan metakognisi yang di adobsi dari angket

yang telah valid secara teoritis (validasi ahli) diadopsi dari Sunyono, et al.,

(2015).

3. Angket respon siswa yang bertujuan untuk menjaring data respon siswa

terhadap kegiatan dan komponen pembelajaran dalam pelaksanaan pem-

belajaran kimia. Lembar observasi ini disusun dengan mengadopsi instrumen

yang dikembangkan oleh Sunyono, et al., (2015).

4. Lembar pengamatan aktivitas siswa yang bertujuan untuk mengamati

aktivitas siswa dalam kelompok selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Lembar observasi ini disusun dengan mengadopsi instrumen yang

dikembangkan oleh Sunyono, et al., (2015)

E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi pendahuluan

Prosedur observasi pendahuluan:

a. Meminta izin kepada Kepala SMA Negeri 10 Bandar Lampung untuk

melaksanakan penelitian.



39

b. Mengadakan observasi sekolah tempat penelitian untuk mendapatkan infor-

masi mengenai data siswa, karakteristik siswa, jadwal, cara mengajar guru

kimia di kelas, dan sarana-prasarana yang ada di sekolah yang dapat diguna-

kan sebagai sarana pendukung pelaksanaan penelitian.

c. Menentukan model pembelajaran yang akan digunakan pada materi pokok

larutan elektrolit dan non-ektrolit, yaitu model pembelajaran SiMaYang tipe

II berbasis multipel representasi dan model pembelajaran Problem Based

Learning (PBL) sebagai pembanding.

d. Menentukan kelas yang digunakan sebagai subyek penelitian.

2. Pelaksanaan penelitian

Prosedur pelaksanaan penelitian terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap persiapan

Peneliti menyusun perangkat pembelajaran yang akan digunakan selama

proses permbelajaran di kelas, antara lain Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) kelas eksperimen 1 dengan model pembelajaran

SiMaYang tipe II yang diadopsi dari Afdila (2015), Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) eksperimen 2 dengan model pembelajaran PBL yang

dimodifikasi dari Afdila (2015), Silabus diadopsi dari Afdila (2015),

Lembar Kerja Siswa (LKS) kelas eksperimen 1 yang diadopsi dari Putrizal

(2015), Lembar Kerja Siswa (LKS) eksperimen 2 yang modifikasi dari

Putrizal (2015), instrumen tes efikasi diri yang diadopsi dari Sunyono, et al.,

(2015), instrumen tes keterampilan  metakognisi yang diadopsi dari

Sunyono, et al., (2015), lembar pengamatan aktivitas siswa dan angket

respon siswa yang diadopsi dari Sunyono, et al., (2015).
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b. Tahap penelitian

Pada tahap pelaksanaannya, penelitian dilakukan pada kelas eksperimen 1

yang akan diterapkan model pembelajaran SiMaYang tipe II berbasis

multipel representasi dan eksperimen 2 yang akan diterapkan model

pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Urutan prosedur

pelaksanaannya sebagai berikut:

1) Memberikan tes kemampuan metakognisi dan tes efikasi diri kepada

kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2 untuk mengetahui kemampuan

metakognisi dan efikasi diri awal siswa.

2) Peneliti melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada materi larutan

elektrolit dan non-elektrolit sesuai dengan model pembelajaran yang

telah ditetapkan pada kelas eksperimen 1 yaitu SiMaYang tipe II dan

pada eksperimen 2 yaitu Problem Based Learning (PBL).

3) Memberikan tes kemampuan metakognisi dan tes efikasi diri setelah

pembelajaran pada kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2 untuk

mengukur peningkatan kemampuan metakognisi dan efikasi diri akhir

siswa.

3.  Pembahasan dan kesimpulan

a.  Menganalisis data

b.  Pembahasan

c.  Menarik kesimpulan
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Prosedur pelaksanaan penelitian tersebut dapat digambarkan dalam bentuk bagan

berikut ini :

F. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Validitas dan Reliabilitas Angket Kemampuan Metakognisi dan

Efikasi Diri

Data penelitian yang diperoleh di analisis secara deskriptif meliputi analisis

validitas dan reliabilitas untuk angket kemampuan metakognisi. Validitas dari

angket secara teoritis dilakukan oleh validator (ahli psikologi). Validitas dari

angket tes dianalisis dengan Software SPSS 17.0. ditentukan dari perbandingan

nilai rhitung dan rtabel (product moment) dan dikatakan valid apabila rhitung > rtabel.

