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ABSTRAK

PEMBELAJARAN SIMAYANG TIPE II DALAM MENINGKATKAN
MODEL MENTAL DAN EFIKASI DIRI SISWA PADA MATERI

LARUTAN ELEKTROLIT DAN NON-ELEKTROLIT

Oleh

YULIA RIZKY WIDARI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepraktisan dan keefektivan model
pembelajaran SiMaYang Tipe II dalam meningkatkan model mental dan efikasi diri
siswa pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Metode penelitian yang
digunakan adalah One Group Pretest-Posttest Design dengan pengambilan sampel
menggunakan teknik cluster random sampling. Sampel diambil secara acak dan
terpilih kelas X4 dan X7 SMA Negeri 10 Bandar Lampung sebagai kelas eksperimen
dari sembilan kelas yang ada. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu menunjukkan
bahwa model pembelajaran SiMaYang Tipe II memiliki kepraktisan yang tinggi
dalam meningkatkan model mental dan efikasi diri siswa. Hal ini terlihat dari hasil
yang diperoleh yaitu pada keterlaksanaan pembelajaran dan respon siswa selama
pembelajaran ada dalam kategori “sangat tinggi”.  Selanjutnya model pembelajaran
SiMaYang Tipe II ini juga memiliki keefektivan dalam meningkatkan model mental
dan efikasi diri siswa, hal ini ditunjukkan dengan hasil yang diperoleh pada hasil
kemampuan guru, dan aktivitas siswa yang tergolong dalam kategori “tinggi”.
Selanjutnya hasil tes model mental dan efikasi diri siswa. Hasil tes model mental
sebelum pembelajaran dengan model  SiMaYang Tipe II kedua kelas mayoritas
berkategori “buruk sekali”, “buruk” namun setelah pembelajaran dengan model
SiMaYang Tipe II mengalami peningkatan yaitu mayoritas hasil tes model mental
berkategori “sedang”, “baik”, “baik sekali”. Hasil efikasi diri siswa juga
mengalami peningkatan, hal ini di-tunjukkan dengan rerata kedua kelas replikasi
sebelum menggunakan model SiMaYang Tipe II ada dalam kategori “tinggi” ,
namun setelah menggunakan model SiMaYang Tipe II mengalamai peningkatan
yaitu ada pada kategori “sangat tinggi”. Kesimpulan penelitian ini yaitu model
pembelajaran SiMaYang Tipe II memiliki kepraktisan dan keefektifan dalam
meningkatkan model mental dan efikasi diri siswa pada materi larutan elektrolit dan
non-elektrolit.

Kata kunci: model pembelajaran SiMaYang tipe II, model mental, efikasi diri,
larutan elektrolit dan non-elektrolit\
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu kimia yang sudah ada sejak dulu, sampai sekarang terus mengalami pe-

ningkatan. Keberadaan ilmu kimia tidak hanya untuk dipelajari namun peranan-

nya dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari karena ilmu kimia memegang

peranan penting dalam kehidupan kita yang setiap harinya tidak ter-lepas dari zat-

zat kimia. Ilmu kimia yang merupakan ilmu sains sering dikatakan dengan suatu

ilmu yang mempelajari fenomena abstrak sehingga terkadang sulit untuk dipahami

dan dipelajari oleh siswa. Mata pelajaran kimia di SMA mem-pelajari segala

sesuatu tentang zat yang meliputi komposisi, struktur dan sifat, transformasi, dina-

mika dan energetika zat yang melibatkan keterampilan dan penalaran. Ilmu kimia

merupakan produk (pengetahuan kimia yang berupa fakta, teori, prinsip, hukum)

temuan saintis dan proses (kerja ilmiah) (Depdiknas, 2003). Pada proses pem-

belajaran untuk mempelajari dan memahaminya tidak cukup dengan pencapaian

teori saja akan tetapi perlu adanya pembelajaran yang berbasis multipel represen-

tasi.

Johnstone (1993) telah membagi representasi dalam mempelajari ilmu kimia yaitu

level makroskopik, level submikroskopik dan level simbolik. Level makroskopik

yaitu representasi kimia yang diperoleh melalui pengamatan nyata terhadap suatu

fenomena yang dapat dilihat dan dipersepsi oleh panca indra atau dapat berupa
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pengalaman sehari-hari siswa, seperti perubahan warna, mengamati produk baru

dan lainnya (Treagust, 2003). Representasi submikroskopik yaitu representasi

kimia yang menjelaskan mengenai struktur dan proses pada level partikel (atom/

molekul) terhadap fenomena makroskopik yang diamati (Sunyono, 2013).  Level

simbolik adalah representasi dari suatu kenyataan dapat berupa gambar, simbol

atau rumus.

Ketiga level representasi diharapkan dapat membantu siswa dalam pembelajaran

fenomena sains yang bersifat abstrak. Kunci pokok pemecahan masalah sains

sebenarnya adalah pada kemampuan mempresentasikan fenomena sains pada

level submikroskopik (Treagust, et al., 2003). Pada kenyataanya, berbagai hasil

penelitian juga menunjukkan bahwa umumnya siswa bahkan pada siswa yang per-

fomansnya bagus dalam ujian, ternyata masih mengalami kesulitan dalam me-

mahami konsep-konsep sains yang bersifat abstrak akibat ketidakmampuannya

dalam memvisualisaikan struktur dan proses pada level submikroskopik dan tidak

mampu menghubungkan dengan level representasi sains yang lain (Treagust,

2008).

Fenomena kimia pada level makroskopik dan submikroskopik, umumnya

kimiawan menggunakan representasi level simbolik yang meliputi gambar,

aljabar, fisika, dan komputasi seperti persamaan kimia, grafik, mekanisme reaksi,

analogi, dan serangkaian model lainya (Treagust, 2003). Representasi simbolik

digunakan sebagai media pembelajaran fisik untuk membantu menjelaskan level

makroskopik dan submikroskopik. Representasi simbolik dalam fenomena kimia

meliputi model kimia seperti model ball and stick, model space-filling, rumus
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kimia, reaksi kimia dan model komputer, baik sebagai deskripsi verbal, diagram,

analogi, kiasan, gambar, gagasan, simulasi atau segala sesuatu yang dapat diguna-

kan untuk mengembangkan model mental siswa pada pemahaman terhadap

konsep ilmiah yang baru (Chittleborough, 2004).

Penelitian yang dilaporkan oleh Russel (dalam Laliyo, 2011) menunjukkan bahwa

pada umumnya siswa memiliki visualisasi yang tidak lengkap dan tidak konsisten

tentang suatu konsep. Siswa seringkali merepresentasikan per-masalahan ilmiah

dengan pengetahuan yang terbatas yang masih berupa bagian-bagian yang belum

terintegrasi dalam bentuk hubungan yang formal. Berkaitan dengan hal ini, telah

dijelaskan sebelumnya oleh Berg (dalam Laliyo, 2011) bahwa sebelum menerima

pengalaman belajar secara formal di kelas, siswa sudah mempunyai visualisasi

dan pemahaman sendiri tentang peristiwa atau fenomena alam yang dijumpai di

lingkungannya sehari-hari bahkan telah mengembangkan-nya secara mandiri.

Adanya dua pendapat ini memberikan gambaran bahwa siswa hanya mampu

untuk mengembangkan suatu konsep dari apa yang telah ditemui sebelumnya

yang dijumpainya dalam kehidupan tanpa didasari pada konsep pelajaran yang

seharusnya dalam  ilmu kimia. Selain dituntut untuk bisa mengembangkan kon-

sep yang benar siswa juga diharapkan harus mampu untuk memiliki ide-ide,

asumsi, gambaran , imajinasi yang mereka gunakan untuk menggambarkan dan

menjelaskan fenomena, hal inilah yang disebut sebagai model mental.

