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ABSTRAK

HUBUNGAN ANTARA EFIKASI DIRI DAN KEMAMPUAN
METAKOGNISI DENGAN PENGUASAAN KONSEP

KIMIA SISWA MELALUI MODEL
SIMAYANG TIPE II

Oleh

SUYANTI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara efikasi diri

dengan penguasaan konsep kimia siswa, hubungan antara kemampuan

metakognisi dengan penguasaan konsep kimia siswa, hubungan antara efikasi diri

dengan kemampuan metakognisi siswa, dan hubungan antara efikasi diri dan

kemampuan metakognisi dengan penguasaan konsep kimia siswa pada materi

larutan elektrolit dan non-elektrolit menggunakan model SiMaYang Tipe II.

Sampel pada penelitian ini yaitu siswa kelas X2 SMA Negeri 16 Bandar Lampung

tahun pelajaran 2015/2016 sebanyak 29 siswa yang dipilih berdasarkan teknik

cluster random sampling. Metode penelitian ini adalah metode penelitian survey

dengan desain penelitian korelasi. Hubungan antara efikasi diri dan kemampuan

metakognisi dengan penguasaan konsep kimia siswa melalui model SiMaYang

Tipe II diukur dengan melihat nilai koefisien korelasi dan persamaan regresi linier

yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara efikas diri dengan

pengusaan konsep kimia siswa yang tergolong “kuat”, positif, dan signifikan.



suyanti

Terdapat hubungan antara kemampuan metakognisi dengan pengusaan konsep

kimia siswa yang tergolong “kuat”, positif, dan signifikan. Terdapat hubungan

antara efikasi diri dengan kemampuan metakognisi siswa yang tergolong

“sedang”, positif, dan signifikan. Hubungan antara efikas diri dan kemampuan

metakognisi dengan pengusaan konsep kimia siswa tergolong “kuat”, positif, dan

signifikan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa

terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara efikasi diri dengan

penguasaan konsep kimia siswa, kemampuan metakognisi dengan penguasaan

konsep kimia siswa, efikasi diri dengan kemampuan metakognisi siswa, serta

efikasi diri dan kemampuan metakognisi dengan penguasaan konsep kimia siswa

melalui medel SiMaYang Tipe II, sehingga penting untuk meningkatkan efikasi

diri dan kemampuan metakognisi siswa dalam pembelajaran yang dapat

membantu guru dalam meningkatkan penguasaan konsep kimia siswa.

Kata Kunci: efikasi diri, kemampuan metakognisi, penguasaan konsep, model
SiMaYang tipe II
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, dengan adanya pen-

didikan seseorang dapat mempunyai pengetahuan, kemampuan dan sumberdaya

manusia yang tinggi, namun kualitas pendidikan di Indonesia masih cukup ren-

dah, khususnya pada pencapaian prestasi sains dan matematika.  Fakta tersebut

diperkuat oleh data hasil survey yang diperoleh dari Trends International Mathe-

matis and Science Study (TIMMS) tahun 2011, nilai rata-rata siswa Indonesia

untuk kemampuan sains hanya menempati urutan ke-40 dari 42 negara.  Anak-

anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan dan

ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlu-

kan penalaran (Kemdikbud, 2012).

Kimia merupakan salah satu mata pelajaran sains yang dianggap sulit oleh siswa,

karena materi pelajaran kimia berisi konsep-konsep yang cukup sulit untuk dipa-

hami karena menyangkut reaksi-reaksi kimia dan perhitungan serta menyangkut

konsep-konsep yang bersifat abstrak (Wang, 2007; Sunyono, 2009).  Wiseman,

dkk. dalam Rusmansyah (2002) menyatakan bahwa kebanyakan siswa mengalami

kesulitan dalam mempelajari konsep kimia dari pada konsep pelajaran yang lain,

hal ini dikarenakan karakteristik dari ilmu kimia yang sifatnya abstrak.
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Kemampuan siswa dalam memahami konsep kimia sudah pasti sangat mempenga-

ruhi kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal kimia sehingga dapat dipastikan

berdampak pada hasil belajar kimia.

