
PERBANDINGAN PEMBELAJARAN MODEL SIMAYANG TIPE II
DENGAN DISCOVERY LEARNING DALAM MENINGKATKAN

EFIKASI DIRI DAN PENGUASAAN KONSEP MATTERI
LARUTAN ELEKTROLIT DAN NON ELEKTROLIT

(Skripsi)

Oleh

INDA DESNITA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2016



ABSTRAK

PERBANDINGAN PEMBELAJARAN MODEL SIMAYANG TIPE II DAN
DISCOVERY LEARNING DALAM MENINGKATKAN EFIKASI DIRI
DAN PENGUASAAN KONSEP MATERI LARUTAN ELEKTROLIT

DAN NON ELEKTROLIT

Oleh

INDA DESNITA

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan model SiMaYang tipe II dan dis-
covery learning dalam meningkatkan efikasi diri dan penguasaan konsep siswa
pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Desain penelitian yang diguna-
kan adalah control group pretest-posttest design dengan pengambilan sampel
menggunakan teknik cluster random sampling. Sampel diambil secara acak dan
terpilih kelas X.3 sebagai kelas eksperimen I yang diterapkan model SiMaYang
tipe II dan X.6 sebagai kelas eksperimen II yang diterapkan model discovery
learning di SMAN 10 Bandar Lampung dari sembilan kelas yang ada. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa rata-rata persentase aktivitas siswa yang relevan
dengan kegiatan pembelajaran pada kelas eksperimen I sebesar 86,30% dengan
kategori “sangat tinggi”, sementara pada kelas eksperimen II sebesar 82,59%
dengan kategori “sangat tinggi”.  Persentase respon positif siswa terhadap model
dan perangkat pembelajaran pada kelas eksperimen I sebesar 87,55% dengan
kategori “sangat tinggi”, sementara pada kelas eksperimen II sebesar 79,8%
dengan kategori “tinggi”.  Hasil penelitian juga menunjukkan adanya
peningkatan efikasi diri siswa setelah pembelajaran pada kedua kelas eksperimen
dengan perolehan n-Gain pada kelas eksperimen I sebesar 0,66 dengan kategori
“sedang” dan pada kelas eksperimen II sebesar 0,48 dengan kategori “sedang”.
Selain itu, adanya peningkatan juga terjadi pada penguasaan konsep siswa di
kedua kelas eksperimen, dimana perolehan n-Gain penguasaan konsep siswa
pada kelas eksperimen I sebesar 0,71 dengan kategori “tinggi” dan pada kelas
eksperimen II sebesar 0,64 dengan kategori “sedang”. Berdasarkan penelitian
yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) model pembelajaran SiMaYang
Tipe II lebih baik dibandingkan model discovery learning dalam meningkatkan
efikasi diri siswa; 2) model pembelajaran SiMaYang Tipe II lebih baik
dibandingkan model discovery learning dalam meningkatkan penguasaan konsep
siswa.

Kata Kunci : model pembelajaran SiMaYang Tipe II, model discovery learning,
efikasi diri, penguasaan konsep.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan terus berkembang

dengan pesat sehingga setiap negara sangat memerlukan sumber daya manusia

yang memiliki keahlian tinggi agar dapat menghadapi persaingan global demi

mempertahankan eksistensi negara. Salah satu upayanya adalah melalui pen-

didikan formal. Pendidikan tidak hanya proses “transfer of knowledges” tetapi

juga “transfer of values”. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang menegaskan bahwa pen-

didikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak untuk men-

cerdaskan kehidupan bangsa (Kemendikbud, 2013).

Salah satu pendidikan formal yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya

manusia adalah pendidikan sains. Pendidikan sains terdiri dari beberapa bidang

ilmu, salah satunya adalah ilmu kimia. Ilmu kimia merupakan ilmu yang mem-

pelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan zat yaitu komposisi, struktur

dan sifat, transformasi, dinamika, dan energetika zat yang melibatkan keterampil-

an dan penalaran (Depdiknas, 2006).  Ilmu kimia mencakup sebagai produk,

proses, dan sikap. Kimia sebagai produk berupa kumpulan fakta, konsep, hukum,

dan teori. Kimia sebagai proses berupa kerja ilmiah dilakukan di laboratorium.
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Kimia sebagai proses meliputi kegiatan mengamati, mengidentifikasi, mengajukan

pertanyaan, mengumpulkan data, meramalkan, menerapkan konsep, merencana-

kan percobaan, dan mengkomunikasikan hasil pengamatan. Kimia sebagai sikap

meliputi keterampilan berkomunikasi, bekerja sama, ulet, kritis, kreatif, tanggung

jawab, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ketika menjumpai suatu fenomena

(Depdiknas, 2006).

Karakter ilmu kimia merupakan ilmu yang berhubungan dengan kehidupan

sehari-hari, bersifat abstrak, berurutan, dan materi yang dipelajari sangat banyak.

Karakteristik dari konsep-konsep ilmu kimia yang abstrak menyebabkan kimia

sulit untuk dipelajari (Middlecamp dan Kean, 1985). Menurut Chiu, dkk (2005),

ilmu kimia mengandung konsep yang bersifat kompleks. Konsep yang bersifat

kompleks bisa dikuasai jika dilakukan konstruksi konsep yang tepat sebagaimana

dalam sebuah kelas sering didapati siswa memiliki kemampuan intelektual yang

heterogen sehingga proses kontruksi konsep antara siswa satu dengan yang lain-

nya tidak selalu sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru kimia di SMA N 10 Bandar

Lampung, penguasaan konsep kimia tahun lalu pada materi larutan elektrolit dan

non-elektrolit masih tergolong rendah. Nilai penguasaan konsep siswa yang rendah

disebabkan oleh rendahnya respon siswa untuk mempelajari kimia dan kurang

aktifnya siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini menunjukkan

bahwa siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami materi kimia terutama

materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Diduga hal ini disebabkan oleh be-

berapa faktor, salah satunya adalah model pembelajaran yang digunakan adalah
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pembelajaran konvensional yaitu dengan metode ceramah dan tanya jawab, ketika

pembelajaran guru belum mengaitkan pelajaran dengan fenomena sehari-hari yang

dialami oleh siswa sehingga tidak menarik minat siswa.  Siswa dapat memperoleh

langsung ilmu yang ditransfer oleh guru tetapi siswa kurang dapat berkembang

dalam menggali potensi dirinya karena dalam metode ini guru lebih berperan aktif

sementara siswa kurang aktif.

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya penguasaan konsep adalah rendahnya

efikasi diri siswa.  Berdasarkan hasil pengamatan pada proses pembelajaran, siswa

mudah menyerah dan sering mengeluh jika dihadapkan pada materi pelajaran

yang menurutnya sulit.  Hal ini akan menimbulkan masalah dalam proses pem-

belajaran sehingga akan berpengaruh terhadap penguasaan konsep dan prestasi

belajar siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2014) terhadap beberapa

SMA di kota Padang menggunakan angket aktivitas siswa di kelas, ditemukan

fakta bahwa salah satu penyebab siswa kurang aktif selama kegiatan belajar me-

ngajar di kelas adalah rendahnya efikasi diri siswa. Rendahnya efikasi diri dalam

belajar ditandai dengan rendahnya motivasi belajar, menunda tugas, menghindari

beban belajar, mudah menyerah, dan sebagainya sehingga menyebabkan siswa

kurang antusias yang berpengaruh terhadap penguasaan konsep kimia dan prestasi

belajarnya tidak optimal.

Menurut Bandura, dkk (2003), efikasi diri adalah keyakinan (belief) seseorang

bahwa dirinya dapat menguasai situasi dan menghasilkan hasil (outcomes) yang

positif. Siswa masih memiliki masalah terhadap efikasi diri terutama dalam

proses pembelajaran di sekolah. Menurut Schunk (1995), efikasi diri mempeng-
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aruhi siswa dalam memilih kegiatannya. Siswa dengan efikasi diri yang rendah

mungkin menghindari pelajaran yang banyak tugasnya, khususnya untuk tugas-

tugas yang menantang, sedangkan siswa dengan efikasi diri yang tinggi mem-

punyai keinginan yang besar untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Efikasi diri

penting untuk diteliti karena efikasi diri digunakan siswa untuk mengatur pem-

belajaran mereka sendiri dan menguasai kegiatan akademik sehingga akan ber-

pengaruh terhadap motivasi dan prestasi akademik (Bandura, 1993).

Proses belajar mengajar merupakan bagian terpenting yang mempengaruhi efikasi

diri dan penguasaan konsep siswa. Berdasarkan kurikulum 2013 salah satu kom-

petensi dasar yang harus dimiliki siswa kelas X semester genap adalah mengana-

lisis sifat  larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit berdasarkan daya hantar

listriknya. Salah satu upaya untuk mencapai kompetensi dasar tersebut adalah

guru dituntut untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, efektif, inovatif,

dan menyenangkan sehingga dalam hal ini guru perlu melakukan inovasi pembel-

ajaran. Inovasi pembelajaran bisa dilakukan dengan menggunakan model pem-

belajaran. Penggunaan model pembelajaran merupakan salah satu upaya untuk

memperoleh keberhasilan optimal dalam pembelajaran. Oleh karena itu, guru

disarankan menggunakan model pembelajaran yang dapat mengkontruksi konsep

di dalam pembelajaran yang Ia lakukan di kelas (Sanjaya, 2006).

Sesuai dengan paradigma kurikulum 2013, proses pembelajaran haruslah berpusat

pada siswa sementara guru sebagai fasilitator atau mediator dan salah satu model

pembelajaran yang bisa digunakan adalah model SiMaYang tipe II. Menurut

Sunyono (2015), model pembelajaran teoritis SiMaYang dikembangkan berdasar-
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kan teori-teori kontruktivisme, belajar penemuan dari Brunner, teori pemrosesan

informasi, dan tujuh konsep dasar tentang kemampuan belajar dalam menginter-

pretasikan representasi eksternal submikroskopis. Model pembelajaran SiMa-

Yang merupakan model pembelajaran sains yang mencoba menginterkoneksikan

ketiga level fenomena sains sehingga materi pembelajaran yang sesuai dengan

model ini adalah materi yang lebih bersifat abstrak dan mengandung level makro-

skopik, submikroskopik, dan simbolik, salah satunya materi yang terdapat dalam

pembelajaran kimia.  Model pembelajaran SiMaYang tipe II terdiri dari 4 fase,

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

evaluasi (fase IV). Fase-fase tersebut tidak selalu berurutan bergantung pada

konsep yang dipelajari oleh siswa terutama pada fase II (eksplorasi dan imajinasi)

(Sunyono dan Yulianti, 2014).