Menurut Veer dan Del (dalam Laliyo, 2011) model mental dibangun dari persep-

si, imajinasi, atau dari pemahaman wacana. Ketika mempelajari ilmu pengetahu-

an, siswa memperoleh pengetahuan yang dalam penyajiannya menggunakan



4

model ilmiah, dan karena itu membentuk model mental ilmiah sebagai hasil dari

paparan pengajaran model tersebut (Harrison & Treagust, 2000). Menurut Borges

& Gilbert, Greca & Moreira (dalam Sunyono, 2013) setiap orang menggunakan

model-model mental ini untuk melakukan upaya memecahkan suatu masalah me-

lalui proses menalar, menjelaskan, memprediksi fenomena, atau menghasilkan

model yang diekspresikan dalam berbagai bentuk (seperti, diagram, gambar,

grafik, simulasi atau pemodelan, aljabar/matematis, bahkan juga, deskripsi verbal

dengan kata-kata atau bentuk tulisan cetak, dan lain-lain), kemudian dapat di-

komunikasikan pada  orang lain.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa banyak siswa memiliki model

mental yang sangat sederhana tentang fenomena kimia, misalnya model-model

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

konkrit, namun tidak memiliki keterampilan dalam membangun model mental.

Beberapa penelitian juga menyatakan bahwa baik siswa sekolah menengah,

sarjana, maupun pascasarjana lebih suka dengan model mental yang sederhana

dan realistis (Coll dan Devetak dalam Sunyono, 2012).

Berkaitan hal tersebut penggunaan model pembelajaran yang dikenal dengan

SiMaYang Tipe II diyakini dapat mengatasi kesulitan-kesulitan siswa dalam men-

transformasikan ketiga level fenomena sains yaitu makroskopis, submikros-kopis,

dan simbolik.  Model pembelajaran SiMaYang dikembangkan dengan tujuan me-

numbuhkan model mental siswa.  Tumbuhnya model mental pembelajar diharap-

kan pembelajar akan lebih mudah dalam memahami fenomena sains pada level

makro, submikro, dan simbolik (Sunyono, 2014).  Model SiMaYang ini terdiri
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dari empat fase, yaitu orientasi, eksplorasi-imajinasi atau imajinasi-eksplorasi,

internalisasi, serta evaluasi.  Keempat fase dalam model pembelajaran yang di-

kembangkan ini memiliki ciri dengan berakhiran “si” sebanyak lima “si.” Fase-

fase tersebut tidak selalu berurutan bergantung pada konsep yang dipelajari oleh

siswa, terutama pada fase dua (eksplorasi-imajinasi).  Oleh sebab itu, fase-fase

model pembelajaran yang dikembangkan dan hasil revisi ini tetap disusun dalam

bentuk layang-layang, sehingga tetap dinamakan Si-5 layang-layang atau di-

singkat SiMaYang (Sunyono, 2014 dan Sunyono, 2015a).

Penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah dkk. (2015) memperlihatkan bahwa

pembelajaran dengan menggunakan model SiMaYang Tipe II memiliki kepraktis-

an dan keefektivan yang tinggi dalam menumbuhkan model mental dan penguasa-

an konsep siswa.  Selain itu, penerapan model pembelajaran SiMaYang Tipe II

dapat membangun model mental dan penguasaan konsep siswa dalam mem-

pelajari topik larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selain itu juga penelitian yang

dilakukan Sunyono (2012) mengatakan kajian empiris melalui analisis statistik

juga me-nunjukkan bahwa pembelajaran sains dasar dengan menggunakan model

pembelajaran SiMaYang lebih efektif dalam membangun model mental maha-

siswa daripada perkuliahan sains dasar secara konvensional, dan mampu mense-

jajarkan kemampuan membangun model mental pembelajar berkemampuan awal

“rendah” dengan mahasiswa berkemampuan awal “sedang” dan “tinggi”.

Siswa yang telah memiliki model mental dalam dirinya akan lebih baik jika me-

miliki efikasi diri yang besar. Bandura (1997) menjelaskan bahwa Self-efficacy

atau efikasi diri merupakan persepsi individu akan keyakinan kemampuannya
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melakukan tindakan yang diharapkan.  Apabila siswa memiliki efikasi diri yang

besar maka ia tidak akan ragu untuk mengekpresikan pengetahuan yang telah ia

miliki.  Siswa akan memiliki rasa optimis, berani, dan yakin dengan kemampuan

yang dimilikinya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh salah satu guru di

SMA 10 Bandar Lampung mengatakan bahwa guru tersebut sudah menerapkan

kurikulum 2013 dimana siswa sudah dituntut untuk aktif selama proses pem-

belajaran, namun selama ini masih sulit untuk menumbuhkan keaktifan siswa, ter-

lihat siswa yang sudah paham atau yang prestasinya sudah baik masih merasa

takut (tidak berani), ragu jika mengungkapkan pendapatnya sehingga terlihat pasif

saat pembelajaran.

Larutan elektrolit dan non-elektrolit merupakan salah satu kompetensi dasar yang

dapat diambil untuk menumbuhkan model mental dan efikasi diri, dimana pada

pembelajaran ini siswa akan dituntut untuk bisa menganalisi, merancang, melaku-

kan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan untuk mengetahui sifat

larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Berdasarkan uraian diatas belum

adanya penelitian pembelajaran menggunakan model pembelajaran SiMaYang

tipe II yang mengaitkan antara model mental dan efikasi diri siswa pada materi

larutan elektrolit dan non-elektrolit. Adanya model pembelajaran SiMaYang tipe

II serta beberapa keterampilan pada kompetensi dasar larutan elektrolit dan non-

elektrolit diharapkan akan memunculkan model mental dan efikasi diri siswa.

Oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan judul “Pembelajaran SiMaYang Tipe

II dalam Meningkatkan Model Mental dan Efikasi Diri Siswa pada Materi Larutan

Elektrolit dan Non-elektrolit”.
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B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kepraktisan model pembelajaran SiMaYang Tipe II dalam

meningkatkan model mental dan efikasi diri pada materi larutan elektrolit dan

non-elektrolit?

2. Bagaimanakah  keefektivan model pembelajaran SiMaYang Tipe II dalam

meningkatkan model mental dan efikasi diri pada materi larutan elektrolit dan

non-elektrolit?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Kepraktisan model pembelajaran SiMaYang Tipe II dalam meningkatkan

model mental dan efikasi diri pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit.

2. Keefektivan model pembelajaran SiMaYang Tipe II dalam meningkatkan

model mental dan efikasi diri pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Siswa

Siswa dalam mempelajari fenomena kimia yang bersifat abstrak  dapat

memiliki keterampilan berpikir melalui daya imajinasi dalam menumbuhkan

model mental dan efikasi diri setelah diterapkannya pembelajaran model

SiMaYang Tipe II.
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2. Guru

Pembelajaran melalui model SiMaYang Tipe II dapat menjadi salah satu

pengalaman dalam menciptakan pembelajaran yang imajinatif dan

membangun tingkat keyakinan siswa dari pembelajaran  multipel representasi.

3. Sekolah

Penerapan model SiMaYang Tipe II dalam pembelajaran merupakan model

baru yang dapat meningkatkan mutu pembelajaran kimia yang bersifat abstrak

di sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Kepraktisan model pembelajaran SiMaYang Tipe II ditentukan dari

keterlaksanaan model pembelajaran SiMaYang Tipe II dan respon siswa

terhadap pelaksanaan pembelajaran.

2. Keefektivan model pembelajaran SiMAYang Tipe II ditentukan dari aktivitas

siswa saat proses pembelajaran, kemampuan guru dalam mengelola

pembelajaran, tes model mental dan efikasi diri siswa setelah pembelajaran.

3. Model pembelajaran dikatakan efektif bila siswa dilibatkan secara aktif dalam

mengorganisasikan dan menemukan hubungan dan informasi-informasi yang

diberikan dan tidak hanya secara pasif menerima pengetahuan dari guru/dosen

(Nieveen dalam Sunyono, 2012).