Dahar (1989)  mengemukakan bahwa penguasaan konsep sebagai kemampuan sis-

wa dalam memahami makna secara ilmiah baik teori maupun penerapannya dalam

kehidupan sehari hari.  Bloom dalam Rustaman, dkk. (2013) mengemukakan bah-

wa penguasaan konsep merupakan suatu kemampuan menangkap pengertian-pe-

ngertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan ke dalam

bentuk yang lebih dipahami, mampu memberikan interpretasi dan mampu meng-

aplikasikannya.

Penguasaan konsep akan mempengaruhi ketercapaian hasil belajar siswa. Siswa

yang mampu menguasai konsep materi dengan baik akan dapat menyelesaikan

masalah terkait dengan materi tersebut sehingga dapat meningkatkan hasil belajar

siswa.  Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Widyowati (2014) yang menyatakan

bahwa kemampuan siswa dalam memahami konsep kimia memiliki hubungan

positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa, artinya semakin tinggi pengu-

asaan konsep kimia siswa maka semakin tinggi pula hasil belajar kimia siswa.

Rendahnya penguasaan konsep kimia siswa menyebabkan hasil belajar kimia

siswa atau prestasi belajar kimia siswa juga rendah.  Selain penguasaan konsep,

prestasi belajar siswa juga di pengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor

eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa atau berasal dari lingkung-

an, baik lingkungan sosial maupun lingkungan non sosial. Sedangkan faktor
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internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri termasuk

didalamnya efikasi diri (Renda, 2013)

Bandura (1997) menyatakan bahwa efikasi diri merupakan keyakinan akan ke-

mampuan individu untuk dapat mengorganisasi dan melakukan serangkaian tinda-

kan yang dianggap perlu dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan.  Manusia

yang kuat efikasi dirinya akan meningkatkan prestasi pribadi dan kesejahteraan-

nya dalam berbagai strategi, sehingga siswa yang memiliki efikasi diri tinggi cen-

derung memiliki prestasi yang tinggi pula.  Hal tersebut sesuai dengan hasil pene-

litian Harahap (2009) yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif

dan signifikan antara efikasi diri terhadap prestasi belajar kimia siswa, siswa yang

memiliki kepercayaan akan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas akan me-

miliki motivasi yang tinggi, sehingga sesulit apapun tugas yang diterima pasti

akan dilewati dengan tenang karena siswa dengan efikasi diri tinggi suka dengan

tantangan dan tidak menghindari tugas-tugas sulit.  Hasil penelitian Renda, dkk.

(2013) dan Eksan, dkk. (2014) juga menyimpulkan bahwa efikasi diri memiliki

hubungan yang positif dan signifikan dengan prestasi belajar siswa yang artinya

semakin tinggi efikasi diri siswa maka semakin tinggi pula prestasi belajar siswa.

Selain efikasi diri, rendahnya prestasi belajar siswa juga disebabkan karena siswa

tidak memiliki kesadaran bagaimana dia belajar atau yang dikenal dengan istilah

metakognisi (Nuryana dan Sugiarto, 2012). Metakognisi dapat dikatakan sebagai

berpikir seseorang tentang berpikirnya sendiri atau kognisi seseorang tentang kog-

nisinya sendiri. Selain itu, metakognisi melibatkan pengetahuan dan kesadaran

seseorang tentang aktivitas kognitifnya sendiri atau segala sesuatu yang
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berhubungan dengan aktivitas kognitifnya (Livingston, 1997; Schoenfeld, 1992;

dan Sukarnan, 2005)

Metakognisi merupakan proses mental yang lebih tinggi yang terlibat dalam pem-

belajaran, seperti membuat rencana-rencana belajar, menggunakan keterampilan

dan strategi yang tepat untuk memecahkan masalah, membuat perkiraan-perkiraan

hasil, dan menyesuaikan cakupan belajar (Coutinho, 2007), sedangkan menurut

Nuryana dan Sugiarto (2012) kemampuan metakognisi ialah kesadaran tentang

apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Apabila kesadaran ini terwujud

maka seseorang dapat memulai pemikirannya dengan merancang, memantau dan

menilai apa yang dipelajari.  Kemampuan metakognisi berhubungan dengan hasil

belajar siswa pada suatu materi pelajaran.