Model pembelajaran SiMaYang memiliki ciri kooperatif, kolaboratif, dan imaji-

natif yang tertuang dalam fase eksplorasi-imajinasi dan internalisasi dapat dijadi-

kan alternatif model pembelajaran yang mampu mensejajarkan siswa berke-

mampuan awal rendah dengan siswa berkemampuan awal sedang dan tinggi.

Model pembelajaran SiMaYang tipe II mampu meningkatkan kualitas proses

pembelajaran yang ditunjukkan dengan munculnya berbagai aktivitas pembel-

ajaran dimana aktivitas guru dalam pembelajaran dapat diminimalkan dan mem-

berikan peran guru sebagai fasilitator dan mediator. Selain itu, model pembel-

ajaran SiMaYang tipe II merupakan model pembelajaran yang menyenangkan.

Hasil kajian empiris menunjukkan lebih dari 80% siswa memberikan respon

positif dan senang dengan pembelajaran menggunakan model SiMaYang tipe II

(Sunyono, 2015).
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Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan Sunyono, dkk

(2012) menggunakan model SiMaYang tipe II, memperlihatkan bahwa kajian

empiris dalam pembelajaran Sains Dasar menghasilkan fakta model SiMaYang

mampu meningkatkan penguasaan konsep mahasiswa dengan n-Gain kategori

“sedang”. Hasil kajian empiris dengan analisis statistik menunjukkan adanya per-

bedaan yang signifikan pada rerata n-Gain penguasaan konsep kelas eksperimen

dengan kelas kontrol. Penelitian lain dilakukan oleh Afdila dkk (2015) dimana

model pembelajaran SiMaYang Tipe II mempunyai kepraktisan dan keefektivan

dalam meningkatkan efikasi diri dan penguasaan konsep larutan elektrolit dan

non-elektrolit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sunyono dan Afdila,

tampak bahwa pembelajaran menggunakan model SiMaYang tipe II sangat mem-

bantu keberhasilan belajar siswa.

Model pembelajaran kooperatif berbasis kontruktivisme lain yang bisa digunakan

adalah discovery learning. Discovery learning merupakan suatu model pembel-

ajaran yang dikembangkan berdasarkan pandangan konstruktivisme. Model ini

menekankan pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap suatu

disiplin ilmu melalui keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran.

Bruner dalam Schunk (2012) mengemukakan bahwa belajar penemuan/discovery

mengacu pada penguasaan pengetahuan untuk diri sendiri. Model Pembelajaran

discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembel-

ajaran yang terjadi bila siswa tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk

finalnya, tetapi diharapkan siswa mengorganisasi sendiri (Kemendikbud, 2013).

Model discovery learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui

proses intuitif untuk akhirnya sampai pada suatu kesimpulan (Budiningsih, 2005).
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Menurut Syah (2004), model discovery learning terdiri dari 6 langkah, yaitu pem-

berian rangsangan (stimulation), identifikasi masalah (problem statement), pe-

ngumpulan data (data collection), pengolahan data (data processing), pembuktian

(verification), dan menarik kesimpulan (generalization).

Model discovery learning menempatkan siswa memiliki keterlibatan secara aktif

dalam pembelajaran sehingga dengan penerapan model discovery learning dapat

meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Melalui pembelajaran dis-

covery, siswa belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak juga

siswa banyak meramalkan (extrapolate) informasi tambahan yang diberikan.

Selain itu, pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan kemampuan

siswa untuk memecahkan masalah (problem solving) serta menimbulkan rasa puas

bagi siswa. Kepuasan batin ini mendorong siswa ingin melakukan penemuan lagi

sehingga minat belajarnya meningkat. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian

Nurhidayah (2014) mendapatkan bahwa penerapan model discovery learning pada

pembelajaran IPA dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pe-

ngetahuan sehingga kemampuannya dalam penguasaan konsep meningkat. Pene-

litian lain dilakukan oleh Nurhayati, dkk (2015) didapatkan bahwa penerapan

model discovery learning dapat meningkatkan academic self efficacy siswa dalam

proses pembelajaran.

Pembelajaran menggunakan model SiMaYang tipe II dan discovery learning

memberikan pengaruh besar terhadap efikasi diri dan penguasaan konsep siswa

dalam pembelajaran kimia. Penelitian tentang model pembelajaran SiMaYang

tipe II baru terbatas pada penelitian deskriptif sehingga belum ada bukti yang
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menunjukkan bahwa model pembelajaran SiMaYang tipe II lebih baik dibanding

model pembelajaran lain. Oleh karena itu, maka perlu diadakan pembuktian

penelitian lanjut dengan membandingkan kedua model tersebut yaitu model

SiMaYang tipe II dan discovery learning. Berdasarkan uraian tersebut, maka

dilaksanakanlah penelitian ini dengan judul “Perbandingan Pembelajaran Model

Simayang Tipe II dengan Discovery Learning dalam Meningkatkan Efikasi Diri

dan Penguasaan Konsep Larutan Elektrolit dan Non-elektrolit”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, rumusan masalah pada

penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perbandingan model pembelajaran SiMaYang Tipe II dan

model discovery learning dalam meningkatkan efikasi diri siswa pada materi

larutan elektrolit dan non-elektrolit?

2. Bagaimanakah perbandingan model pembelajaran SiMaYang Tipe II dan

model discovery learning dalam meningkatkan penguasaan konsep siswa pada

materi larutan elektrolit dan non-elektrolit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini

adalah untuk mendeskripsikan:

1. Perbandingan model pembelajaran SiMaYang Tipe II dan model discovery

learning dalam meningkatkan efikasi diri siswa pada materi larutan elektrolit

dan non-elektrolit.
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2. Perbandingan model pembelajaran SiMaYang Tipe II dan model discovery

learning dalam meningkatkan penguasaan konsep 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 berbasis multipel representasi

pada proses pembelajaran dapat memberikan pengalaman belajar secara

langsung kepada siswa dan dapat membantu serta mengarahkan imajinasi siswa

terhadap fenomena sains yang terdapat pada topik-topik yang bersifat abstrak.

Model pembelajaran SiMaYang Tipe II berbasis multipel representasi dipercaya

dapat meningkatkan kemampuan efikasi diri dan penguasaan konsep.

2. Guru

Sebagai rujukan model pembelajaran berbasis multipel representasi SiMaYang

tipe II dan discovery learning dalam membelajarkan materi larutan elektrolit

dan non-elektrolit.

3. Sekolah

Sebagai bahan referensi model pembelajaran yang dapat digunakan untuk me-

ningkatkan kualitas sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Model pembelajaran SiMaYang Tipe II berbasis multipel representasi terdiri
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dari 4 (empat) fase, yaitu orientasi (fase 1), eksplorasi-imajinasi atau imajinasi-

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

Yulianti. 2014).

2. Model discovery learning terdiri dari 6 langkah yaitu pemberian rangsangan

(stimulation), identifikasi masalah (problem statement), pengumpulan data

(data collection), pengolahan data (data processing), pembuktian (verification),

dan menarik kesimpulan (generalization) (Syah, 2004). Model discovery

learning dipilih karena model pembelajaran ini sudah digunakan oleh guru di

SMA N 10 Bandar Lampung dalam pembelajaran sesuai saran dari kurikulum

2013.

3. Efikasi diri atau self efficacy merupakan persepsi individu akan keyakinan ke-

mampuannya melakukan tindakan yang diharapkan. Keyakinan efikasi diri

mempengaruhi pilihan tindakan yang akan dilakukan, besarnya usaha dan ke-

tahanan ketika berhadapan dengan hambatan atau kesulitan. Individu dengan

efikasi diri tinggi memilih melakukan usaha lebih besar dan pantang menyerah

(Bandura, 1997).

4. Penguasaan konsep merupakan kemampuan siswa dalam memahami makna

secara ilmiah baik teori maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari

(Dahar, 1998).

5. Cakupan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit 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

Berdasarkan rancangan model pembelajaran SiMaYang dan draf kurikulum 2013,

terlihat jelas bahwa model pembelajaran SiMaYang merupakan model pembel-

ajaran masa depan. Model pembelajaran SiMaYang saat ini masih dalam tahap

pengembangan lanjutan, namun ditinjau dari karakteristiknya, model pembelajar-

an ini dalam pengembangan awalnya telah mengantisipasi perubahan kurikulum

ke arah optimalisasi daya kreativitas siswa sebagaimana draf kurikulum 2013.

Menurut Arends, R. dalam Sunyono (2014) Model pembelajaran SiMaYang Tipe

II disusun dengan mengacu pada ciri suatu model pembelajaran yang menyebut-

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

gunakan 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 atau mahasiswa) yang

diperlukan agar model tersebut terlaksana dengan efektif.
4. Lingkungan belajar yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Sunyono (2012) menjelaskan bahwa model pembelajaran SiMaYang merupakan

model pembelajaran yang menekankan pada interkoneksi tiga level fenomena

kimia, yaitu level submikro yang bersifat abstrak, level simbolik, dan level makro
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yang bersifat nyata dan kasat mata. Multipel representasi yang digunakan dalam

model pembelajaran SiMaYang ini adalah representasi-representasi dari fenomena

sains (khususnya sains) baik dari skala riil maupun abstrak (misalnya stoikiometri

dan struktur atom), selanjutnya dikembangkan perangkat pembelajaran yang di-

lengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan baik pada level makro, submikro, maupun

simbolik untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih merepresen-

tasikan tiga level fenomena sains sepanjang sesi pembelajaran yang berfokus

kepada permasalahan sains level molekuler.

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

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

dan evaluasi (fase IV) (Sunyono, 2014b). Keempat fase dalam model pembelajar-

an tersebut memiliki ciri dengan akhiran “si” sebanyak lima “si”. Fase-fase ter-

sebut tidak selalu berurutan bergantung pada konsep yang dipelajari oleh siswa

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

pembelajaran yang dikembangkan disusun dalam bentuk layang-layang, sehingga

tetap dinamakan Si-5 layang-layang atau disingkat SiMa-Yang Tipe II.