4. 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), dimana
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dengan melibatkan interaksi  tiga level fenomena sains (makro, submikro, dan

simbolik) (Sunyono, 2014).

5. Model mental siswa merupakan ide-ide yang mewakili gambaran konstruksi

pemahaman dan visualisasi imajinatif dalam pikiran siswa yang mereka guna-

kan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena (Laliyo, 2011).

6. Kemunculan model mental siswa digambarkan dari kemampuan siswa dalam

menginterpretasikan ketiga level fenomena representasi sains, yang dapat

dilihat dari jawaban-jawaban siswa dalam bentuk jawaban verbal, matematis-

/simbolis, dan gambar visual di tingkat molekul (Johnstone dalam Sunyono,

2012).

7. Self efficacy atau efikasi diri merupakan persepsi individu akan keyakinan

kemampuannya melakukan tindakan yang diharapkan (Bandura, 1997).

Efikasi diri siswa adalah kepercayaan siswa untuk menentukan bagaimana dia

merasa, berfikir, memotivasi dan berperilaku, kemudian  siswa percaya akan

kemampuannya untuk meningkatkan prestasi setelah diberikan pekerjaan serta

peristiwa yang mempengaruhi kehidupannya (Harahap, 2011).

8. Kompetensi dasar pada materi yang dibahas dalam penelitian ini adalah KD

3.8 menganalisis sifat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit berdasarkan

daya hantar listriknya dan KD 4.8 merancang, melakukan, dan menyimpulkan

serta menyajikan hasil percobaan untuk mengetahui sifat larutan elektrolit dan

larutan non-elektrolit.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Model Pembelajaran SiMaYang Tipe II

Model ini merupakan metode pembelajaran berbasis pada multi-representasi ilmu

yang mencoba untuk menghubungkan tiga tingkat fenomena kimia (makro, sub-

mikro dan simbolik) ke dalam langkah-langkah pembelajaran (Sunyono, 2011).

Menurut Schönborn dan Anderson (dalam Sunyono, 2013) melaporkan bahwa

terdapat 7 (tujuh) model tentang faktor-faktor yang menentukan kemampuan pem-

belajar dalam menginterpretasikan representasi eksternal (ER) fenomena kimia,

yang disebut sebagai model triarkis (triarchic model).

Tujuh faktor tersebut adalah kemampuan penalaran siswa (R faktor), pemahaman

mahasiswa mengenai relevansi konsep terhadap ER (faktor C), dan sifat dari

mode di mana fenomena yang diinginkan dinyatakan oleh ER (Faktor M), serta

empat faktor lainnya yang merupakan kombinasi/interaksi dari ketiga faktor awal

tersebut, yaitu faktor R-C, R-M, C-M, dan C-R-M. Faktor R–C adalah pengetahu-

an konseptual diri sendiri mengenai ER, faktor R–M adalah fitur dari ER itu

sendiri, faktor C–M adalah faktor interaktif yang mempengaruhi interpretasi ER,

dan faktor C–R–M adalah interaksi dari ketiga faktor awal (C, R, M) yang me-

wakili kemampuan seorang mahasiswa untuk melibatkan semua faktor dari model

agar dapat meninterpretasikan ER dengan baik (Schönborn dan Anderson dalam

Sunyono, 2013).
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Model pembelajaran SiMaYang disusun dengan mengacu pada ciri suatu model

pembelajaran menurut Arends, R. (dalam Sunyono, 2014) yang menyebutkan

setidak-tidaknya ada 4 ciri khusus dari model pembelajaran yang dapat diguna-

kan untuk mecapai tujuan pembelajaran, yaitu:

1. Rasional teoritik yang logis yang disusun oleh perancangannya.

2. Landasan pemikiran tentang tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan

bagaimana pembelajar belajar untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Aktivitas guru/dosen dan pembelajar (siswa/mahasiswa) yang diperlukan agar

model tersebut terlaksana dengan efektif.

4. Lingkungan belajar yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas, model pembelajaran SiMaYang Tipe II memiliki 4

fase, yaitu orientasi (fase I), eksplorasi-imajinasi (fase II), internalisasi (III), dan

evaluasi (fase IV) (Sunyono, 2014b). 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 dalam

model pembelajaran yang dikembang dan hasil revisi ini tetap disusun dalam

bentuk layang-layang, sehingga tetap dinamakan Si-5 layang-layang atau

disingkat SiMaYang Tipe II (Sunyono dan Yulianti, 2014).
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Gambar 1. 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 dan Yulianti

(2014) telah mengembangkan lebih lanjut model pembelajaran SiMaYang dengan

memasukkan model SiMaYang dengan pendekatan saintifik yang dinamakan

model Saintifik SiMaYang atau SiMaYang Tipe II. Model pembelajaran

SiMaYang Tipe II memiliki sintaks yang sama dengan model SiMaYang. Per-

bedaannya terletak pada aktivitas guru dan siswa, di mana pada model pem-

belajaran Si-MaYang Tipe II, aktivitas guru dan siswa disertai dengan pendekatan

saintifik. Sintaks model SiMaYang Tipe II diuraikan pada Tabel 1. Adapun fase-

fase model pembelajaran SiMaYang Tipe II adalah sebagai berikut:
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Tabel 1. Fase (Tahapan) Pembelajaran Model SiMaYang Tipe II (Sunyono, dan
Yulianti, 2014, dan Sunyono, et.al., 2015)

Fase Aktivitas Guru Aktivitas Siswa
Fase I:
Orientasi 1. Menyampaikan tujuan

pembelajaran
2. Memerikan motivasi dengan

berbagai fenomena sains yang
terkait dengan pengalaman
pembelajar.

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 dosen
tentang fenomena kimia
yang diperkenalkan.

2. Melakukan penelusuran
informasi melalui
webpage / weblog
dan/atau buku teks.
Bekerja dalam
kelompok untuk
melakukan imajinasi
terhadap fenomena
kimia yang diberikan
melalui LKS

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

1. Perwakilan kelompok
melakukan presentasi
terhadap hasil kerja
kelompok.

2. Memberikan
tanggapan/pertanyaan
terhadap kelompok
yang sedang presentasi.

3. Melakukan latihan
individu  melalui LKS
individu
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Lanjutan Tabel.1 Fase (Tahapan) Pembelajaran Model SiMaYang Tipe II

Fase Aktivitas Guru Aktivitas Siswa
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

B. Definisi Model Mental

Telah dibahas di atas mengenai model pembelajaran SiMaYang dimana pem-

belajaran sains dengan menggunakan model SiMaYang dilakukan dengan tujuan

untuk meningkatkan kemampuan berfikir tingkat tinggi pembelajar tentang

stoikiometri melalui pembentukan model mental pembelajar (Sunyono, 2013).

Model mental dapat terlihat ketika proses fase imajinasi, disini siswa dicoba untuk

bisa menggambarkan atau mendeskripsikan hasil pembelajaran yang diperoleh

dengan menuangkannya kedalam Lembar Kerja Siswa dalam bentuk grafik,

gambar, dan bahkan dalam bentuk penjabaran (deskripsi) dengan kata-kata dari

pengetahuan yang diperoleh. Disinilah model mental siswa akan mulai terbentuk.

Pembelajaran kimia menuntut kemampuan siswa untuk menghubungkan ketiga

level representasi kimia tersebut untuk membangun pemahaman yang bermakna

hal ini dapat dicapai dengan membimbing pengetahuan pembelajar kearah memori

jangka panjang, pembelajar harus didorong menggunakan model mentalnya secara

utuh agar dapat menginterkoneksikan ketiga level representasi dalam memecah-

kan permasalahan kimia. Keterkaitan diantara ketiga level representasi kimia

menurut Devetak (dalam Sunyono, 2011) dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 2. Keterkaitan Tiga Level Representasi dengan
Model Mental (Devetak dalam Sunyono, 2011)

Model mental adalah representasi pribadi mental seseorang terhadap suatu ide

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

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

tidak dapat diamati, dan representasi kognitif pribadi (Chittleborough dalam

Junaina, 2013).