Metakognisi berkaitan erat dengan hasil belajar karena hasil belajar merupakan

suatu hasil dari proses kognitif.  Hasil penelitian Rahman dan Phillips (2006) me-

nyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kemampuan

metakognisi dengan pencapaian akademik, artinya semakin tinggi kemampuan

metakognisi maka semakin baik pula hasil belajar siswa, hasil penelitian Sumarno

(2007) juga menunjukkan bahwa metakognisi secara signifikan dapat meningkat-

kan hasil belajar siswa.  Terbukti dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan

bahwa rata-rata hasil belajar siswa semakin meningkat setelah diberi pembelajaran

dengan strategi metakognisi. Kemampuan metakognisi juga berkaitan erat dengan

penguasaan konsep siswa.  Hal tersebut di perkuat oleh hasil penelitian Danial

(2010) yang menunjukkan bahwa skor rata-rata kemampuan metakognisi sejalan
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dengan skor rata-rata penguasaan konsep.  Artinya apabila skor metakognisis

meningkat maka skor penguasaan konsep juga cenderung meningkat.

Efikasi diri, kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep siswa dapat dikem-

bangkan selama proses pembelajaran dengan menggunakan model-model pembe-

lajaran yang tepat. Salah satu model pembelajaran yang dapat elatihkan efikasi

diri, kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep siswa yaitu model pembela-

jaran SiMaYang Tipe II.

Model pembelajaran SiMaYang Tipe II merupakan model pembelajaran kimia

SMA berbasis multipel representasi yang memiliki karakteristik sesuai dengan

landasan teori belajar konstruktivisme, teori pemerosesan informasi, dan teori

dual coding.  Tujuan dari model ini adalah untuk membelajarkan konsep-konsep

kimia yang abstrak dan terkait dengan fenomena.  Pembelajaran dengan model

SiMaYang Tipe II menurut Sunyono dan Yulianti, (2015) terdiri dari 4 (empat)

fase yaitu fase I: orientasi, fase II: eksplorasi-imajinasi atau imajinasi-eksplorasi,

fase III: internalisasi, dan fase IV: evaluasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Izzati (2015) dan Fauziah (2015) menunjukkan

bahwa pembelajaran SiMaYang tipe II efektif dalam meningkatkan penguasaan

konsep siswa pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit.  Hal ini dibuktikan

oleh peningkatan skor penguasaan konsep siswa antara sebelum dan sesudah pem-

belajaran dengan model SiMaYang Tipe II.  Hasil penelitian Sholeha (2016) juga

menyimpulkan bahwa model pembelajaran SiMaYang tipe II efektif dalam me-

ningkatkan efikasi diri dan penguasaan konsep kimia siswa serta hasil penelitian

Tugiyah (2016) menyimpulkan bahwa model pembelajaran SiMaYang tipe II
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efektif dalam meningkatkan kemampuan metakognisi dan penguasaan konsep

kimia siswa.

Berdasarkan pemaparan diatas, diduga terdapat hubungan antara efikasi diri, ke-

mampuan metakognisi, dan penguasaan konsep siswa.  Akan tetapi belum ada pe-

nelitian yang menghubungkan efikasi diri dan kemampuan metakognisi dengan

penguasaan konsep siswa serta mengetahui seberapa besar hubungan antara keti-

ganya, terutama untuk mata pelajaran kimia.  Oleh karena itu perlu dilakukan pe-

nelitian untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara efikasi diri dan ke-

mampuan metakognisi terhadap penguasaan konsep khususnya penguasaan kon-

sep kimia siswa pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Berdasarkan

permasalahan tersebut maka dilakukanlah penelitian yang berjudul “Hubungan

Antara Efikasi Diri dan Kemampuan Metakognisi Terhadap Penguasaan Konsep

Kimia Siswa Melalui Model SiMaYang Tipe II”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah hubungan efikasi diri terhadap penguasaan konsep kimia siswa

pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui model SiMaYang tipe

II?