Gambar 1. Fase-Fase Model Pembelajaran SiMaYang Tipe II (Sunyono dan
Yulianti, 2014):

Fase I

Fase II

Fase III

Fase IV

Orientasi

Eksplorasi

Orientasi

Imajinasi

Orientasi

Internalisasi

Evaluasi
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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 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, dimana 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.

Tabel 1. Fase (tahapan) pembelajaran model SiMaYang tipe II untuk pembel-
ajaran di SMA (Sunyono dan Yulianti, 2014;  dan Sunyono, et al., 2015).

Fase Aktivitas Guru Aktivitas siswa

Fase I:
Orientasi

 Menyampaikan tujuan pembelajaran.
 Memberikan motivasi dengan berbagai

fenomena yang terkait dengan
pengalaman siswa.

 Menyimak penyampaian tujuan
sambil memberikan tanggapan.

 Menjawab pertanyaan dan
menanggapi.

Fase II:
Eksplorasi
Imajinasi

 Mengenalkan konsep dengan
memberikan beberapa abstraksi yang
berbeda mengenai fenomena alam
secara verbal atau dengan demonstrasi
dan juga meng- gunakan visualisasi :
gambar,grafik, atau simulasi atau
animasi, dan atau analogi dengan
melibatkan siswa untuk menyimak dan
bertanya jawab.

 Mendorong, membimbing, dan
memfasili- tasi diskusi siswa untuk
membangun model mental dalam
membuat interkoneksi di-antara level-
level fenomena alam yang lain, yaitu
dengan membuat transformasi dari
level fenomena alam yang satu level ke
level yang lain (makroskopik ke
submikroskopik dan simbolik atau
sebaliknya) dengan menuangkannya ke
dalam lembar kegiatan siswa.

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

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

 Bekerja dalam kelompok untuk
me-lakukan imajinasi terhadap
fenomena kimia yang diberikan
melalui LKS. (mengasosiasi
/menalar).

 Berdiskusi dengan teman
dalam kelom-pok dalam
melakukan latihan imajinasi
representasi
(mengasosiasi/menalar).
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Fase III:
Internalisa
si

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

 Memberikan latihan atau tugas dalam
meng-artikulasikan imajinasinya.
Latihan individu tertuang dalam lembar
kegiatan siswa/LKS yang berisi
pertanyaan dan/atau perintah untuk
membuat interko- neksi ketiga level
fenomena alam.

 Perwakilan kelompok
melakukan presentasi terhadap
hasil kerja kelompok
(mengomunikasikan).

 Kelompok lain menyimak
(mengamati) dan memberikan
tanggapan/ pertanyaan terhadap
kelompok yang sedang
presentasi (menanya dan
menjawab).

 Melakukan latihan individu
melalui LKS individu
(menggali informasi dan
mengasosiasi).

Fase IV:
Evaluasi

 Mengevaluasi kemampuan belajar
siswa dari review terhadap hasil kerja
siswa.

 Memberikan tugas latihan
interkoneksi. tiga level fenomena
alam (makroskopik /
submikroskopik, dan simbolik).

 Menyimak hasil review dari
guru dan menyampaikan hasil
kerjanya
(mengomunikasikan), serta
bertanya tentang pembelajaran
yang akan datang.

Ada beberapa kelebihan model pembelajaran SiMaYang, antara lain:

1. Model pembelajaran SiMaYang mampu meningkatkan kualitas proses pembe-
lajaran yang ditunjukkan dengan munculnya berbagai aktivitas pembelajaran.
Pada pembelajaran SiMaYang aktivitas guru dalam pembelajaran dapat dimi-
nimalkan dan memberikan peran guru sebagai fasilitator dan mediator.

2. Model pembelajaran SiMaYang merupakan model pembelajaran yang
menyenangkan. Hasil kajian empiris menunjukkan lebih dari 80% pembelajar
memberikan respon positif dan senang dengan pelaksanaan pembelajaran
menggunakan model SiMaYang

3. Model pembelajaran SiMaYang memiliki ciri kolaboratif dan imajinatif yang
tertuang dalam fase eksplorasi-imajinasi dan internalisasi dapat dijadikan alter-
natif model pembelajaran yang mampu mensejajarkan siswa berkemampuan
awal rendah dengan siswa berkemampuan awal sedang dan tinggi.

4. Model pembelajaran SiMaYang dapat dipandang sebagai model “terpadu” yang
menggabungkan media TIK dengan berbagai fenomena kimia dan menggabung-
kan media tersebut dengan berbagai aktivitas pembelajar, aktivitas guru, interaksi
antar siswa, dan interaksi antara guru dengan siswa.

5. Model pembelajaran SiMaYang mampu menciptakan lingkungan belajar yang
kaya akan aktivitas pembelajaran, baik yang bersifat individual maupun bersifat
kolaboratif, sekaligus mampu membelajarkan pada siswa arti pentingnya kerja-
sama dan menghargai hasil kerja orang lain.

6. Model pembelajaran SiMaYang mampu memberikan dorongan atau motivasi
kepada pembelajar untuk mengasah kemapuan imajinasinya dalam memahami
fenomena yang bersifat abstrak. Kekuatan imajinasi siswa dalam pembelajaran
dengan model SiMaYang mampu meningkatkan kemampuandalam melakukan
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interpretasi dan transformasi ketiga level fenomena kimia (Sunyono, 2013).

Disamping memiliki kelebihan, model pembelajaran SiMaYang tipe II ternyata

juga memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model SiMaYang memerlukan
infrastruktur yang memadai (seperti listrik, fasilitas internet dan komputer).
Seringnya mati lampu (listrik) pada saat pembelajaran dapat menjadi hambatan
keterlaksanaan dan keberhasilan dengan model SiMaYang.

2. Pelaksanaan pembelajaran dengan model SiMaYang memerlukan kesiapan
fasilitas jaringan internet dengan kapasitas yang dapat diakses oleh banyak
pembelajar dengan kecepatan yang memadai. Lambatnya akases internet
menjadi salah satu hambatan yang sangat berarti dalam pembelajaran dengan
menggunakan model SiMaYang.

3. Model pembelajaran SiMaYang mengharuskan pengguna model memiliki
kemampuan IT yang cukup baik. Kurangnya kemampuan IT dari pengguna
model dapat menjadi hambatan keterlaksanaan model pembelajaran SiMaYang.
(Sunyono, 2013)

B. Model Discovery Learning

Discovery learning merupakan suatu model pembelajaran yang dikembangkan ber-

dasarkan pandangan konstruktivisme.  Model ini menekankan pentingnya pemaha-

man struktur atau ide-ide penting terhadap suatu disiplin ilmu, melalui keterlibatan

siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Bruner dalam Schunk (2012) me-

ngemukakan bahwa belajar menemukan/discovery mengacu pada penguasaan pe-

ngetahuan untuk diri sendiri. Model discovery learning adalah teori belajar yang

didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila siswa tidak disajikan

dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharap-kan siswa mengorganisasi

sendiri (Kemendikbud, 2013).

Bruner memakai model yang disebutnya discovery learning, dimana siswa meng-

organisasi bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir (Dalyono, 1996).
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Model discovery learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui

proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan (Budiningsih,

2005). Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses

mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery disebut

sebagai cognitive process karena dilakukan melalui observasi, klasifikasi, peng-

ukuran, prediksi, penentuan, dan inferi sedangkan discovery itu sendiri adalah the

mental process of assimilating conceps and principles in the mind (Sund dalam

Malik, 2001). Pengaplikasian metode discovery learning secara berulang-ulang

dapat meningkatkan kemampuan penemuan diri individu yang bersangkutan.

Penggunaan model discovery learning ingin merubah kondisi belajar yang pasif

menjadi aktif dan kreatif, mengubah pembelajaran dari teacher oriented ke student

oriented, mengubah modus ekspositori siswa hanya menerima informasi secara

keseluruhan dari guru ke modus discovery siswa menemukan informasi sendiri.

Model discovery learning merupakan pembentukan kategori-kategori atau konsep-

konsep yang dapat memungkinkan terjadinya generalisasi, sebagaimana teori

Bruner tentang kategorisasi yang nampak dalam discovery, bahwa discovery

adalah pembentukan kategori-kategori, atau lebih sering disebut sistem-sistem

coding. Pembentukan kategori-kategori dan sistem-sistem coding dirumuskan

demikian dalam arti relasi-relasi (similaritas & difference) yang terjadi diantara

objek-objek dan kejadian-kejadian (events). Bruner memandang bahwa suatu

konsep atau kategorisasi memiliki lima unsur, dan siswa dikatakan memahami

suatu konsep apabila mengetahui semua unsur dari konsep itu, meliputi: 1) Nama;

2) Contoh-contoh baik yang positif maupun yang negatif; 3) Karakteristik, baik

yang pokok maupun tidak; 4) Rentangan karakteristik; 5) Kaidah (Budiningsih,
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2005). Bruner menjelaskan bahwa pembentukan konsep merupakan dua kegiatan

mengkategori yang berbeda yang menuntut proses berpikir yang berbeda pula.

Seluruh kegiatan mengkategori meliputi mengidentifikasi dan menempatkan

contoh-contoh (objek-objek  atau peristiwa-peristiwa) ke dalam kelas dengan

menggunakan dasar kriteria tertentu.

Bruner mementingkan  partisipasi aktif dari tiap siswa dalam proses belajar, dan

mengenal dengan baik adanya perbedaan kemampuan. Lingkungan perlu mem-

fasilitasi rasa ingin tahu siswa pada tahap eksplorasi untuk menunjang proses

belajar. Lingkungan ini dinamakan discovery learning environment, yaitu ling-

kungan dimana siswa dapat melakukan eksplorasi, penemuan-penemuan baru

yang belum dikenal atau pengertian yang mirip dengan yang sudah diketahui.