Norman (1983) mendefinisikan model mental sebagai representasi prediksi sistem

dunia nyata. Artinya, orang menciptakan  representasi internal dari objek dan

informasi di dunia, dan mereka menggunakan representasi mental untuk alasan

tentang, menjelaskan, dan memprediksi perilaku sistem eksternal. Menurut

Buckley & Boulter (dalam Wang, 2007) model mental adalah representasi

intrinsik benda, ide atau proses yang dihasilkan individu selama fungsi kognitif.

Pembelajar menggunakan model untuk mengemukakan alasan, mendeskripsikan,

menjelaskan, memprediksikan suatu fenomena dan menghasilkan model ekspresi

dalam berbagai format (misalnya deskripsi verbal, diagram, simulasi atau model

konkrit) untuk mengkomunikasikan ide-ide mereka kepada orang lain atau untuk

pemecahan masalah.
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Berdasarkan beberapa uraian tentang model mental , maka Harrison and Treagust

(dalam Sunyono, 2013) mengatakan bahwa model mental adalah representasi

pribadi (internal) dari suatu objek, ide, atau proses yang dihasilkan oleh seseorang

selama proses kognitif berlangsung. Setiap orang menggunakan model-model

mental ini untuk melakukan upaya memecahkan masalah melalui proses menalar,

menjelaskan, memprediksi fenomena, atau menghasilkan model yang diekspresi-

kan dalam berbagai bentuk (seperti diagram, gambar, grafik, simulasi atau pe-

modelan, aljabar/matematis, bahkan juga deskripsi verbal dengan kata-kata atau

bentuk tulisan cetak, dan lain-lain), kemudian dapat dikomunikasikan pada orang

lain (Borges & Gilbert, Greca & Moreira dalam Sunyono, 2013). Sistem repre-

sentasi yang ditampilkan secara verbal, diagram, grafik, simulasi, aljabar/mate-

matis/simbolik, dan sebagainya tersebut merupakan representasi eksternal yang

dihasilkan dari interaksi antara model mental dengan objek fisis (Coll & Treagust

dalam Sunyono, 2013).

C. Teori Efikasi Diri

Seorang siswa yang memiliki kemampuan dalam dirinya namun tidak dapat

mengekpresikan atau mengeksplorasikan kemampuan yang dimilikinya akan

menjadi sedikit penghambat dalam prestasinya. Saat ini dalam proses pembelajar-

an siswa dituntut untuk aktif dalam pembelajaran, bukan lagi guru sebagai fasili-

tator. Siswa harus memiliki rasa kepercayaan dan keyakinan yang tinggi untuk

dapat mengembangkan kemampuannya melalui tindakan. Menurut Pajares (2002)

Keyakinan self-efficacy juga mempengaruhi pola pikir individu dan reaksi emosi-

onal. Tingginya efikasi diri membantu menciptakan perasaan ketenangan dalam
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mendekati tugas dan kegiatan sulit. Sebaliknya, orang yang memiliki efikasi diri

yang rendah akan lebih mempercayai hal sulit dari yang mereka fikirkan keyakin-

nan yang menumbuhkan kecemasan, stres, depresi, dan visi sempit bagaimana

cara terbaik untuk memecahkan masalah. Sebagai kosekuensinya, efikasi diri

dipercaya dapat mempengaruhi tingkat prestasi yang akan dicapai. Artinya, ke-

tekunan terkait dengan tingginya efikasi diri cenderung mengakibatkan peningkat-

an kinerja, yang selanjutnya meningkatkan rasa keberhasilan dan semangat sese-

orang, sedangkan terkait dengan efikasi diri yang rendah membantu memastikan

kegagalan yang lebih, menurunkan kepercayaan diri dan moral.

Efikasi diri merupakan perpsepsi individu akan keyakinan kemampuannya me-

lakukan kegiatan 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 me-

lakukan usaha lebih besar dan pantang menyerah (Bandura, 1997). Menurut

Bandura (1997), ada empat sumber informasi yang memberikan kontribusi

penting terhadap pembentukan efikasi diri: (1) pengalaman tentang keberhasilan

pribadi (enactives mastery experiences), (2) pengalaman keberhasilan orang lain

yang dijadikan model (vicarious experiences), (3) pujian dan penghargaan sosial

(verbal persuasion and other related social recognitions), dan (4) keadaan

psikologis dan afektif individu (physiological and affective states). Keempat

sumber inilah yang akan digali dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat

efikasi diri mahasiswa dalam membaca dan menulis bahasa asing.
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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 sebagai berikut.

Pertama, Magnitude (tingkat kesulitan tugas), yaitu masalah yang berkaitan

dengan derajat kesulitan tugas individu. Komponen ini berimplikasi pada pemili-

han perilaku yang akan dicoba individu berdasar ekspektasi efikasi pada tingkat

kesulitan tugas. Individu akan berupaya melakukan tugas tertentu yang ia per-

sepsikan dapat dilaksanakannya dan ia akan menghindari situasi dan perilaku

yang ia persepsikan di luar batas kemampuannya (Bandura, 1986). Kedua,

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. Sebaliknya

pengharapan yang lemah dan ragu-ragu akan kemampuan diri akan mudah di-

goyahkan oleh pengalaman-pengalaman yang tidak menunjang. Ketiga,

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 kemam-

puan dirinya yang terbatas pada suatu aktivitas dan situasi tertentu atau pada se-

rangkaian aktivitas dan situasi yang lebih luas dan bervariasi (Bandura, 1986).
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D. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi efektivitas adalah

sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, membawa hasil

dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini

efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang

telah dicanangkan. Metode pembelajaran dikatakan efektif jika tujuan instruk-

sional khusus yang dicanangkan lebih banyak tercapai (Satria, 2005).

Nieveen dan Plomp (2007) mengusulkan empat kriteria umum untuk intervensi

kualitas tinggi (lihat Tabel 2), kriteria ini sebagai berikut : komponen intervensi

harus didasarkan pada keadaan gambaran pengetahuan (konten validitas) dan

semua komponen harus konsisten dihubungkan satu sama lain (validitas kons-

truk). Intervensi dianggap sah jika memenuhi persyaratan tersebut. Karakteristik

intervensi yang berkualitas tinggi adalah pengguna akhir (misalnya guru dan

peserta didik) mempertimbangkan intervensi yang akan digunakan dan mereka

mudah untuk menggunakan dengan cara yang sebagian besar cocok dengan pem-

bangun niat. Jika kondisi ini terpenuhi, kita sebut intervensi ini praktis. Ketiga

Karakteristik dengan intervensi kualitas tinggi itu merupakan hasil yang mereka

inginkan, maka intervensi tersebut disebut efektif. Berikut adalah Tabel 2 untuk

intervensi kualitas tinggi :

Tabel 2. Kriteria untuk intervensi kualitas tinggi (Nieveen dan Plomp, 2007)

Kriteria
Relevensi (disebut juga validitas isi) Ada kebutuhan untuk intervensi dan

desain didasarkan pada keadaan
gambaran (ilmiah) pengetahuan

Konsistensi (disebut juga validitas
konstruk)

Intervensi adalah desain 'logically'
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Kriteria
Relevensi (disebut juga validitas isi) Ada kebutuhan untuk intervensi dan

desain didasarkan pada keadaan
gambaran (ilmiah) pengetahuan

Kepraktisan Harapan
Intervensi ini diharapkan dapat
digunakan sebagai pengaturan yang
telah dirancang dan dikembangkan.
Sebenarnya
Intervensi ini dapat digunakan dalam
pengaturan yang telah dirancang dan
dikembangkan

keefektivan Harapan
Menggunakan intervensi ini diharapkan
dapat menghasilkan hasil yang
diinginkan.
Sebenarnya
Menggunakan intervensi ini
mendapatkan hasil yang diinginkan

Efektivitas metode pembelajaran merupakan suatu ukuran yang berhubungan

dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran. Kriteria keefektivan

menurut Wicaksono (2008), mengacu pada :

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 perbedaaan 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.