Observasi
Pendahuluan

Pelaksanaan
Penelitian (Tahap
Persiapan)

Pelaksanaan
Penelitian
(Tahap
Penelitian)

Pembahasan
dan
Kesimpulan

Kelas
eksperimen 2
/kontrol
(Pembelajaran
PBL)

Pretes

Postes

Kelas
eksperimen 1
(Pembelajaran
SiMaYang tipe
II)

Menganalisis Data

Pembahasan dan kesimpulan

Menentukan populasi dan sampel

Mempersiapkan Instrumen Pembelajaran

Mengajukan permohonan izin kepada pihak sekolah

Mengadakan observasi sekolah tempat penelitian
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Sedangkan reliabilitas ditentu-kan menggunakan rumus Alpha Cronbach

dengan membandingkan r11 dan rtabel, instrumen angket dikatakan reliabel jika

r11 > rtabel.

2. 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.

2. Menghitung persentase jumlah siswa yang memberikan respon positif dan

negatif.

3. Menafsirkan data dengan menggunakan tafsiran harga persentase

sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4.  Kriteria tingkat keterlaksanaan

Persentase Kriteria
80,1% - 100,0%
60,1% - 80,0%
40,1% - 60,0%
20,1% - 40,0%

0,0% - 20,0%

Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat rendah

3. 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:
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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 Tabel 4.

3. Mengurutkan aktivitas siswa yang dominan dalam pembelajaran

berdasarkan persentase setiap aspek aktivitas yang diamati.

2. Analisis Perbandingan Model Pembelajaran SiMaYang Tipe II dengan

PBL

a) Hipotesis kerja

a) Hipotesis pertama ( Kemampuan metakognisi)

Rata-rata n-Gain kemampuan metakognisis siswa pada materi larutan

elektrolit dan non elektrolit yang diterapkan pembelajaran SiMaYang tipe II

lebih tinggi daripada rata-rata kemampuan metakognisis  siswa dengan

pembelajaran PBL.

b) Hipotesis kedua (efikasi diri )
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Nilai siswa=

n-Gain =

Rata-rata n-Gain efikasi diri siswa pada materi larutan elektrolit dan non

elektrolit yang diterapkan pembelajaran SiMaYang tipe II lebih tinggi

daripada rata-rata efikasi diri siswa dengan pembelajaran PBL.

5. Teknik Analisis Data

Tujuan analisis data yang dikumpulkan adalah untuk memberikan makna atau arti

yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan yang berkaitan dengan masalah,

tujuan, dan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

1. Mengubah skor menjadi nilai

Nilai pretes atau postes dirumuskan sebagai berikut:

Jumlah skor jawaban yang diperoleh
Jumlah skor maksimal

2. Menghitung n-Gain ternormalisasi

Analisis skor gain ternormalisasi dilakukan untuk mengetahui peningkatan

kemampuan metakognisi dan efikasi diri siswa antara pembelajaran

SiMaYang tipe II dengan pembelajaran PBL, maka dilakukan analisis skor

gain ternormalisasi. Tujuan perhitungan gain ternormalisasi ini yaitu untuk

mengetahui peningkatan nilai pretes dan postes dari kedua kelas. Menurut

Hake (dalam Sunyono, 2014) besarnya peningkatan dihitung dengan rumus

n-Gain (normalized gain) yaitu:

( % Postes - % Pretes )
( 100- % Pretes )

x 100



45

Hasil perhitungan gain ternormalisasi kemudian diinterpretasikan dengan

menggunakan kriteria gain sebagai berikut:

g > 0,7 (pembelajaran dengan skor n-Gain tinggi)

0,3 < g < 0,7 (pembelajaran dengan skor n-Gain sedang)

g < 0,3 (pembelajaran dengan skor n-Gain rendah)

6. Teknik pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kesamaan

dua rata-rata dan uji perbedaan dua rata-rata.  Uji ini digunakan untuk

mengetahui perbandingan kedua model pembelajaran yang digunakan

terhadap sampel dengan melihat gain ternormalisasi kemampuan metakognisi

dan efikasi diri pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit yang lebih

tinggi.  Sebelum dilakukan uji kesamaan dua rata-rata pretes dan uji perbedaan

dua rata-rata n-Gain, harus dilakukan uji prasyarat telebih dahulu yaitu uji

normalitas dan uji homogenitas dua varians. Pengujian hipotesis dilakukan

dengan uji-t (t student) dengan  taraf nyata 0,05.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua sampel berasal

dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak.  Untuk uji normalitas

menggunakan uji chi-kuadrat.

Hipotesis:  H0 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

H1 : sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal.