Lingkungan seperti ini bertujuan agar siswa dalam proses belajar dapat berjalan

dengan baik dan lebih kreatif, untuk memfasilitasi proses belajar yang baik dan

kreatif harus berdasarkan pada manipulasi bahan pelajaran sesuai dengan tingkat

perkembangan kognitif siswa. Manipulasi bahan pelajaran bertujuan untuk mem-

fasilitasi kemampuan siswa dalam berpikir (merepresentasikan apa yang di-

pahami) sesuai dengan tingkat perkembangannya (Budiningsih, 2005).

Pengaplikasian model discovery learning, guru berperan sebagai pembimbing

dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif, sebagai-

mana pendapat guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar

siswa sesuai dengan tujuan. Kondisi seperti ini ingin merubah kegiatan belajar

mengajar yang teacher oriented menjadi student oriented. Bahan ajar tidak disaji-

kan dalam bentuk akhir pada pembelajaran discovery learning, namun siswa
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dituntut untuk melakukan kegiatan menghimpun informasi, membandingkan,

mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, mereorganisasikan bahan,

serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Hal tersebut memungkinkan siswa

menemukan arti bagi diri mereka sendiri, dan memungkinkan mereka untuk

mempelajari konsep-konsep di dalam bahasa yang dimengerti mereka sehingga

seorang guru dalam aplikasi model discovery learning harus dapat menempatkan

siswa pada kesempatan-kesempatan dalam belajar yang lebih mandiri. Bruner

mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori,

aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupan-

nya (Budiningsih, 2005). Menurut Syah (2004) dalam mengaplikasikan model

discovery learning di kelas, ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan

dalam kegiatan belajar.

1. Stimulasi atau pemberian rangsangan

Pertama-tama pada tahap ini siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan

kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi, agar

timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri (Taba dalam Sudjianto, 2014). Tahap

ini guru dapat memulai kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan pertanya-

an, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada

persiapan pemecahan masalah.

Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar

yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan.

Bruner memberikan stimulasi dengan menggunakan teknik bertanya yaitu
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dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan siswa

pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi. Oleh karena itu, seorang guru

harus menguasai teknik-teknik dalam memberi stimulus kepada siswa agar tujuan

mengaktifkan siswa untuk mengeksplorasi dapat tercapai.

2. Identifikasi masalah

Tahap kedua dalam pengaplikasian discovery learning adalah identifikasi masalah

atau problem statement. Pada tahap ini, setelah dilakukan stimulasi langkah selan-

jutnya adalah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi

sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran,

kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban

sementara atas pertanyaan masalah), sedangkan menurut permasalahan yang

dipilih itu selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, atau hipotesis,

yakni pernyataan (statement) sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang

diajukan (Syah 2004). Siswa diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi dan

menganalisis permasalahan yang mereka hadapi merupakan teknik yang berguna

dalam membangun siswa agar mereka terbiasa untuk menemukan suatu masalah.

3. Pengumpulan data

Pengumpulan data atau data collection merupakan tahap ketiga dalam pengaplika-

sian model pembelajaran discovery learning. Ketika eksplorasi berlangsung guru

memberi kesempatan kepada para siswa agar mengumpulkan informasi yang

relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis

(Syah, 2004). Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membukti-

kan benar tidaknya hipotesis. Oleh karena itu, siswa diberi kesempatan untuk
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mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati

objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagai-

nya (Djamarah,2002). Konsekuensi dari tahap ini adalah siswa belajar secara

aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang

dihadapi, dengan demikian secara tidak disengaja siswa menghubungkan masalah

dengan pengetahuan yang telah dimiliki.

4. Pengolahan data

Menurut Syah (2004), pengolahan data atau data processing merupakan kegiatan

mengolah data dan informasi yang telah diperoleh  para siswa baik melalui wawan-

cara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Semua informai hasil bacaan,

wawancara, observasi, dan sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan,

ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada

tingkat kepercayaan tertentu.

Pengolahan data disebut juga dengan  pengkodean coding atau kategorisasi yang

berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Berdasarkan generali-

sasi tersebut siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang  alternatif jawab-

an atau penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis.

5. Pembuktian

Langkah kelima dalam pembelajaran discovery learning adalah pembuktian. atau

verifikasi. Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk mem-

buktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alter-

natif, dihubungkan dengan hasil pengolahan data. Verifikasi menurut Bruner,

bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru



21

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori,

aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupan-

nya (Budiningsih, 2005). Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran, atau infor-

masi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu

kemudian dicek, apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak.

6. Generalisasi

Generalisasi adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan

prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian  atau masalah  yang sama

dengan memperhatikan hasil verifikasi (Syah, 2004). Berdasarkan hasil verifikasi

maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi (Affan, 1990).

Setelah menarik kesimpulan siswa harus memperhatikan proses generalisasi yang

menekankan pentingnya penguasaan pelajaran atas makna dan kaidah/prinsip-

prinsip yang luas yang mendasari pengalaman seseorang, serta pentingnya proses

pengaturan dan generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu.

Ada beberapa kelebihan model discovery learning yang dirumuskan oleh Sani

(2014), yaitu sebagai berikut:

1. Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-
keterampilan dan proses kognitif. Usaha penemuan merupakan kunci dalam
proses ini, seseorang bergantung dari bagaimana cara belajarnya.

2. Pengetahuan yang diperoleh dari metode ini sangat pribadi dan ampuh karena
menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer.

3. Menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan
berhasil.

4. Metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan
kecepatannya sendiri.

5. Menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibat-
kan akalnya dan memotivasinya sendiri

6. Metode ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena
memperoleh kepercayaan bekerjasama dengan yang lainnya.
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7. Berpusat pada siswa dan guru berperan sama-sama aktif mengeluarkan
gagasan-gagasan. Bahkan gurupun dapat bertindak sebagai siswa dan sebagai
peneliti di dalam situasi diskusi.

8. Membantu siswa menghilangkan skeptisme (keragu-raguan) karena mengarah
pada kebenaran yang pasti.

9. Siswa akan megerti konsep dasar dan ide-ide baik.
10. Membantu dan mengubah ingatan dan transfer kepada situasi proses belajar

yang baru
11. Mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri.
12. Memberikan keputusan yang bersifat intrinsik; situasi proses belajar menjadi

lebih terangsang.
13. Proses belajar meliputi sesame aspeknya siswa menuju pada pembentukan

manusia seutuhnya.
14. Meningkatkan tingkat penghargaan kepada siswa.
15. Kemungkinan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber

belajar.
16. Dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu.

Adapun beberapa kelemahan model discovery learning yang dirumuskan oleh

Sani (2014) adalah sebagai berikut:

1. Metode ini menimbulkan asumsi bahwa kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi
siswa yang kurang pandai, akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir
atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan
sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi

2. Metode ini tidak efisien untuk mengajar dalam jumlah siswa yang banyak
karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu siswa menemukan
teori atau pemecahan masalah lainnya.

3. Harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar jika
berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara
belajar yang lama.

4. Pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman,
sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara
keseluruhan kurang mendapat perhatian

5. Pada beberapa disiplin ilmu, misalnya IPAkurang fasilitas untuk mengukur
gagasan yang dikemukakan oleh para siswa

6. Tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berpikir yang akan
ditemukan oleh siswa karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru.

C. Efikasi Diri

Teori efikasi diri berasal dari “Teori Belajar Sosial‟ seorang peneliti bernama

Bandura. Menurut Bandura (1997) menjelaskan “Perceived self efficacy refers to
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beliefs in one’s capabilities to organize and execute the course of action required

to produce given attainments”. Self efficacy atau efikasi diri merupakan persepsi

individu akan keyakinan kemampuannya melakukan tindakan yang diharapkan.

Keyakinan efikasi diri mempengaruhi pilihan tindakan yang akan dilakukan, besar-

nya usaha dan ketahanan ketika berhadapan dengan hambatan atau kesulitan. Indi-

vidu dengan efikasi diri tinggi memilih melakukan usaha lebih besar dan pantang

menyerah.

Hacney & Cormier (2009) mengatakan “self-efficacy refers to the perception a

client has about the ability and confidence to handle a situation or to engage in

task successfully”. Zimmerman (2009) mendefinisikan sebagai “personal judge-

ment of one’s capabilities to organized and excecute coursess of action to attain

disignated types of educational performance”. Efikasi diri akademik adalah ke-

yakinan seseorang akan kemampuannya dalam mengorganisasi dan melaksanakan

kegiatan belajar untuk mencapai hasil belajar yang dirancang. Efikasi diri dalam

belajar berarti keyakinan seorang pelajar akan kemampuannya dalam melaksana-

kan tugas-tugas belajar dan keyakinan untuk mencapai tujuan belajar atau keber-

hasilan belajar.

Efikasi diri akan menentukan tujuan dan hasil, dan akan menentukan bagaimana

fasilitator dan penghalang di lingkungan itu dilihat (Bandura, 2004). Nelson &

Jones (2011) mengatakan “orang dengan efikasi diri tinggi melihat bahwa peng-

halang dapat diatasi dengan terus berusaha dan dengan meningkatkan keterampilan

manajemen dirinya. Orang dengan efikasi diri rendah berhenti berusaha saat meng-

hadapi rintangan”. Siswa yang memiliki efikasi diri dalam belajar yang tinggi ber-
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arti memiliki keyakinan diri yang kuat bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk

menyelesaikan tugas-tugas belajar yang sulit dan beragam, dan yakin mampu men-

capai hasil yang optimal. Efikasi diri juga merupakan instrumen yang multi tujuan,

sebab tidak hanya terkait dengan kompetensi, tetapi mampu membangkitkan ke-

yakinan dimana orang mampu melakukan sesuatu dalam beragam kondisi. Efikasi

diri sebagai mesin yang kuat dalam sistem pembangkit kemampuan manusia, dan

kegagalan mesin dapat terjadi ketika efikasi seseorang rendah. Nelson & Jones

(2011) menjelaskan efikasi memberikan kontribusi pada bagaimana orang bekerja

dengan cara yang sangat beragam, mempengaruhi perilaku memilih, membantu

terjadinya keterlibatan dalam berbagai kegiatan, memperkuat resiliensi (daya

pegas), mempengaruhi bagaimana orang berfikir dan merasakan.