Lanjutan Tabel 2. Kriteria untuk intervensi kualitas tinggi



21

E. Aktivitas Belajar

Pada  proses pembelajaran, keaktifan peserta didik merupakan hal yang sangat

penting dan perlu diperhatikan oleh guru sehingga proses pembelajaran yang

ditempuh benar-benar memperoleh hasil yang optimal. Siswa saat bekerja akan

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan serta perilaku lainnya,

termasuk sikap dan nilai. Proses pembelajaran yang berlangsung di kelas, sebetul-

nya sudah banyak melibatkan akademik aktivitas siswa di dalam kelas. Siswa

sudah banyak dituntut aktivitasnya untuk mendengarkan, memperhatikan dan

mencerna pelajaran yang diberikan oleh guru. Serta dimungkinkan siswa aktif

bertanya kepada guru tentang hal-hal yang belum jelas (Rintayanti dan Putro,

2011).

Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi

belajar mengajar.  Kegiatan belajar, subjek didik atau siswa harus aktif berbuat.

Artinya, dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas. Tanpa adanya

aktivitas, proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik (Sardiman,

2008). Aktivitas belajar yang efisien kenyataannya bersifat individual, artinya

tergantung masing-masing orang yang bersangkutan. Tidak ada dua orang yang

menggunakan cara aktivitas belajar yang sama.

Menurut Suyatna (2008), menjelaskan bahwa “aktivitas belajar merupakan semua

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang siswa dalam konteks belajar untuk men-

capai tujuan”. Tanpa ada aktivitas maka proses belajar tidak akan berlangsung

dengan baik. Selanjutnya menurut Sardiman (2009) (dalam Rezeki, 2014),

“aktivitas belajar merupakan prinsip atau azas yang sangat penting didalam
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interaksi belajar mengajar”. Aktivitas yang dimaksudkan di sini bukan hanya

aktivitas fisik tetapi mencakup aktivitas mental. Pada kegiatan belajar, aktivitas

fisik dan aktivitas mental saling berkait. Berdasarkan berbagai pendapat di atas,

dapat dipahami bahwa aktivitas belajar adalah rangkaian kegiatan fisik maupun

mental yang dilakukan secara sadar oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan

sehingga mengakibatkan adanya perubah-an pada dirinya baik yang tampak

maupun yang tidak tampak, karena adanya interaksi antara individu dengan

individu maupun individu dengan lingkungannya (Rezeki, 2014).

F. Kerangka Pemikiran

Kompetensi Dasar mengenai larutan elektrolit dan non elektrolit menuntut

seorang siswa untuk dapat menganalisis, merancang, melakukan, dan menyimpul-

kan serta menyajikan hasil percobaan untuk mengetahui sifat larutan elektrolit dan

larutan non-elektrolit. Kompetensi ini sedikit sulit untuk dapat dimiliki oleh

siswa, sehingga memang dibutuhkan model pembelajaran yang dapat mencakup

kompetensi tersebut. Model pembelajaran SiMaYang tipe II yang menerapkan

pembelajaran sains berbasis multipel representasi. Adapun fase (tahapan) model

pembelajaran SiMaYang tipe II terdiri dari empat fase yaitu fase orientasi, fase

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

Pada tahap awal yaitu tahap orientasi. Pada tahap orientasi aktivitas guru/dosen

yang harus dilakukan adalah menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberi-

kan motivasi, seperti menampilkan sebuah fenomena yang ada dalam kehidupan

sehari-hari. Misalnya pada proses pendahuluan ditahap ini pada materi larutan

elektrolit dan non-elektrolit. Pada awal pembelajaran guru mengingatkan siswa
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tentang materi yang sebelumnya pernah dipelajari yaitu tentang larutan yang ber-

sifat asam atau basa, lalu dikaitkan bahwa selain larutan itu ada larutan yang ber-

dasarkan daya hantar listriknya. Selain itu juga guru bisa memberikan apersepsi

yang menimbulkan rasa keingintahuan siswa, misal guru bertanya apakah ada

yang tahu mengapa ketika hujan dan banyak air yang tergenang atau banjir, kita

harus menghindari kabel-kabel listrik terutama kabel yang terkelupas dari sini

siswa diharapakan mampu merangsang pembelajar untuk menelusuri informasi

tentang kabel listrik, air dengan larutan elektrolit dan nonelektrolit.

Tahap kedua yaitu imajinasi-eksplorasi. Pada tahap ini, pembelajaran lebih di-

tekankan pada konseptualitas masalah-masalah sains, seperti pada kegiatan

diskusi, demonstrasi atau melakukan percobaan laboratorium, dan mencari infor-

masi dari berbagai literatur yang ada. Pada tahap ini membangun siswa untuk

dapat menganalisis, merancang maupun melakukan suatu percobaan mengenai

larutan elektrolit dan non-elektrolit. Siswa dapat mendapatkannya dengan men-

cari dari berbagai literatur atau melalui sebuah lembar kegiatan yang diberikan

kepada siswa. Saat proses merancang disinilah siswa dituntut bisa menggunakan

daya fikir atau imajinasinya untuk merangkai percobaan adapun saat melakukan

percobaan siswa akan mendapatkan informasi baru dan hasilnya dapat disimpul-

kan dalam lembar kegiatan. Disinilah  siswa diharapkan dapat terlatih untuk

menumbuhkan model mental.

Tahap ketiga yaitu tahap internalisasi. Pada tahap ini guru membimbing dan

siswa mengkomunikasikan hasil yang diperoleh selama pembelajaran melalui

presetasi. Guru memberikan dorongan kepada siswa lain untuk memberikan
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komentar atau menanggapi hasil kerja dari kelompok siswa yang sedang

presentasi. Pada tahap ini siswa dilatih untuk berbicara mempresentasikan hasil

yang mereka peroleh. Selain itu juga siswa yang lain diberikan kesempatan untuk

menanggapi maupun berkomentar jika memiliki jawaban atau pendapat yang ber-

beda dan siswa dilatih untuk selalu siap menampilkan hasil pemikiran atau jawab-

annya. Tahap inilah yang membantu siswa untuk bisa melatih efikasi diri yang

tinggi dalam suatu pembelajaran.

Tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Tahap akhir model SiMaYang ini

tahap untuk mendapatkan umpan balik dari keseluruhan atau beberapa pertemuan

pembelajar di kelas. Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap kemajuan

belajar siswa selama proses pembelajaran, seperti postes, pemberian tugas rumah,

dan sebagainya.

Keseluruhan tahapan dalam model pembelajaran SiMaYang tipe II ada beberapa

yang termasuk dalam penilaian kepraktisan model pembelajaran ini yaitu me-

ngenai keterlaksanaan dan respon siswa.  Keterlaksanaan model pembelajaran ini

dilihat dari ketiga aspek yaitu keterlaksanaan sintaks, sistem sosial, dan perilaku

guru.  Pada ketiga aspek tersebut ada beberapa poin yang ada contohnya penyam-

paian tujuan dan motivasi sebelum pembelajaran dimulai, pemberian LKS

kelompok maupun individu termasuk dalam kategori keteraksanaan sintaks,

aktivitas guru dan interaksi antar siswa dan antar guru termasuk dalam keterlaksa-

naan sistem sosial, lalu yang terakhir contoh pada pemberian bimbingan dan

respon teradap siswa termasuk kedalam perilaku guru. Apabila dari hasil peng-

amatan yang diberikan observer dari ketiga aspek keterlaksanaan berkategori
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tinggi maka disinilah dapat dikatakan bahwa model pembelajaran SiMaYang tipe

II memiliki kepraktisan yang tinggi. Selain itu dilihat dari hasil respon siswa,

siswa yang aktif dan menikmati proses selama pembelajaran memungkinkan

memberikan respon positif.  Jika respon positif yang diberikan siswa besar maka

kepraktisan model pembelajaran SiMaYang tipe II memiliki kepraktisan yang

tinggi. Pembelajaran dengan model SiMaYang tipe II  menekankan pada aktivitas

siswa saat proses diskusi sehingga daya ekplorasi dan imajinasi siswa terus di-

kembangkan.