2. Bagaimanakah hubungan kemampuan metakognisi terhadap penguasaan kon-

sep kimia siswa pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui model

SiMaYang tipe II?

3. Bagaimanakah hubungan efikasi diri dengan kemampuan metakognisi siswa
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pada pembelajaran materi larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui model

SiMaYang tipe II?

4. Bagaimanakah hubungan antara efikasi diri dan kemampuan metakognisi ter-

hadap penguasaan konsep kimia siswa pada materi larutan elektrolit dan

non-elektrolit menggunakan model SiMaYang tipe II?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu men-

deskripsikan:

1.  Hubungan efikasi diri dengan penguasaan konsep kimia siswa pada materi

larutan elektrolit dan non-elektrolit menggunakan model SiMaYang tipe II.

2.  Hubungan kemampuan metakognisi dengan penguasaan konsep kimia siswa

pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit menggunakan model

SiMaYang tipe II.

3.  Hubungan efikasi diri dengan kemampuan metakognisi siswa pada materi

larutan elektrolit dan non-elektrolit menggunakan model SiMaYang tipe II.

4.  Hubungan antara efikasi diri dan kemampuan metakognisi dengan penguasaan

konsep kimia siswa pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit mengguna-

kan model SiMaYang tipe II.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi siswa

Membantu siswa untuk meningkatkan penguasaan konsep melalui kemampuan

metakognisinya dan efikasi diri siswa.



8

2. Bagi guru

Membantu guru dalam memprediksi hasil belajar siswa.  Guru menyadari se-

berapa besar hubungan efikasi diri dan kemampuan metakognisi dengan pe-

nguasaan konsep siswa, sehingga guru akan memperhatikan ketiga aspek

tersebut ketika mengajar dan dapat memilih metode pembelajaran yang dapat

meningkatkan efikasi diri dan kemampuan metakognisi serta penguasaan kon-

sep sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

3. Bagi sekolah

Sebagai bahan referensi sekolah untuk meningkatkan hasil belajar siswa

sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Model pembelajaran SiMaYang Tipe II menurut Sunyono (2015) terdiri dari 4

(empat) fase yaitu fase 1: orientasi, fase II: eksplorasi-imajinasi atau imajinasi-

eksplorasi, fase III: internalisasi, dan fase IV: evaluasi (Sunyono dan Yulianti,

2015).  Keterlaksanaan model pembelajaran SiMaYang tipe II diukur dengan

menggunakan hasil pengisian lembar observasi keterlaksanaan model

pembelajaran SiMaYang Tipe II.

2. Metakognisi merupakan suatu pengetahuan seseorang tentang proses kognitif-

nya sendiri atau kesadaran tentang apapun yang berhubungan dengan diri me-

reka sendiri (Flavel dalam Nuryana dan Sugiarto, 2012), sedangkan kemampu-

an metakognisi dapat diartikan sebagai keterampilan kognisi seseorang tentang

kognisinya sendiri (Desmita, 2006; Nuryana dan Sugiarto, 2012).  Kemampuan
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metakognisi siswa diukur dengan menggunakan hasil pengisian angket ke-

mampuan metakognisi siswa yang diambil pada pertemuan kedua

pembelajaran.

3. Efikasi diri merupakan persepsi individu akan keyakinan kemampuannya

melakukan tindakan yang diharapkan.  Keyakinan efikasi diri mempengaruhi

pilihan tindakan yang akan dilakukan, besarnya usaha dan ketahanan ketika

berhadapan dengan hambatan atau kesulitan.  Individu dengan efikasi diri

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

1997).  Efikasi diri siswa diukur dengan menggunakan hasil pengisisan angket

efikasi diri siswa yang diambil pada pertemuan kedua pembelajaran.

4. Penguasaan konsep merupakan suatu kemampuan menangkap pengertian-pe-

ngertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan ke dalam

bentuk yang lebih dipahami, mampu memberikan interpretasi dan mampu

mengaplikasikannya Bloom (dalam Rustaman, dkk. 2013).  Penguasaan konsep

siswa diukur dengan dengan menggunakan hasil tes penguasaan konsep siswa

di akhir pembelajaran.