Secara umum, Efikasi diri pada siswa terdiri dari tiga aspek, yaitu aspek magnitude,

strength, dan generality. Aspek magnitude adalah aspek yang memiliki pengaruh

terbesar dalam variabel efikasi diri dibandingkan kedua aspek lainnya, namun aspek

strength dan generality juga mempengaruhi efikasi diri secara keseluruhan walaupun

tidak sebesar aspek magnitude (Pujiati, 2010). Menurut Bandura (1997) menge-

mukakan ada tiga dimensi dalam efikasi diri dan mengembangkan skala untuk

mengukur efikasi diri akademik menggunakan dimensi-dimensi tersebut, yaitu: 1)

Tingkat kesulitan tugas yang dihadapi (level/ magnitude). Efikasi diri terkait dengan

tingkat kesulitan tugas yang harus dihadapi atau diselesaikan seseorang. 2) Keluasan

dan beragamnya bidang tugas (generality), yaitu dimensi yang terkait dengan luas

dan beragamnya bidang tugas yang dihadapi individu. 3) Tingkat variasi kekuatan

(strength), yaitu dimensi yang terkait dengan keyakinan diri seseorang akan
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kemampuan untuk dapat mencapai kesuksesan atau hasil yang optimal, meskipun

tugas belum dihadapkan padanya.

Perubahan perilaku, menurut Bandura kuncinya adalah perubahan efikasi diri.

Efikasi diri bukanlah suatu yang ada dengan sendirinya, tetapi dapat diperoleh,

diubah, ditingkatkan, melalui beberapa faktor. Berbagai penelitian (Pajares, 1996;

Schunk, 1995; Zimmerman, 2000) menunjukkan bahwa efikasi diri mempengaruhi

motivasi belajar, kegiatan belajar, dan prestasi belajar. Efikasi diri berpengaruh

terhadap perilaku, yaitu dalam hal pemilihan perilaku, usaha yang dilakukan dan

daya tahan, pola pikir dan reaksi emosional, dan memproduksi perilaku (Bandura,

1996). Saling pengaruh antara efikasi diri, prestasi akademik, dan perilaku, di-

tunjukkan dalam penelitian Schunk dkk, (1987). Performansi tertentu juga dapat

meningkatnya efikasi diri (Pajares & Schunk, 2001).

Schunk (1995) menyebutkan bahwa ada beberapa strategi yang dapat dilakukan

untuk meningkatkan efikasi diri, diantaranya:

1. Mengajarkan siswa suatu strategi khusus sehingga dapat meningkatkan ke-
mampuannya untuk fokus pada tugas-tugasnya.

2. Memandu siswa dalam menetapkan tujuan, khususnya dalam membuat tujuan
jangka pendek setelah mereka mebuat tujuan jangka panjang.

3. Memberikan reward untuk performa siswa.
4. Mengkombinasikan strategi training dengan menekankan pada tujuan dan

memberi feedback pada siswa tentang hasil pembelajarannya.
5. Memberikan support atau dukungan pada siswa. Dukungan yang positif

dapat berasal dari guru seperti pernyataan “kamu dapat melakukan ini”,
orang tua, dan peers.

6. Meyakinkan bahwa siswa jangan terlalu cemas karena hal itu justru akan
menurunkan efikasi diri siswa.

7. Menyediakan siswa model yang bersifat positif seperti adult dan peer.
Karakteristik tertentu dari model dapat meningkatkan efikasi diri siswa.
Modelling efektif untuk meningkatkan efikasi diri khususnya ketika siswa
mengobservasi keberhasilan teman peer nya yang sebenarnya mempunyai
kemampuan yang sama dengan mereka.
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D. Penguasaan Konsep

Konsep adalah suatu kelas atau kategori stimuli yang memiliki ciri-ciri umum.

Stimuli adalah objek-objek atau konsep-konsep tidak terlalu mengena dengan

pengalaman pribadi. Konsep juga diartikan sebagai suatu jaringan hubungan

dalam suatu objek yang mempunyai ciri dan dapat diobservasi ( Hamalik, 2004).

Santrock (2009) mengemukakan bahwa konsep adalah kategori yang mengelom-

pokkan objek, kejadian, dan karakteristik berdasarkan bentuk-bentuk yang sama,

sehingga dapat dibayangkan, jika siswa tidak memiliki konsep maka siswa akan

memperoleh masalah, walaupun masalah itu dipandang sepele menjadi masalah

yang sulit untuk dirumuskan bahkan sulit untuk dipecahkan.

Syaiful dalam Ernawati (2009) menyatakan bahwa konsep diperoleh dari fakta-

fakta, peristiwa, pengalaman generalisasi dan berpikir abstrak, kegunaan konsep

untuk menjelaskan dan meramalkan. Konsep merupakan abstraksi dan ciri-ciri dari

sesuatu yang dapat mempermudah komunikasi untuk berpikir, dengan demikian

tanpa adanya konsep belajar akan sangat terhambat. Kemampuan abstrak itu di

sebut pemikiran konseptual. Sebagian besar materi pembelajaran yang dipelajari

di sekolah terdiri dari konsep-konsep. Semakin banyak konsep yang dimiliki

seseorang, semakin banyak alternatif yang dapat dipilih dalam menyelesaikan

masalah yang dihadapinya.

Dahar (dalam Mifthahul. 2010) mendefinisikan penguasaan konsep sebagai ke-

mampuan siswa dalam memahami makna secara ilmiah baik teori maupun pe-

nerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Bloom (dalam Rustaman,

dkk. 2013) mengemukakan penguasaan konsep merupakan suatu kemampuan
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menangkap pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi

yang disajikan ke dalam bentuk yang lebih dipahami, mampu memberikan

interpretasi dan mampu mengaplikasikannya.

Penguasaan konsep akan mempengaruhi ketercapaian hasil belajar siswa. Suatu

proses dikatakan berhasil apabila hasil belajar yang didapatkan meningkat atau

mengalami perubahan setelah siswa melakukan aktivitas belajar.  Pendapat ini

didukung oleh Djamarah dan Zain (1996) yang mengatakan bahwa belajar pada

hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah ber-

akhirnya melakukan aktivitas belajar. Proses belajar seseorang sangat dipenga-

ruhi oleh banyak faktor. Faktor psikologis (internal) merupakan salah satu faktor

yang mempengaruhi belajar siswa. Sekurang-kurangnya ada tujuh elemen yang

termasuk ke dalam faktor psikologis (internal), yaitu intelegensi, perhatian, minat,

bakat, motivasi, kematangan, dan kelelahan. Faktor lain yang mempengaruhi hasil

belajar siswa, yaitu faktor sekolah (eksternal). Faktor sekolah (eksternal) yang

mempengaruhi hasil belajar siswa mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi

guru dan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, palajaran dan waktu

sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah

(Jhony, 2012).

E. Analisis Konsep

Menurut Dahar (1996), konsep merupakan kategori-kategori yang kita berikan

pada stimulus-stimulus yang ada di lingkungan kita.  Konsep-konsep menyedia-

kan skema-skema terorganisasi untuk menentukan hubungan di dalam dan di
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antara kategori-kategori.  Konsep-konsep merupakan dasar bagi proses-proses

mental yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi-

generalisasi, maka dari itu diperlukan suatu analisis konsep yang memungkinkan

kita dapat mendefinisikan konsep, sekaligus menghubungkan dengan konsep-

konsep lain yang berhubungan.

Herron dkk (1977) mengemukakan bahwa analisis konsep merupakan suatu

prosedur yang dikembangkan untuk menolong guru dalam merencanakan urutan-

urutan peng-ajaran bagi pencapaian konsep. Herron (1977) mengidentifikasi

karakteristik yang dimiliki konsep berdasarkan atribut-atribut konsep menjadi 7

kelompok, yaitu : (a) konsep konkret, konsep yang dapat dilihat;  (b) konsep

abstrak, yaitu konsep yaitu konsep yang contohnya tak dapat dilihat;  (c) konsep

dengan atribut kritis yang abstrak, tetapi contohnya dapat dilihat;  (d) konsep

yang berdasarkan suatu prinsip;  (e) ) konsep yang melibatkan gambaran symbol;

(f) ) konsep yang menyatakan suatu sifat;  (g) ) konsep yang menyatakan aturan

ukuran.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan model pembelajaran

SiMaYang tipe II dengan discovery learning dalam meningkatan efikasi diri dan

penguasaan konsep siswa pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pada

kelas eksperimen akan diterapkan model pembelajaran SiMaYang tipe II sedang-

kan kelas kontrol akan diterapkan model pembel-ajaran discovery learning.

Variabel bebasnya adalah model pembelajaran SiMa-Yang tipe II dan model
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pembelajaran discovery learning. Variabel terikatnya adalah efikasi diri dan

penguasaan konsep pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit.

Prinsip dasar model pembelajaran SiMaYang adalah guru mengenalkan konsep

materi dengan menyajikan beberapa abstraksi mengenai fenomena sains kemudian

siswa dibimbing dan difasilitasi untuk mengemukakan dan mengembangkan

pemikirannya. Tahap awal pada pembelajaran SiMaYang adalah orientasi dimana

guru memberikan motivasi dengan berbagai fenomena sains yang terkait dengan

pengalaman sehingga siswa dapat lebih termotivasi dalam mempelajari sains.

Pemberian motivasi dapat dilakukan dengan pemberian reviu pada materi sebelum-

nya atau pemberian pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kemampuan awal

siswa yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Kegiatan ini diharap-

kan mampu merangsang siswa untuk merangsang informasi mengenai materi

larutan elektrolit dan non-elektrolit.