Berdasarkan uraian dan langkah-langkah di atas dengan diterapkannya pem-

belajaran menggunakan model pembelajaran SiMaYang Tipe II pada materi

larutan elektrolit dan non-elektrolit akan menumbuhkan model mental dan efikasi

diri siswa.

G. Anggapan Dasar

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 10 Bandar

Lampung yang menjadi subyek penelitian mempunyai tingkat kemampuan dasar

yang heterogen.

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis umum dalam penelitian ini adalah penggunaaan model pembelajaran

SiMaYang Tipe II efektif menumbuhkan model mental dan efikasi diri siswa pada

materi larutan elektrolit dan non-elektrolit.



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 10 Bandar Lampung. Sampel diambil

berdasarkan sampel total dari seluruh kelas X yang ada di SMA Negeri 10

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016. Teknik pemilihan sampel yaitu

teknik cluster random sampling. Kelas eksperimen diperoleh secara acak untuk

memilih 2 dari 8 kelas yang ada.

B. Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah one group pretest-posttest design

(Creswell, 1997). Pada desain penelitian ini melihat perbedaan pretes maupun

postes di kelas eksperimen, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah

kuasi eksperimen.

Tabel 3. Desain Penelitian

Kelas Pretes Perlakuan Postes

Kelas Replikasi I O1 X1 O2

Kelas Replikasi II O1 X1 O2

Keterangan:

O1 : Kelas replikasi I dan kelas replikasi II diberi pretes



27

X1 : Pembelajaran kimia dengan menggunakan model pembelajaran SiMaYang

Tipe II

O2 : Kelas replikasi I dan kelas replikasi II diberi postes

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. Variabel terikat adalah model mental dan efikasi diri larutan

elektrolit dan non-elektrolit. Tujuan penelitian dapat dicapai dengan merinci

kemampuan siswa untuk mengevaluasi peningkatan model mental dan efikasi diri

pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit.

D. 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

b. Mengadakan observasi sekolah tempat penelitian untuk mendapatkan

informasi mengenai data siswa, karakteristik siswa, jadwal, cara mengajar

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

digunakan sebagai sarana pendukung pelaksanaan penelitian.

c. Menentukan model pembelajaran yang digunakan pada materi pokok

larutan elektrolit dan non-elektrolit yaitu model pembelajaran SiMaYang

Tipe II.
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d. Menentukan kelas yang digunakan sebagai subyek penelitian.

2. Pelaksanaan penelitian

Prosedur pelaksanaan penelitian terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

a. Tahap persiapan

Membuat silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar kerja

siswa (LKS) yang berjumlah 6 buah yang terdiri dari 3 LKS individu dan 3

LKS kelompok diadopsi dari Hananto (2015), lembar observasi

keterlaksanaan model SiMaYang Tipe II, angket respon siswa, lembar

penilaian kemampuan guru, lembar pengamatan aktivitas siswa, instrumen

model mental, dan instrumen tes efikasi diri.

b. Tahap penelitian

Pada tahap pelaksanaannya, penelitian dilakukan pada dua kelas

eksperimen yang diterapkan model pembelajaran SiMaYang Tipe II.

Urutan prosedur pelaksanaannya sebagai berikut:

1) Memberikan tes model mental awal kepada kelas eksperimen di SMA

Negeri 10 Bandar Lampung untuk mengetahui model mental awal siswa.

2) Memberikan tes efikasi diri awal kepada kelas eksperimen di SMA Negeri

10 Bandar Lampung untuk mengetahui efikasi diri awal siswa.

3) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada materi larutan elektrolit dan

non-elektrolit sesuai dengan model pembelajaran yang telah ditetapkan

pada kelas eksperimen yaitu SiMaYang Tipe II.

4) Memberikan tes model mental akhir setelah pembelajaran pada kelas

eksperimen di SMA Negeri 10 Bandar Lampung untuk mengukur

peningkatan model mental siswa.
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5) Memberikan tes efikasi diri akhir setelah pembelajaran pada kelas

eksperimen untuk mengukur peningkatan efikasi diri siswa.

6) Analisis data, adapun tahap analisis data antara lain:

a. Menganalisis data yang terdiri dari:

1) Hasil observasi keterlaksanaan model pembelajaran SiMaYang Tipe II.

2) Angket respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran.

3) Hasil observasi kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran.

4) Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran.

5) Jawaban tes model mental untuk mengetahui model mental awal siswa

sebelum pembelajaran dan mengetahui peningkatan model mental

setelah proses pembelajaran

6) Jawaban tes efikasi diri untuk mengetahui efikasi diri awal siswa

sebelum pembelajaran dan mengetahui peningkatan efikasi diri setelah

proses pembelajaran.

b. Melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian.

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

berikut ini :

Gambar 3.  Prosedur pelaksanaan penelitian

E. Definisi Operasional

1. Efektivitas pembelajaran merupakan tolak ukur dari tingkat keberhasilan suatu

proses pembelajaran, dimana tingkat efektifitasnya telah ditentukan

sebelumnya.  Pembelajaran dikatakan berhasil jika telah sesuai sama atau

melebihi ketentuan tingkat keefektifannya.

Menentukan populasi dan sampel

Mempersiapkan Instrumen Pembelajaran

Validasi Instrumen

Kelas dengan pembelajaran
menggunakan model

SiMaYang Tipe II

Analisis Data

Kesimpulan

pembahasan

- Tes model
mental awal

- Tes efikasi
diri awal

Observasi Pendahuluan

- Tes model
mental akhir

- Tes efikasi
diri akhir
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2. Model mental merupakan hasil gambaran, imajinasi, asumsi yang diperoleh

seseorang dari pengetahuan yang sudah ada dan konsep pengetahuan yang

baru didapatkan dari proses pembelajaran yang kemudian diekspresikan

kedalam bentuk seperti diagram, grafik, gambar bahkan juga deskripsi verbal

dengan kata-kata atau bentuk tulisan cetak, dan lain-lain.

3. Efikasi diri atau Self-efficacy menurut Bandura (1997: 3) merupakan persepsi

individu akan keyakinan kemampuannya melakukan tindakan yang

diharapkan. Menurut Pajares (2002) Keyakinan self-efficacy juga

mempengaruhi pola pikir individu dan reaksi emosional. Tingginya efikasi

diri membantu menciptakan perasaan ketenangan dalam mendekati tugas dan

kegiatan sulit. Artinya jika seseorang tersebut memiliki efikasi diri yang

tinggi memungkinkan untuk seseorang tersebut yakin dengan apa yang ia

miliki, berani, siap dan tenang karena ia berfikir dapat menyelesaikannya

dengan kemampuannya.

4. Model Pembelajaran SiMaYang Tipe II terdiri dari empat fase, yaitu orientasi,

eksplorasi-imajinasi atau imajinasi-eksplorasi, internaliasi, serta evaluasi

dengan melibatkan interaksi  tiga level fenomena sains (makro, submikro, dan

simbolik).

5. Aktivitas belajar siswa menurut  Djamarah (2011) dalam proses belajar

mengajar diharapkan tidak hanya aspek fisik melainkan juga aspek mental.

Siswa bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas, berdiskusi,

menulis, membaca, membuat grafik, dan mencatat hal penting dari penjelasan

guru merupakan sejumlah aktifitas siswa yang aktif secara mental maupun

fisik.
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6. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dapat dijadikan tolak ukur

keberhasilan siswa memperoleh hasil belajar. Guru yang memiliki

kemampuan mengelola dan memberi strategi pembelajaran dengan baik akan

terlihat ketika proses pembelajaran yaitu siswa turut aktif, baik mental, fisik,

maupun sosial, yang ditunjukkan dari semangat belajar  dan kepercayaan diri

siswa ketika proses pembelajaran.