5. Pembelajaran yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pembelajaran materi

larutan elektrolit dan non-elektrolit meliputi uji daya hantar arus listrik,

penyebab perbedaan daya hantar arus listrik, pengertian larutan elektrolit dan

non-elektrolit, jenis-jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya, elektrolit

senyawa ion dan kovalen.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Efikasi Diri

Efikasi diri merupakan persepsi individu akan keyakinan kemampuannya melaku-

an tindakan yang diharapkan. Keyakinan efikasi diri mempengaruhi pilihan tin-

dakan 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).

Bandura (1997) mengatakan manusia yang kuat efikasi dirinya akan meningkat-

kan prestasi pribadi dan kesejahteraannya dalam berbagai strategi. Siswa yang

memiliki efikasi tinggi akan cenderung untuk memilih tugas yang menantang dan

gigih dalam menghadapi suatu tantangan baru serta akan berusaha lebih keras

untuk mencapai tujuan, ini menunjukkan bahwa siswa yang memiliki efikasi diri

tinggi akan berusaha meraih prestasi, lebih optimis dan selalu mencoba mencari

solusi pemecahan tugas-tugas yang sulit.

Alwisol (2006) menyatakan bahwa efikasi diri sebagai persepsi diri sendiri me-

ngenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu, efikasi diri ber-

hubungan dengan keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan melakukan tinda-

kan yang diharapkan.  Efikasi diri adalah pertimbangan seseorang akan kemam-

puannya untuk mengorganisasikan dan menampilkan tindakan yang diperlukan
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dalam mencapai tujuan yang diinginkan, tidak tergantung pada jenis keterampilan

dan keahlian tetapi lebih berhubungan dengan keyakinan tentang apa yang dapat

dilakukan dengan berbekal keterampilan dan keahlian.

Efikasi diri siswa adalah kepercayaan siswa untuk menentukan bagaimana dia

merasa, berfikir, memotivasi dan berprilaku.  Selanjutnya siswa percaya akan ke-

mampuannya untuk meningkatkan prestasi setelah diberikan pekerjaan serta peris-

tiwa yang mempengaruhi kehidupannya. Kepercayaan ini akan menghasilkan

beragam efek melalui empat proses besar, yaitu; kognitif, motivasi, afektif dan

proses pemilihan tindakan. Pemilihan tindakan yang dimaksud adalah hal yang

akan dilakukan setelah mengikuti pebelajaran (Harahap, 2009).

Efikasi diri terlihat dari upaya peserta didik dalam mengatasi tuntutan-tuntutan

atau tugas-tugas pendidikan disekolah.  Hal ini meliputi keyakinan peserta didik

bahwa upaya yang dilakukannya dapat mengatasi kesulitan belajar, keyakinan

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dan upaya mempertahankan aktivitas

untuk mencapai prestasi belajar yang diinginkan.  Efikasi diri menentukan kontri-

busi pada prilaku peserta didik dalam pebelajaran.  Semakin rendah efikasi diri

maka tingkat stress peserta didik akan pebelajaran makin tinggi, mudah menyerah

dan menghindari tugas-tugas sekolah.  Sebaliknya, makin tinggi keyakinan kepada

kemampuan sendiri, maka makin kokoh tekadnya untuk menyelesaikan tugas ,

tidak mudah menyerah, serta memiliki prestasi belajar yang lebih tinggi (Martiani,

2012; Villafane, dkk., 2014).

Hasil penelitian Renda (2013) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang posi-

tif dan signifikan antara efikasi diri dengan prestasi belajar siswa, yang berarti
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bahwa semakin tinggi efikasi diri siswa maka semakin tinggi pula prestasi belajar

siswa tersebut.