Tahap selanjutnya adalah fase II yaitu eksplorasi. Pada tahap ini siswa akan di-

tuntun untuk membangun pengetahuan melalui peningkatan pemahaman dari suatu

fenomena dengan menulusuri informasi melalui berbagai sumber, selanjut-nya guru

menciptakan aktivitas siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan

kreatif berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dengan melakukan imajinasi re-

presentasi. Pada tahap ini siswa akan merasa tertantang untuk dapat mengungkap-

kan berbagai pertanyaan atau bahkan jawaban terkait abstraksi. Siswa juga akan

berimajinasi representasi terkait fenomena sains yang diberikan dan bekerja keras

untuk memahami dan mengembangkan pemikiran mereka. Pada tahap ini siswa

akan dilatihkan efikasi diri agar mengalami peningkatan.
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Langkah selanjutnya fase III yaitu internalisasi. Tahap ini merupakan perwujudan

dari proses orientasi dan eksplorasi dimana siswa akan mempresentasikan hasil

pemikirannya, siswa akan meyampaikan komentar atau menanggapi presentasi

dari kelompok lain. Pada tahap ini juga siswa akan diberikan latihan untuk dapat

mengartikulasikan imajinasi siswa setelah mengalami fase II dan dilatihkan

mengenai efikasi diri agar tertantang dan termotivasi mengerjakan soal atau

pertanyaan yang sulit dan tidak mudah putus asa ketika mengalami kesulitan pada

saat mengerjakan tugas. Tahap terakhir merupakan fase IV yaitu evaluasi. Pada

tahap ini akan didapatkan umpan balik dari hasil keseluruhan pembelajaran di

kelas, dimana siswa akan meriviu hasil pekerjaannya, berlatih menginterkoneksi-

kan ketiga level fenomena sains, dan melakukan evaluasi diagnostik, formatif, dan

sumatif.

Tahap-tahap pembelajaran discovery learning yang pertama adalah pemberian

rangsangan. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi inter-

aksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplo-

rasi bahan. Pemberian stimulasi dalam hal ini dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dapat menghadapkan siswa pada kondisi internal yang mendorong

eksplorasi. Selanjutnya eksplorasi, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk

mengidentifikasi masalah-masalah yang relevan dengan bahan pelajaran,kemudian

salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk yakni pernyataan sebagai

jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan.

Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Tahap ini siswa diberi kesem-

patan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan,  membaca literatur,
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mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan

sebagainya sehingga siswa belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang

berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi, dengan demikian secara tidak

disengaja siswa menghubungkan  masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki.

Tahap selanjutnya adalah pengolahan data yang berfungsi sebagai pembentukan

konsep dan generalisasi sehingga dari generalisasi tersebut siswa akan mendapat-

kan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban/penyelesaian yang perlu men-

dapat pembuktian secara logis. Selanjutnya adalah tahap pembuktian/verification.

Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan

benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan sebelumnya dengan temuan alter-

natif, dihubungkan dengan hasil pengolahan data. Terakhir, tahap generalisasi

yang merupakan proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan

prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian  atau masalah yang sama,

dengan memperhatikan hasil verifikasi.

Masing-masing kelas diberi pretest yang sama dari materi larutan elektrolit dan non-

elektrolit. Soal pretest yang diberikan disusun untuk mengungkap pengetahuan siswa

sebelum siswa menerima pembelajaran. Apabila pembelajaran SiMaYang tipe II

diterapkan pada pembelajaran kimia di kelas diharapkan mampu meningkatkan

efikasi diri dan penguasaan konsep materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, maka

pembelajaran SiMaYang tipe II pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit

akan lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran discovery learning.
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G. Hipotesis Umum

Hipotesis umum dalam penelitian ini adalah:

1.  Model pembelajaran SiMaYang Tipe II lebih baik dibandingkan model

discovery learning dalam meningkatkan kemampuan efikasi diri siswa pada

materi larutan elektrolit dan non-elektrolit

2. Model pembelajaran SiMaYang Tipe II lebih baik dibandingkan model

discovery learning dalam meningkatkan penguasaan konsep siswa pada materi

larutan elektrolit dan non-elektrolit



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X SMA N 10 Bandar

Lampung tahun pelajaran 2015-2016. Siswa tersebut merupakan satu kesatuan

populasi, karena adanya kesamaan-kesamaan sebagai berikut:

a. siswa-siswi tersebut berada dalam dua kelas yang sama, yaitu kelas X SMA

b. siswa-siswi tersebut berada dalam semester yang sama, yaitu semester genap.

c. pelaksanaan pengajarannya, siswa-siswa tersebut diajar dengan kurikulum dan

jumlah jam belajar yang sama.

2. Sampel

Sampel dipilih dengan menggunakan metode cluster random sampling, untuk

menentukan kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II dilakukan pengundian

sehingga didapatkan kelas X.3 sebagai kelas eksperimen I yang dibelajarkan

menggunakan model pembelajaran SiMaYang tipe II dan kelas X.6 sebagai kelas

eksperimen II yang dibelajarkan menggunakan model discovery learning. Model

discovery learning dipilih karena model ini sudah digunakan oleh guru di SMA N

10 Bandar Lampung dalam pembelajaran sesuai saran dari kurikulum 2013.
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B. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data berupa data hasil tes sebelum pembelajaran

diterapkan (pretes efikasi diri dan penguasaan konsep), data hasil tes setelah

pembelajaran diterapkan (postes efikasi diri dan penguasaan konsep) mengenai

materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, data respon siswa, dan data aktivitas

siswa.

C. Desain dan Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah control group

pretest-posttest design (Creswell, 1997). Pada desain penelitian ini melihat per-

bedaan pretest maupun posttest antara kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II.

Metode penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen. Desain penelitian

disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Desain penelitian

Pretes Perlakuan Postes

Kelas ekperimen I O1 X1 O2

Kelas eksperimen II
(sebagai kelas kontrol)

O1 X2 O2

Dimana O1 adalah pretes efikasi diri dan penguasaan konsep yang diberikan

sebelum perlakuan, O2 adalah postes efikasi diri dan penguasaan konsep yang

diberikan setelah perlakuan.  X1 adalah penerapan model pembelajaran SiMaYang

tipe II dan X2 adalah pembelajaran discovery learning.
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D. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

Variabel bebas adalah pembelajaran yang menggunakan model SiMaYang tipe II

dan discovery learning sedangkan sebagai variabel terikat adalah efikasi diri dan

penguasaan konsep siswa pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat yang berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan sesuatu.

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan oleh pengumpul

data untuk melaksanakan tugasnya mengumpulkan data (Arikunto, 1997).

Instrumen dalam penelitian ini yaitu:

1. Soal tes penguasaan konsep berupa soal pretes dan postes yang terdiri dari 7

butir soal uraian yang diadopsi dari Afdila (2015).

2. Angket tes efikasi diri yang disusun dengan mengadopsi indikator dari

Bandura (1997).

3. Lembar pengamatan aktivitas siswa untuk mengamati kegiatan siswa dalam

kelompok selama pembelajaran berlangsung.  Lembar penilaian ini disusun

berdasarkan instrumen yang dikembangkan oleh Sunyono (2014).

4. Agket respon siswa untuk memperoleh data respon siswa terhadap komponen

dan kegiatan pembelajaran kimia yang telah dilaksanakan.  Lembar penilaian

ini disusun berdasarkan instrumen yang dikembangkan oleh Sunyono (2014).
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F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi pendahuluan

a. meminta izin kepada Kepala sekolah SMA untuk melaksanakan penelitian.

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 pokok bahasan yang akan diteliti, yaitu larutan elektrolit dan non-

elektrolit

d. menentukan populasi dan sampel penelitian sebanyak 2 kelas.

2. Pelaksanaan penelitian

Prosedur pelaksanaan penelitian terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

a. tahap persiapan diantaranya menyusun silabus, Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP), dan instrumen tes.

b. tahap pelaksanaan proses pembelajaran, adapun prosedur pelaksanaan peneliti-

an adalah: 1) melakukan tes efikasi diri awal dalam bentuk angket dan pretes

penguasaaan konsep dengan soal-soal yang sama pada kelas eksperimen I dan

kelas eksperimen II; 2) melaksanakan kegiatan pembelajaran pada materi

larutan elektrolit dan non-elektrolit sesuai dengan pembelajaran yang telah

ditetapkan di masing-masing kelas, pembelajaran dengan model SiMaYang tipe

II pada kelas eksperimen I dan pembelajaran discovery learning pada kelas

eksperimen II; 3) melakukan tes efikasi diri akhir dalam bentuk angket dan
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 Pengelompokkan
Siswa

 Pelaksanaan pem-
belajaran di kelas

Pembahasan dan simpulan

Postes efikasi diri dan
penguasaan konsep
siswa

Menentukan populasi dan sampel

Mempersiapkan instrumen pembelajaran

Validasi instrumen

Pretest efikasi diri
dan penguasaan
konsep siswa

Analisis data

Observasi pendahuluan

postes penguasaan konsep dengan soal-soal yang sama pada kelas eksperimen I

dan kelas eksperimen II; dan 4) melakukan tabulasi dan analisis data. Prosedur

pelaksanaan penelitian tersebut dapat digambarkan dalam bentuk bagan di

bawah ini:

Gambar 2.  Bagan prosedur pelaksanaan penelitian

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis validitas dan reliabilitas angket efikasi diri dan soal
penguasaan konsep

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
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digunakan sebagai pengumpul data.  Instrumen yang baik harus memenuhi dua

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

Validitas dan reliabilitas instrumen dilakukan secara empiris. Analisis validitas

dan reliabilitas empiris instrument tes penguasaan konsep siswa dilakukan dengan

menggunakan SPSS 21.0, Soal tes penguasaan konsep diujikan kepada 38 orang

siswa kelas XI SMAN 10 Bandar Lampung yang telah mendapatkan materi laru-

tan elektrolit dan non-elektrolit. Validitas soal ditentukan dari perbandingan nilai

rhitung dan rtabel. rtabel didapatkan dari tabel nilai kritik sebaran r dengan n = 37 dan

taraf signifikan 5%. Instrumen  tes dikatakan valid jika rhitung > rtabel. Reliabilitas

angket efikasi diri dilihat berdasarkan hasil perhitungan SPSS 21.0 sesuai nilai

Alpha Cronbach Cronbach yang kemudian diinterpretasikan dengan mengguna-

kan derajat reliabilitas alat evaluasi menurut Guilford.

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

2. Analisis Data Respon Siswa terhadap Pelaksanaan Pembelajaran

Analisis data respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan model

SiMaYang Tipe II dan discovery learning, dilakukan langkah-langkah berikut:
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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 3.

Tabel 3. Kriteria tingkat respon siswa
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:

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

% Pa = x 100%

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.

b. 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 dalam Tabel 3.
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c. Mengurutkan aktivitas siswa yang dominan dalam pembelajaran berdasarkan

persentase setiap aspek aktivitas yang diamati.