F. Instrumen Penelitian

Adapun Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tes tertulis yang digunakan yaitu soal pretes dan postes yang masing-masing

terdiri atas tes model mental dalam bentuk 5 soal uraian, diadopsi dari

Fauziyah (2015).

2. Tes efikasi diri dalam bentuk angket, diadopsi dari Bandura (1997).

3. Lembar penilaian yang digunakan antara lain :

a. Hasil observasi keterlaksanaan model pembelajaran SiMaYang Tipe II,

diadopsi dari Sunyono (2014a).

b. Angket respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran , diadopsi dari

Sunyono (2014a).

c. Lembar pengamatan aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung,

diadopsi dari Sunyono (2014a).

d. Lembar observasi kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran

dengan model pembelajaran SiMaYang Tipe II diadopsi dari Sunyono

(2014a).
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G. Analisis Data

1. Analisis validitas dan realibilitas tes model mental

Teknik pengolahan data digunakan untuk mengetahui kualitas instrument yang

digunakan dalam penelitian.  Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui dan

mengukur apakah instrumen yang digunakan telah memenuhi syarat dan layak

digunakan sebagai pengumpul data.  Instrumen yang baik harus memenuhi dua

persyaratan penting yaitu valid dan reliabel (Arikunto, 2006).

Analisis validitas dan realibilitas tes model mental dilakukan dengan mengguna-

kan SPSS 17,0.  Realibilitas tes model mental dilihat berdasarkan hasil perhitung-

an SPSS 17,00 sesuai nilai Alpha Cronbach yang kemudian diinterpretasikan

dengan menggunakan derajat reliabilitas alat evaluasi menurut Guilford

(Suherman, 2003).

Kriteria derajat reliabilitas (r11) alat evaluasi menurut Guilford (Suherman, 2003) :

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

1. Analisis data kepraktisan model pembelajaran SiMaYang Tipe II

Analisis data kepraktisan model pembelajaran SiMaYang Tipe II ditentukan dari

keterlaksanaan model pembelajaran SiMaYang Tipe II dan respon siswa terhadap

pelaksanaan pembelajaran.
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a. Analisis data keterlaksanaan model pembelajaran SiMaYang Tipe II

Keterlaksanaan model pembelajaran SiMaYang Tipe II diukur melalui

penilaian terhadap keterlaksanaan RPP berupa lembar observasi yang akan

diisi oleh dua orang observer. Lembar observasi ini 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:

1) Menghitung jumlah skor yang diberikan oleh pengamat untuk setiap

aspek pengamatan, kemudian dihitung persentase ketercapaian dengan

rumus :

% Ji = (ΣJi / N) x 100%

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

aspek pengamatan pada pertemuan ke-i

ΣJi = 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) sebagaimana Tabel 4 (Ratumanan dalam

Sunyono, 2012a).
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Tabel 4. Kriteria tingkat keterlaksanaan (Sunyono, 2012a)

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

b. Analisis data respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran

Analisis data respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan model

SiMaYang Tipe II di isi oleh siswa diakhir pembelajaran, 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 di atas.

2. Analisis data keefektivan model pembelajaran SiMaYang Tipe II

Ukuran keefektivan model pembelajaran dalam penelitian ini ditentukan dari

aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung, kemampuan guru dalam

mengelola pembelajaran, serta ketercapaian dalam membangun model mental dan

peningkatan efikasi diri siswa.

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:
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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 di atas.

3) Mengurutkan aktivitas siswa yang dominan dalam pembelajaran

berdasarkan persentase setiap aspek aktivitas yang diamati.

b. Analisis data kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran

Kemampuan guru selama pembelajaran berlangsung diukur dengan

menggunakan lembar observasi oleh dua orang observer.  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:

% Ji = (ΣJi / N) x 100%

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

pengamatan  pada pertemuan ke-i
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ΣJi = 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 4.

c. Analisis data model mental siswa

Analisis data yang digunakan pada model mental adalah analisis deskriptif,

yang dilakukan dengan menganalisis jawaban-jawaban siswa pada setiap soal

tes model mental. Pada penelitian ini, jawaban siswa dikelompokkan sesuai

dengan tingkat kemiripan jawaban atau tingkat hasil jawaban yang dituliskan

dari yang tidak tepat atau tidak menjawab, kurang tepat dan tepat. Selanjutnya

banyaknya siswa pada setiap tipe dinyatakan dalam bentuk persentase, seperti

pada Tabel 5 di bawah ini :

Tabel 5. Rentangan skor total dan kriteria model mental siswa

No Rentangan
Skor Total

Kriteria

Tes sebelum
pembelajaran

Tes setelah
pembelajaran

Jumlah
siswa

%
Jumlah
siswa

%

1 ≤8 Buruk Sekali
2 9-12 Buruk
3 13-16 Sedang
4 17-20 Baik
5 ≥21 Baik Sekali

Wang (Sunyono, 2012) menyatakan bahwa untuk mengetahui fitur model

mental individu siswa, Wang menggunakan pengkodean terhadap penjelasan

verbal dan nonverbal siswa, dan pengkodean tersebut menggunakan tipe-tipe
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jawaban siswa sebagai penjelasan dari representasi nonverbal siswa. Peng-

kodean dari hasil tes model mental dilakukan dengan cara pemberian skor pada

masing-masing jawaban siswa (Park dan Wang dalam Sunyono, 2014) sesuai

dengan tipe jawaban siswa.  Teknik penskoran dilakukan dengan cara menilai

jawaban siswa atas soal tes dengan uraian menggunakan kategori untuk

menentukan tingkat pencapaian.  Kategori-kategori tersebut bertuliskan “baik

sekali”, “baik”, “sedang”, “buruk”, dan “buruk sekali”.  Secara berurut-turut

diberikan skor 5, 4, 3, 2, dan 1.  Selanjutnya siswa yang memperoleh kategori

yang sama dikelompokkan dan dihitung persentasenya.

Pada penelitian ini menggunakan soal tes model mental dalam bentuk uraian

sebanyak 5 soal.  Skor maksimal pada setiap nomor adalah 5, sehingga skor

total maksimal adalah 25, dan skor minimal adalah 5.  Sehingga untuk range

adalah 20.  Banyak kelas yang ada adalah 5, sehingga diperoleh panjang kelas

adalah 4 dibuatlah tabel rentang skor total seperti pada Tabel.5. Berdasarkan

klasifikasi yang dilakukan oleh Park, et. al,. (Sunyono, 2014), dalam penelitian

ini model mental dengan kategori-kategori tersebut diklasifikasi sebagaimana

tabel berikut.

Tabel 6. Klasifikasi kategori-kategori model mental (Sunyono, 2014)

No Kategori
Model mental
(Park, 2009)

Penjelasan

1 Buruk
sekali

Model yang
belum jelas

Model mental yang sudah dibawa
oleh seseorang sejak lahir atau
model mental yang terbentuk
karena informasi dari lingkungan
yang salah, atau konsep dan
gambar struktur yang dibuat sama
sekali tidak dapat diterima secara
keilmuan, atau pembelajar sama
sekali tidak memiliki konsep.
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No Kategori
Model mental
(Park, 2009)

Penjelasan

2 Buruk Intermediet 1 Model mental yang sudah mulai
terbentuk atau konsep dan
penjelasan yang diberikan
mendekati kebenaran keilmuan
dan gambar struktur yang dibuat
tidak dapat diterima atau
sebaliknya.

3 Sedang Intermediet 2 Model mental pembelajar yang
ditandai dengan konsep yang
dimiliki pembelajar dan gambar
struktur yang dibuat mendekati
kebenaran keilmuan.