Hasil penelitian Rahman dan Philips (2006) menunjukkan efikasi diri memiliki

hubungan yang tidak langsung dengan pencapaian akadimik melalui kemampuan

metakognisi siswa, yang artinya siswaa yang memiliki efikasi diri yang tinggi

akan cenderung memiliki kemampuan metakognisi yang tinggi sehingga dapat

meningkatkan pencapaian akademik siswa tersebut.  Siswa yang memiliki efikasi

diri yang tinggi maka siswa tersebut akan memiliki kemampuan metakognisi yang

tinggi pula, sehingga siswa tersebut dapat menyusun strategi belajar yang cocok

untuk dirinya dan pantang menyerah, yang dapat membuat siswa tersebut belajar

dengan maksimal dan dapat menguasai konsep materi yang ia pelajari denga baik

dan dapat meningkatkan prestasi belajarnya.

B. Kemampuan Metakognisi

Istilah metakognisi diperkenalkan oleh John Flavell, seorang psikolog dari

Universitas Stanford pada sekitar tahun 1976 (Anderson dan Krathwohl, 2001).

Metakognisi sebagai suatu bentuk kognisi, atau proses berpikir dua tingkat atau

lebih yang melibatkan pengendalian terhadap aktivitas kognitif. Metakognisi

dapat dikatakan sebagai berpikir seseorang tentang berpikirnya sendiri atau kog-

nisi seseorang tentang kognisinya sendiri. Selain itu, metakognisi melibatkan

pengetahuan dan kesadaran seseorang tentang aktivitas kognitifnya sendiri atau

segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas kognitifnya (Schoenfeld, 1992;

Livingston, 1997; dan Sukarnan, 2005). Aktivitas kognitif seseorang seperti
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perencanaan, monitoring, dan mengevaluasi penyelesaian suatu tugas tertentu

merupakan metakognisi secara alami (Livingston, 1997).

Livingston (1997) membagi pengetahuan metakognitif menjadi 3 kategori, yaitu

pengetahuan tentang variabel-variabel personal, variabel-variabel tugas, dan

variabel-variabel strategi.  Pengetahuan tentang variabel-variabel personal berka-

itan dengan pengetahuan tentang bagaimana siswa belajar dan memproses infor-

masi serta pengetahuan tentang proses-proses belajar yang dimilikinya. Sebagai

contoh, seorang siswa sadar bahwa proses belajar lebih produktif jika dilakukan di

perpustakaan dari pada di rumah.  Pengetahuan tentang variabel-variabel tugas

melibatkan pengetahuan tentang sifat tugas dan jenis pemrosesan yang harus dila-

kukan untuk menyelesaikan tugas itu.  Sebagai contoh, siswa sadar bahwa mem-

baca dan memahami teks ilmu pengetahuan memerlukan lebih banyak waktu dari

pada membaca dan memahami sebuah novel.  Pengetahuan tentang variabel-

variabel strategi melibatkan pengetahuan tentang strategi-strategi kognitif dan

metakognitif serta pengetahuan kondisional tentang kapan dan di mana strategi-

strategi tersebut digunakan.

Flavell & Brown (Veenman, 2006) menyatakan bahwa metakognisi adalah penge-

tahuan (knowledge) dan regulasi (regulation) pada suatu aktivitas kognitif sese-

orang dalam proses belajarnya. Pengetahuan metakognisi adalah pengetahuan

tentang kognisis secara umum, kesadaran akan dan pengetahuan mengenai kognisi

diri sendiri. Pengetahuan jenis ini meliputi pengetahuan strategis, pengetahuan

tentang proses-proses kognitif, termasuk pengetahuan kontekstual dan kondisional

serta pengetahuan diri.
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Menurut Margaret W. Matlin metakognitif adalah suatu kesadaran tentang kogni-

tif kita sendiri, bagaimana kognitif kita bekerja serta bagaimana mengaturnya.

Kemampuan ini sangat penting terutama untuk keperluan efisiensi penggunaan

kognitif kita dalam menyelesaikan  masalah. Secara ringkas metakognitif dapat

diistilahkan sebagai “berpikir tentang berpikir” (Desmita, 2006 ).

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari kemampuan metakognisi yang dikemu-

kakan oleh para ahli dalam Corebima (2006).