4. 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. Instrumen efikasi diri disusun dengan mengadopsi indikator

Bandura (1997). Indikator efikasi diri yang digunakan dalam penelitian dapat

dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Instrumen efikasi diri

No. Indikator No. Pernyataan 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

6 Kemampuan dalam menyelesaikan tugas 6(u), 18(f), 31(u) 3

7 Berkomitmen dalam melaksanakan 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
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Angket yang disusun disajikan dalam dua bentuk yaitu pernyataan positif dan

pernyataan negatif. Pernyataan positif dilambangkan dengan (f) dan pernyataan

negatif dilambangkan dengan (u). Analisis data angket efikasi diri menggunakan

cara sebagai berikut :

1) Mengkode atau klasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokan jawaban

berdasarkan pernyataan angket. Saat 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 ber-

dasarkan pernyataan angket dan banyaknya responden (pengisi angket).

3) Memberi skor jawaban responden.

Tabel 5. Penskoran pada angket efikasi diri.

No Pilihan Jawaban
Skala Pemberian Skor

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif

1 SL (selalu) 3 1

2 KD (kadang-kadang) 2 2

3 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
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(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:

% X in =
∑

x 100 % (Sudjana, 2005)

Keterangan :

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

Tipe II dan discovery learning pada materi larutan elektrolit dan

non-elektrolit

S = Jumlah skor jawaban

Smaks = Skor maksimum yang diharapkan

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

siswa pada pembelajaran SiMaYang Tipe II dan discovery learning 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 pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit

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

Tipe II pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit

n = Jumlah butir soal
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7) Memvisualisasikan data untuk memberikan informasi berupa data temuan

dengan menggunakan analisis data non statistik yaitu analisis yang dilaku-

kan 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 6. 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

9) Hasil perhitungan rata-rata efikasi diri dianalisis menggunakan statistik.

5. Analisis data Penguasaan Konsep

Tujuan analisis data adalah memberikan makna atau arti yang digunakan untuk

menarik suatu kesimpulan yang berkaitan dengan masalah, tujuan, dan hipotesis

yang telah dirumuskan sebelumnya. Berikut teknis analisis data, yaitu:

a. Mengubah skor menjadi nilai

Nilai pretes dan postes pada penilaian penguasaan konsep siswa materi larutan

elektrolit dan non-elektrolit dirumuskan sebagai berikut:

Nilai siswa = X 100

Dari data yang diperoleh kemudian mencari gain ternormalisasinya, kemudian

dianalisis menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas dua varians.
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b. Menghitung n-Gain ternormalisasi

Analisis skor gain ternormalisasi dilakukan untuk mengetahui perbandingan pem-

belajaran model SiMaYang Tipe II dengan discovery learning.  Perhitungan gain

ternormalisasi bertujuan 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 :

− Gain = % Postes − % Pretes100 −% Pretes
Hasil perhitungan gain ternormalisasi kemudian diinterpretasikan dengan meng-

gunakan 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

Data sampel yang berasal dari populasi berdistribusi normal, maka uji hipotesis

yang digunakan adalah uji parametik (Sudjana, 2002). Pengujian hipotesis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah uji kesamaan dua rata-rata dan uji perbeda-

an dua rata-rata.  Sebelum dilakukan uji kesamaan dua rata-rata pretes dan per-

bedaan dua rata-rata n-Gain, ada uji prasyarat yang harus dilakukan yaitu uji

normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas, uji homogenitas, uji kesamaan

dan perbedaan dua rata-rata menggunakan rumus menurut Sudjana (2005) dengan

taraf nyata masing-masing uji sebesar 5%.
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a. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua sampel berasal dari

populasi yang berdistribusi normal atau tidak.  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:

X = (O − E )E
keterangan:

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

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel penelitian

berawal dari kondisi yang sama atau homogen, yang selanjutnya untuk menentu-

kan statistik-t yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis. Uji homogenitas

dilakukan dengan menyelidiki apakah kedua sampel mempunyai varians yang

sama atau tidak. Untuk menguji homogenitas menggunakan uji F dengan langkah-

langkah sebagai berikut:
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Hipotesis untuk uji homogenitas:

H0 :
2
2

2
1   = sampel mempunyai variansi yang homogen

H1 : 2
2

2
1   = sampel mempunyai variansi yang tidak homogen

Keterangan :σ = varians nilai kelompok 1

= varians nilai kelompok 2

Rumus statistik yang digunakan adalah uji-F :

ℎ =
Keterangan : F = Kesamaan dua varians

Kriteria uji

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

sebaliknya (Sudjana, 2005)

c. Uji kesamaan dua rata-rata

Uji kesamaan dua rata-rata yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan uji t.

H0 : µ1x = µ2x : Rata-rata pretes efikasi diri dan penguasaan konsep siswa pada

materi larutan elektrolit dan non-elektrolit yang diterapkan pem-

belajaran SiMaYang Tipe II sama dengan rata-rata pretes efikasi

diri dan penguasaan konsep siswa dengan discovery learning.

H1 : µ1x ≠ µ2x : Rata-rata pretes efikasi diri dan penguasaan konsep siswa pada

materi larutan elektrolit dan non-elektrolit yang diterapkan pem-
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belajaran SiMaYang Tipe II tidak sama dengan rata-rata pretes

efikasi diri dan penguasaan konsep siswa dengan discovery

learning.

Keterangan:

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

kelas eksperimen I.

µ2 = rata-rata pretes (x) pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit

kelas eksperimen II.

x = efikasi diri dan penguasaan konsep siswa

t = dan S = ( ) ( )
Keterangan :

X
1

= rata-rata pretes efikasi diri/penguasaan konsep materi larutan elektrolit dan

non-elektrolit yang diterapkan pembelajaran SiMaYang Tipe II

X
2

= rata-rata pretes efikasi diri/penguasaan konsep materi larutan elektrolit dan

non-elektrolit yang diterapkan pembelajaran discovery learning

S2 = varians

n1 = jumlah siswa pada kelas yang diterapkan pembelajaran SiMaYang Tipe II

n2 = jumlah siswa pada kelas yang diterapkan pembelajaran discovery learning

S
1
2 = varians siswa yang diterapkan pembelajaran SiMaYang Tipe II

S2
2 = varians siswa yang diterapkan pembelajaran discovery learning

Kriteria uji : Terima H0 jika thitung < ttabel dengan derajat kebebasan d(k) = n1

+ n2 – 2 dengan taraf nyata 0,05.



47

d. Uji perbedaan dua rata-rata

Uji perbedaan dua rata-rata digunakan untuk menentukan efektivitas perlakuan

terhadap sampel dengan melihat n-Gain penguasaan konsep siswa pada materi

larutan elektrolit dan non-elektrolit antara pembelajaran model SiMaYang tipe II

dengan pembelajaran discovery learning dari siswa SMAN 10 Bandar Lampung.

Uji perbedaan dua rata-rata dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik uji

t, hipotesis dirumuskan dalam bentuk pasangan hipotesis nol (H0) dan hipotesis

alternatif (H1).

H0 : µ1x≤ µ2x : Rata-rata n-Gain efikasi diri dan penguasaan konsep siswa pada

materi larutan elektrolit dan non-elektrolit yang diterapkan pem-

belajaran SiMaYang tipe II lebih rendah atau sama dengan rata-

rata n-Gain efikasi diri dan penguasaan konsep siswa dengan

pembelajaran discovery learning.

H1 : µ1x> µ2x : Rata-rata n-Gain efikasi diri dan penguasaan konsep siswa pada

materi larutan elektrolit dan non-elektrolit yang diterapkan pem-

belajaran SiMaYang tipe II lebih tinggi daripada rata-rata n-Gain

efikasi diri dan penguasaan konsep siswa dengan pembelajaran

discovery learning.

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 discovery learning.
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x: efikasi diri dan penguasaan konsep

Jika data yang diperoleh memiliki varians yang tidak homogen maka rumus

statistik yang digunakan adalah :

t = dan
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Sudjana (2005).

Keterangan:

t = koefisien t

X
1

= rata-rata n-Gain efikasi diri/penguasaan konsep materi larutan elektrolit

dan non-elektrolit yang diterapkan pembelajaran SiMaYang Tipe II

X
2

= rata-rata n-Gain efikasi diri/penguasaan konsep materi larutan elektrolit dan

non-elektrolit yang diterapkan pembelajaran discovery learning.

n1 = jumlah siswa pada kelas yang diterapkan pembelajaran SiMaYang Tipe II

n2 = jumlah siswa yang menggunakan pembelajaran discovery learning

S
1
2 = varians siswa yang diterapkan pembelajaran SiMaYang Tipe II

S2
2 = varians siswa yang menggunakan pembelajaran discovery learning

xi
= n-Gain kelas kontrol/eksperimen

S
i
2

= varians kelas eksperimen I/eksperimen II

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 dan pembahasan pada penelitian perbandingan

pembelajaran model SiMaYang tipe II dengan discovery learning pada materi

larutan elektrolit dan non-elektrolit dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan model pembelajaran SiMaYang Tipe II lebih baik dibandingkan

model discovery learning dalam meningkatkan efikasi diri siswa pada materi

larutan elektrolit dan non-elektrolit.

2. Penerapan model pembelajaran SiMaYang Tipe II lebih baik dibandingkan

model discovery learning dalam meningkatkan penguasaan konsep siswa pada

materi larutan elektrolit dan non-elektrolit.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disarankan bahwa:

1. Bagi calon peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian yang sejenis agar

memperhatikan pengelolaan waktu, serta peneliti harus memiliki kemampuan

dan keterampilan dalam mengelola kelas.

2. Calon peneliti juga harus memperkenalkan atau menyampaikan tahap-tahap

pembelajaran terlebih dahulu kepada subjek penelitian, agar pada saat awal

pelaksanaan penelitian subjek tidak bingung mengikuti alur pembelajaran.



82

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. 2010. The Role of Quantum Physics Multiple Reprentations to
Enhance Concept Mastery, Generic Science Skills, and Critical Thinking
Disposition for Pre-Service Physics Teacher Students. Disertation for the
Doctor Degree of Education in Science Education. Indonesia University
of Education (UPI): Bandung.