4 Baik Intermediet 3 Model mental yang ditandai dengan
penjelasan/konsep yang dimiliki
pembelajar dapat diterima secara
keilmuan dan gambar struktur yang
dibuat mendekati kebenaran, atau
sebaliknya penjelasan/konsep yang
dimiliki belum dapat diterima dengan
baik secara keilmuan, tetapi gambar
struktur yang dibuat tepat.

5 Baik
Sekali

Target Model mental yang ditandai dengan
konsep/penjelasan dan gambar struktur
yang dibuat pembelajar tepat secara
keilmuan.

Analisis deskriptif juga dilakukan melalui data skor gain ternormalisasi (n-

Gain) yang diperoleh siswa. Analisis terhadap data skor n-Gain tersebut

dilakukan dengan cara pemberian skor pada masing-masing jawaban siswa

pada hasil tes model mental (Park dan Wang dalam Sunyono, 2014a) sesuai

dengan tipe jawaban siswa. Skor model mental tersebut kemudian diubah ke

skala 100 dengan rumus :

S100 = (S / T) x 100

Keterangan : S100 = skor model mental pada skala 100

S = skor yang diperoleh siswa

T = skor total

Lanjutan Tabel 6. Klasifikasi kategori-kategori model mental
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Perhitungan skor n-Gain dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai

berikut:

n-Gain =
%postes -% pretes

100-% 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).

d. Analisis data efikasi diri siswa

Data yang diungkap dalam penelitian ini adalah data mengenai efikasi diri

dengan menggunakan instrumen dalam bentuk angket. Angket efikasi diri

siswa terdiri dari 36 butir pernyataan dan terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek

magnitude, strength, dan generality. Peneliti menyusun instrumen efikasi diri

dengan mengadopsi indikator Bandura (1997). Angket yang disusun terdiri

dari pernyataan positif dan pernyataan negatif. Pernyataan positif dilambang-

kan dengan (f) dan pernyataan negatif dilambangkan dengan (u). Indikator

efikasi diri yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Instrumen Efikasi Diri

No Indikator No. Pertanyaan Jumlah
A Magnitude/ Tingkat kesulitan

1 Memiliki pandangan yang optimis 1(f), 14(u), 26(f) 3

2 Berminat terhadap tugas 2(u), 15(f), 27(u) 3

3 Memandang tugas sebagai
tantangan bukan sebagai beban

3(u), 16(f), 28(f) 3

4 Merencanakan penyelesaian tugas 4(f), 29(u) 2

5 Mengatasi kesulitan-kesulitan dalam
belajar

5(u), 17(u), 30(f) 3
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No Indikator No. Pertanyaan Jumlah
6 Kemampuan dalam menyelesaikan

tugas
6(u), 18(f), 31(u) 3

7 Berkomitmen dalam melaksanaka
tugas

7(f), 19(f), 32(u) 3

B. Strength

1 Bertahan menyelesaikan soal dalam
kondisi apapun

8(u), 20(u), 33(f) 3

2 Memiliki keuletan dalam
menyelesaikan soal / ujian

9(u), 21(u), 34(f) 3

3 Yakin akan kemampuan yang
dimiliki

10(f), 22(f), 35(u) 3

4 Belajar dari pengalaman 11(f), 23(u), 36(f) 3

C. Generality

1 Menyikapi situasi dan kondisi  yang
beragam dengan cara yang  baik dan
positif.

12(u), 24(f) 2

2 Memiliki cara menangani stres
dengan tepat

13(f), 25(u) 2

Jumlah 36

Butir-butir pernyataan disajikan dalam dua bentuk, yaitu pernyataan positif

dan pernyataan negatif. Analisis data angket efikasi diri menggunakan cara

sebagai berikut :

1) Mengkode atau klasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokan jawaban

berdasarkan pernyataan angket. Pengkodean data ini dibuat buku kode

yang merupakan suatu tabel berisi tentang substansi-substansi yang hendak

diukur, pernyataan-pernyataan yang menjadi alat ukur substansi tersebut

serta kode jawaban setiap pernyataan tersebut dan rumusan jawabannya.

2) Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan

untuk memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap

jawaban berdasarkan pernyataan angket dan banyaknya responden (pengisi

angket).

Lanjutan Tabel 7. Instrumen Efikasi Diri
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3) Memberi skor jawaban responden.

Tabel 8. Penskoran pada Angket Efikasi Diri.

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 (S ) 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

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

5) Menghitung persentase jawaban angket pada setiap item dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

% Xin
ƩS 100% (Sudjana (2005) dalam Widodo, 2013)

Keterangan : %X in = Persentase jawaban angket-i pada model pembelajaran

SiMaYang Tipe II pada materi larutan elektrolit dan non-

elektrolit

S = Jumlah skor jawaban
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S maks = Skor maksimum yang diharapkan

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

diri pada model pembelajaran SiMaYang Tipe II dengan rumus sebagai

berikut:

%Xi  =
Ʃ%

(Sudjana (2005) dalam Widodo, 2013)

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

pembelajaran SiMaYang Tipe II berbasis multipel

representasi pada materi larutan elektrolit dan non-

elektrolit

%X in = Jumlah persentase angket-i pada model pembelajaran

SiMaYang Tipe II berbasis multipel representasi pada

materi larutan elektrolit dan non-elektrolit

n = Jumlah butir soal

7) Memvisualisasikan data untuk memberikan informasi berupa data temuan

dengan menggunakan analisis data non statistik yaitu analisis yang

dilakukan dengan cara membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-

angka yang tersedia (Marzuki, 1997).

8) Menafsirkan persentase angket secara keseluruhan dengan menggunakan

tafsiran Arikunto (1997).

Tabel 9. 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
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Hasil perhitungan rata-rata efikasi diri dianalisis menggunakan statistik untuk

menentukan interval kepercayaan rata-rata efikasi diri pada taraf signifikan

5%.

Perhitungan interval kepercayaan dilakukan dengan menggunakan rumus:

x – tp √ < < + √
Keterangan:

x= rata-rata n-Gain

n = banyak sampel

S = standar deviasi

= koefisien kepercayaan

dk = n-1

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

= interval kepercayaan                                                            (Sudjana, 2005)



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian dengan menggunakan model SiMaYang Tipe

II sebagai berikut :

1. Pembelajaran model SiMaYang tipe II memiliki kepraktisan yang tinggi

dilihat dari hasil keterlaksanaan dan respon siswa saat pembelajaran pada

kedua kelas replikasi ada pada kategori “sangat tinggi” dalam meningkatkan

model mental dan efikasi diri siswa.

2. Pembelajaran model SiMaYang tipe II efektif dalam meningkatkan model

mental siswa, hal ini terlihat rata-rata hasil tes kedua kelas replikasi sesudah

pembelajaran dengan model SiMaYang Tipe II mengalami peningkatan.

3. Pembelajaran model SiMaYang tipe II efektif dalam meningkatkan efikasi diri

siswa hal ini terlihat dari rata-rata kedua kelas replikasi sebelum pembelajaran

efikasi awal siswa berkategori “tinggi” dan setelah pembelajaran efikasi diri

siswa berakategori “sangat tinggi”.

B. Saran

1. Pembelajaran menggunakan model Pembelajaran SiMaYang tipe II

diharapkan dapat diterapkan dalam pembelajaran kimia karena model ini

melibatkan tiga level fenomena yaitu makroskopis, submikroskopis, dan

simbolik.
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2. Agar penerapan pembelajaran model SiMaYang tipe II berjalan efektif,

hendaknya guru menguasai materi, langkah-langkah pembelajaran dan

mengelola kelas dengan baik sehingga berjalan efektif saat proses

pembelajaran.

3. Agar penerapan pembelajaran model SiMaYang tipe II berjalan maksimal,

hendaknya guru mempersiapkan lebih awal hal-hal yang menunjang proses

pembelajaran dan lebih memperhatikan pengelolaan waktu dalam proses

pembelajaran.
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