Untuk uji normalitas, digunakan rumus sebagai berikut:
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χ2 = ∑ ( )
keterangan:

χ2   = Normalitas

Oi = frekuensi pengamatan

Ei = frekuensi yang diharapkan

Kriteria uji: Terima H0 jika χ2 < χ2
(1-α)(k-3) atau χ2

hitung< χ2
tabel dengan

taraf nyata 0,05.

b. Uji homogenitas dua varians

Uji homogenitas dua varians digunakan untuk mengetahui apakah dua

kelompok sampel mempunyai varians yang homogen atau tidak. Uji yang

digunakan untuk menguji homogenitas dua varians ini adalah uji F dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

H0 = data penelitian mempunyai varians yang homogen

H1 = data penelitian mempunyai varians yang tidak homogen

b) Rumusan hipotesis

Ho :
2
2

2
1   = sampel mempunyai variansi yang homogen

H1 : 2
2

2
1   =sampel mempunyai variansi yang tidak homogen

Keterangan :

= varians nilai eksperimen 1

= varians nilai eksperimen 2

c) Rumus statistik=
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Keterangan :

= varians terbesar

= varians terkecil

d) Kriteria uji

Pada taraf 0.05, tolak Ho hanya jika F hitung  F ½(1 , 2) dan tolak

sebaliknya (Sudjana, 2005)

c. Uji kesamaan dua rata-rata

Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah kemampuan

awal kemampuan metakognisi dan efikasi diri siswa di kelas eksperimen 1

tidak berbeda secara signifikan dengan kemampuan awal kemampuan

metakognisi dan efikasi diri siswa di eksperimen 2.  Uji kesamaan dua rata-

rata yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji t

(Sudjana, 2005)

Hipotesis 1 (kemampuan metakognisi):

H0 : µ1x = µ2x :  Rata-rata nilai pretes (x) siswa di kelas eksperimen 1 sama

dengan rata-rata nilai pretes (x)  siswa di kelas eksperimen

2 pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit.

H1 : µ1x ≠ µ2x : Rata-rata nilai pretes (x) siswa di kelas eksperimen 1 tidak

sama dengan rata-rata nilai pretes (x)  siswa di kelas

eksperimen 2 pada materi larutan elektrolit dan non-

elektrolit.
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Hipotesis 2 (efikasi diri):

H0 : µ1y = µ2y :  Rata-rata nilai pretes (y) siswa di kelas eksperimen 1 sama

dengan rata-rata nilai pretes (y) siswa di eksperimen 2 pada

pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit.

H1 : µ1y ≠ µ2y : Rata-rata nilai pretes (y) siswa di kelas eksperimen 1 tidak

sama dengan rata-rata nilai pretes (y) siswa di kelas

eksperimen 2 pada materi larutan elektrolit dan non-

elektrolit.

Keterangan:

µ1 = Rata-rata nilai pretes (x) pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit

kelas eksperimen 1.

µ2 = Rata-rata nilai pretes (y) pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit

kelas eksperimen 2.

X  = Kemampuan metakognisi

Y  = Efikasi diri

Jika data yang diperoleh terdistribusi normal dan homogen, maka pengujian

menggunakan uji statistik parametrik, yaitu menggunakan uji-t (Sudjana,

2005)

t hitung= dan S2= ( ) ( )
Keterangan :

t hitung= koefisien t
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X1 = rata-rata pretes kelas eksperimen 1

X2 = rata-rata pretes kelas eksperimen 2

S
2

= Varians

n1 = Jumlah siswa kelas eksperimen 1

n2 = Jumlah siswa kelas eksperimen 2

= Varians kelas eksperimen 1

= Varians kelas eksperimen 1

Kriteria uji :

Terima H0 jika thitung < ttabel dengan derajat kebebasan d(k) = n1 + n2 – 2

dengan taraf nyata 0,05.

d.  Uji perbedaan dua rata-rata

Uji perbedaan dua rata-rata digunakan untuk menentukan seberapa efektif

perlakuan terhadap sampel dengan melihat n-Gain kemampuan metakognisi

dan efikasi diri yang lebih tinggi antara pembelajaran dengan model SiMaYang

tipe-II dengan model PBL. Dalam penelitian ini menggunakan analisis

statistik uji t, hipotesis dirumuskan dalam bentuk pasangan hipotesis nol (H0)

dan hipotesis alternatif (H1).

Hipotesis 1 (kemampuan metakognisi)

Ho : µ1x≤ µ2x : Rata-rata n-Gain kemampuan metakognisi siswa pada materi

larutan elektrolit dan non-elektrolit yang diterapkan

pembelajaran SiMaYang tipe II tidak sama dengan rata-rata n-
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Gain kemampuan metakognisi siswa yang diterapkan dengan

pembelajaran PBL.

H1 : µ1x> µ2x  : Rata-rata n-Gain kemampuan metakognisi siswa pada materi

larutan elektrolit dan non-elektrolit yang diterapkan

pembelajaran SiMaYang tipe II sama dengan rata-rata n-Gain

kemampuan metakognisi siswa yang diterapkan dengan

pembelajaran PBL.