Afdila, D. 2015. Penerapan SiMaYang Tipe II pada Materi Larutan Elektrolit dan
Non-Elektrolit. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Afdila, D., Sunyono, dan Efkar, T. 2015. Penerapan SiMaYang Tipe II pada
Materi Larutan Elektrolit dan Non-Elektrolit. Jurnal Pendidikan dan
Pembelajaran Kimia, 4 (1): 9-11.

Affan, Gaffar. 1990. Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar.
Bandung: Bumi Aksara.

Arikunto, S. 2004. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Bumi Aksara: Jakarta.

Azizah, Z. 2014. Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw II Terhadap
Efikasi Diri, Kecemasan, Dan Penguasaan Konsep Peserta Didik . skripsi.
Universitas Pendidikan Indonesia : Jakarta.

Bandura, A. 1993. Perceived Self-efficacy in Cognitive Develop-ment and
Functioning. Educational Psychologist, 28, 117-148.

Bandura, A. 1977 . Self-efficacy : Toward a unifying theory of behavioral
change. psychological bulletin, 84, 191-215

_______. 1997. Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H.
Freeman.

Bandura. A., Panjares, F. 2001. Self-efficacy as shapers of children’s
aspirations  and  career trajektories (vol. 72 (1). 187-2006).



83

Bandura, A,.&Locke, E. A. 2003. Negative Self-Efficacy and Goal Effects
Revisited. Journal of Applied Psychology. Vol. 88, No.1, 87-99. [Online].
http://www.emory.edu/education/

Budiningsih, A. 2005. Belajar dan Pembelajaran. Rineka Cipta : Jakarta

Chang, M. and Gilbert, J.K. 2009. Towards a Better Utilization of Diagram in
Research Into the Use of Representative Levels in Chemical Education.
Model and Modeling in Science Education., Multiple Representations in
Chemical Educations. Springer Science+Business Media B.V. p.55-73.

Chiu, M. H., Chou, C. C., dan Liu. C. J. 2002. “Dynamic Proceses of Conceptual
Change: Analysisof Constructing Mental Models of Chemical Equiriblium”.
Journal of Research in Science Teaching. 39(8). 688-712.

Creswell, J.W. 1997 . Research Design Qualitative, Quantitative, And Mixed
Methods Approaches Second Edition. Sage Publications. New Delhi

Dahar, R.W. 1998. Teori-teori Belajar. Erlangga : Jakarta

Dalyono, M. 1996. Psikologi Pendidikan. PT. Rineka Cipta : Jakarta

Depdiknas, 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Departemen
Pendidikan Nasional: Jakarta

Djamarah, Syaiful Bahri. 2002. Psikologi Belajar. PT Rineka Cipta: Jakarta

Djamarah dan Zain.1996. Strategi Belajar Mengajar. PT Rineka Cipta : Jakarta

Ernawati, N.  2009. Efektivitas Pembelajaran Course Review Horay Terhadap
Pemahaman Konsep Materi Pokok Bahasan Sudut Pada Siswa Kelas VII
Semester II di SMP AL ISLAM Surakarta (Penelitian Eksperimen,
Tahun Pelajaran 2008-2009). [online] http://etd.eprints.ums.ac.id./4697/
1/A4/10050097 .pdf.

Hacney, Harold. L & Cormier, Sherry. 2009. The Profffesinal Counselor: A
Process Guide to Helping (sixth edition). New Jersey: Person Education Inc

Hamalik, O.  2004. Proses Belajar Mengajar. Bumi Aksara : Jakarta

Harrison, A.G., and Treagust, D.F., 2000. Learning about atoms, Molecules, and
Chemical Bonds: a Case Study of Multiple – Model Use in Grade 11
Chemistry. Science Education, 84, p. 352 – 381.



84

Herron, J.D. et al. 1977. Evaluation of the Longeot Test of Cognitive
Development. Journal of Research in Science Teaching, 18 (2). 123-130.

Jhony.  2012. Penguasaan Konsep. [online] http://id.shvoong.com/social-
sciences/education/2258711-penguasaan-konsep/.

Kemendikbud. 2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permen-
dikbud)  No.  66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Jakarta:
Kementerian Pendidikan Nasional.

Marzuki. 1997. Metodologi Riset. Yogyakarta: BPEE.

Midlecamp, C. dan Kean, E. 1985. Panduan Belajar Kimia Dasar (Alih bahasa:
A.H Pudjaatmaka). Jakarta: PT. Gramedia.

Nelson-Jones, Richard. 2011. Teori dan Praktik Konseling dan Terapi.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nurhayati, I., Wardani, DK., dan Totalia, SA. 2015. Upaya Meningkatkan
Academic Self Eficacy Dan Hasil Belajar Siswa Melalui Model
Pembelajaran Discovery Learning Di Smk Negeri 3 Surakarta. Jurnal
pendidikan dan pembelajaran Vol. 1, No. 1, 10-13.

Nurhidayah, L. 2014. Penerapan Model Discovery Learning untuk
Meningkatkan Penguasaan Konsep Siswa Pada Pembelajaran IPA Materi
Sifat-sifat Cahaya. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia : Bandung

Pajares, F. 1996. Self-Efficacy Beliefs in Academic Settings. Review of
Educational Research Winter, 66(4), 543-578

Pajares, F., & Schunk, D, H. 2001. Self-Beliefs and School Achievment, Chapter
in R. riding & S. Rayner (Eds) Perception (pp. 239-266). London: Ablex
Publishing

Pujiati, I. N. 2010. Hubungan antara Efikasi Diri dan Kemandirian Belajar Siswa.
Tesis. UPI-Bandung: Bandung.

Rustaman,N.Y. 2003. Perkembangan Penelitian Pembelajaran. Jurnal
Pendidikan Ipa, 1 (3) : 156-162

Sani, A. R. 2014. Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi Kurikulum 2013.
Jakarta: Bumi Aksara.



85

Sanjaya, Wina. 2006. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses
Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Santrock, J.W. 2009. Psikologi Pendidikan (terjemahan). Jakarta : Salemba
Humanika

Schunck, D.H. 1995. Self-Efficacy and Education and Instruction. In J.E. Maddux
(Ed,.), Self-Efficacy, Adaptation, and Adjusment: Theory, Research, and
Application (pp.281-303) New York: Plenum.

Schunk, D. H. 2012. Learning Theories: An Educational Perspec-tive. New York:
McGraw-Hill Companies.

Schonborn, K.J., and Anderson, T.R.. 2009. A Model of Factors
Determining Studens’ Ability to Iinterpret External Representations in
Biochemistry. International Journal of Science Education.31, (2).p.193-232

Slavin, Robert E.  1995. Cooperative Learning. Grasindo : Jakarta

Sudjana.  2005. Metode Statistika. Tarsito : Bandung

Sudjianto. 2014. Penerapan Model Discovery learning Metode Inkuiri sebagai
Upaya Peningkatan Prestasi Belajar Ekonomi di MA Al-Mujaddadiyah.
Jurnal. Vol. 02 No 01. Madiun

Suherman, E. 2003. Evaluasi Pembelajaran Matematika. Bandung: JICA UPI

Sunyono. 2012. Analisis Model Pembelajaran Berbasis Multipel Representasi
dalam Membangun Model Mental Stoikiometri Mahasiswa. Laporan Hasil
Penelitian Hibah Disertasi Doktor_2012. Lembaga Penelitian Universitas
Negeri Surabaya.

Sunyono, Leny Yuanita , & Muslimin Ibrahim. 2013. Keterkaitan Model Mental
Mahasiswa Dengan Penguasaan Konsep Stoikiometri Sebelum Dan
Sesudah Pembelajaran Dengan Model Simayang. Prosiding Seminar
Nasional Pendidikan Sains.19 Januari 2013. Universitas Negeri Surabaya.
Surabaya.

________. 2014. Model Pembelajaran Berbasis Multipel Representasi dalam
Membangun Model Mental dan Penguasaan Konsep Kimia Dasar
Mahasiswa. Disertasi Doktor. Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya:
tidak diterbitkan.

Sunyono dan Yulianti, D. 2014. Pengembangan Model Pembelajaran Kimia
SMA Berbasis Multipel Representasi dalam Menumbuhkan Model



86

Mental dan Meningkatkan Penguasaan Konsep Kimia Siswa Kelas X.
Laporan Penelitian Hibah Bersaing Tahun I. Lembaga Penelitian
Universitas Lampung.

Sunyono. 2015. Model Pembelajaran Multipel Representasi; Pembelajaran
Empat Fase Dengan Lima Kegiatan:Orientasi, Eksplorasi Imajinasi,
Internalisasi, Dan Evaluasi. Yogyakarta: Media Akademi.

Suyahman. 2006. Belajar dan Pembelajaran. Sukoharjo: Universitas Bantara

Syah, M. 2004. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. PT Remaja
Rosdakarya : Bandung

Waldrip, B., Prain, V., & Carolan, J. (2010). Using multi-modal representations
to improve learning in junior secondary science. Research in Science
Education, 40(1), 65-80.

Warsita, B. 2008. Teknologi Pembelajaran, Landasan, dan Aplikasinya. Rineka
Karya : Jakarta.

Wicaksono, A. 2008. Efektivitas Pembelajaran. Agung (ed). 5 April 2008.
Diakses tanggal 2 Desember 2015.

Zimmerman, B. J. 1995. Self-efficacy and education development. In A. Bandura
(Ed), Self-efficacy in changing   societies (pp.202-231). New York:
Cambridge University Press.

______________. 2000. Self-Efficacy: An Essential Motive to Learn. Annual
Edition: Educational Psychology 02/03 17th Edition 143-147

Zimmerman, B.J., Ozenc, K., dan Bongkeum,  J. 2009. New Methods for the
Design of the Products that Support Social Role Transition. Artifact, 2(3&4).
Taylor and Francis


	1. COVER LUAR.pdf
	2. ABSTRAK.pdf
	3. COVER DALAM.pdf
	7. RIWAYAT HIDUP.pdf
	8. PERSEMBAHAN.pdf
	9. MOTTO.pdf
	10. SANWACANA.pdf
	11. DAFTAR ISI.pdf
	12. DAFTAR TABEL CETAK.pdf
	13. DAFTAR GAMBAR.pdf
	BAB I.pdf
	BAB II.pdf
	BAB III.pdf
	BAB IV.pdf
	BAB V.pdf
	DAFAR PUSTAKA.pdf