Hipotesis 2 (efikasi diri)

Ho : µ1y≤ µ2y : Rata-rata n-Gain efikasi diri siswa pada materi larutan

elektrolit dan non-elektrolit yang diterapkan pembelajaran

SiMaYang tipe II tidak sama dengan rata-rata n-Gain efikasi

diri siswa yang diterapkan dengan pembelajaran PBL.

H1 : µ1y> µ2y : Rata-rata n-Gain efikasi diri siswa pada materi larutan elektrolit

dan non-elektrolit yang diterapkan pembelajaran SiMaYang

tipe II sama dengan rata-rata n-Gain efikasi diri siswa yang

diterapkan dengan pembelajaran PBL.

Keterangan:

µ1 : Rata-rata n-Gain (x,y) pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit

pada kelas yang diterapkan pembelajaran SiMaYang tipe II.

µ2 : Rata-rata n-Gain (x,y) pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit

pada kelas dengan pembelajaran PBL.

x : kemampuan metakognisi

y : efikasi diri
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Jika data yang diperoleh berdistribusi normal dan homogen ( = ),

maka pengujian menggunakan uji statistik parametrik, yaitu menggunakan

uji t dalam Sudjana (2005) dengan rumus sebagai berikut:

t hitung= dan S2= ( ) ( )
Keterangan:

thitung =  Koefisien t

X1 = Rata-rata n-Gain efikasi diri/ kemampuan metakognisi materi

larutan elektrolit dan non-elektrolit yang diterapkan pembelajaran

SiMaYang tipe II.

X2 = Rata-rata n-Gain efikasi diri/ kemampuan metakognisi materi

elektrolit dan non-elektrolit yang diterapkan pembelajaran PBL.

2
1S = Varians siswa yang diterapkan pembelajaran SiMaYang tipe II.

2
2S =  Varians siswa yang menggunakan pembelajaran PBL.

S2 =  Varians kelas eksperimen 1/kontrol.

n1 = Jumlah siswa pada kelas yang diterapkan pembelajaran SiMaYang

tipe II.

n2 = Jumlah siswa yang menggunakan pembelajaran PBL.

Kriteria pengujian adalah, terima Ho jika thitung < t (1-α) dengan derajat

kebebasan d(k) = n1 + n2 – 2 dan tolak H0 untuk harga t lainnya.

Selanjutnya mencari harga t tabel pada tabel distribusi t dengan level

signifikan 0,05 dan dk masing-masing (n1 – 1) dan (n2 – 1) lalu

membandingkan harga t hitung dengan t tabel dan menarik kesimpulan.



V.  KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian

analisis kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep siswa menggunakan

model pembelajaran SiMaYang Tipe II dan PBL pada materi larutan elektrolit dan

non-elektrolit dapat disimpulkan bahwa:

1. Model pembelajaran SiMaYang Tipe II lebih baik dibandingkan model

pembelajaran PBL dalam meningkatkan kemampuan metakognisi siswa pada

materi elektrolit dan non-elektrolit.

2. Model pembelajaran SiMaYang Tipe II lebih baik dibandingkan model

pembelajaran PBL dalam meningkatkan efikasi diri siswa pada materi

elektrolit dan non-elektrolit.

3. Hasil analisis data respon siswa dan aktivitas siswa menunjukkan bahwa kelas

SiMaYang tipe II lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan kelas PBL.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan bahwa:

1. Penerapan model pembelajaran SiMaYang tipe II dapat meningkatkat hasil

belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran sains yang mengedepankan

mulitipel representasi.  Oleh karena itu peneliti merekomendasikan kepada
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guru-guru IPA untuk mengimplementasikan dan mengembangkan model

pembelajaran tersebut di kelas.

2. Bagi calon peneliti yang tertarik untuk menerapkan model pembelajaran

SiMaYang Tipe II hendaknya memperhatikan alokasi waktu karena dalam

pelaksanaannya kedua model pembelajaran ini membutuhkan waktu yang

lebih lama pada beberapa langkah pembelajarannya khususnya fase eksplorasi

dan imajinasi pada model SiMaYang tipe II dan fase membimbing

penyelidikan individu dan kelompok pada model pmbelajaran PBL dan

hendaknya menggunakan data keterlaksanaan sebagai bukti telah melakukan

pembelajaran dengen model pembelajaran SiMaYang tipe II.

3. Bagi sekolah peneliti menyarankan agar jam mata pelajaran seperti kimia

hendaknya jam belajar jangan bersambung atau dengan kata lain jangan di

tunda dengan adanya jam istirahat karena waktu pembelajaran menjadi

berkurang sehingga membuat pembelajaran kurang berjalan dengan baik.
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