1. Eggen dan Kauchak (1996) menyatakan bahwa pengembangan kecakapan me-

takognitif pada siswa adalah suatu tujuan pendidikan yang berharga, karena

kecakapan itu dapat membantu mereka menjadi self-regulated learners. Self-

regulated learners bertanggung jawab terhadap kemajuan belajarnya sendiri

dan mengadaptasi strategi belajarnya dalam mencapai tuntutan tugas.

3. Susantini, dkk. (2001) menyatakan melalui metakognisi siswa mampu menjadi

pebelajar mandiri, menumbuhkan sikap jujur dan berani melakukan kesalahan

dan akan meningkatkan hasil belajar secara nyata.

4. Howard (2004) menyatakan bahwa keterampilan metakognitif diyakini meme-

gang peranan penting pada banyak tipe aktivitas kognitif termasuk pemaham-

an, komunikasi, perhatian (attention), ingatan (memory), dan pemecahan ma-

salah; sejumlah peneliti yakin bahwa penggunaan strategi yang tidak efektif

adalah salah satu penyebab ketidakmampuan belajar.

5. Peters (2000) berpendapat bahwa keterampilan metakognitif memungkinkan

para siswa berkembang sebagai pebelajar mandiri, karena mendorong mereka

menjadi manajer atas dirinya sendiri serta menjadi penilai atas pemikiran dan

pebelajarannya sendiri.
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Berdasarkan pendapat para ahli mengenai manfaat kemampuan metakognisi di

atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan metakognisi dapat membuat

siswa bertanggung jawab terhadap kemajuan belajarnya sendiri dan mengadaptasi

strategi belajarnya dalam mencapai tuntutan tugas, menciptakan pelajar mandiri,

serta dapat meningkatkan hasil belajar nyata siswa.

Hasil penelitian Rahman dan Philips (2006) menunjukkan bahwa kemampuan

metakognisi memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan pencapaian

akademik dan efikasi diri siswa, yang berarti bahwa semakin tinggi kemampuan

metakognisi yang dimiliki siswa maka semakin tinggi pula pencapaian akadenik

siswa serta semakin tinggi kemampuan metakognisi maka semakin tinggi pula

efikasi diri siswa atau sebaliknya. Rahman dan Philips (2006) menggambarbar-

kan hubungan antara efiksai diri, kesadaran metakognisi dengan pencapaian

akademik sebagai berikut:

Gambar 1. Hubungan antara efiksai diri, kesadaran metakognisi dan prestasi bela-
jar (Rahman dan Philips, 2006)



16

Berdasarkan diagram diatas kita dapat melihat hubugan antara efiksai diri, kesa-

daran metakognisi dan pencapaian akademik siswa. Pada diagram tersebut ter-

lihat bawa efikasi diri mempunyai hubungan yang positif dengan kesadaran me-

takognisi dan pencapaian akademik begitu pula dengan kesadaran metakognisi

yang juga mempunyai hubungan positif dengan pencapaian akademik (Rahman

dan Philips, 2006).

Hasil penelitian Danial (2010) menunjukkan bahwa kemampuan metakognisi me-

miliki hubungan yang positif dan signifikan dengan penguasaan konsep siswa,

yang ertinya semakin tinggi kemampuan metakognisi siswa maka semakin tinggi

pula penguasaan konsep siswa tersebut.  Hasil penelitian Sumarno (2007) menun-

jukkan bahawa kemampuan metakognisi memiliki hubungan yang positif dan

signifikan dengan hasil belajar siswa, yang artinga semakin tinggi kemampuan

metakognisi siswa maka semakin tinggi pula hasil belajar siswa tersebut.

C. Penguasaan Konsep

Zubaidah (2007) menyatakan bahwa Konsep adalah kategori pengalaman yang

diawali dari pengamatan terhadap fakta yang di rumuskan dalam bentuk ungkapan

kemudian diproses dengan persepsi, penalaran induktif, dan kepenemuan.  Konsep

merupakan pemberian tanda pada suatu obyek untuk membantu seseorang megerti

dan paham terhadap obyek tertentu. Kemampuan seseorang dalam menguasai

tanda–tanda obyek mengarah kepada kemampuan dalam menguasai konsep.

Penguasaan konsep tidak sekedar memahami secara sederhana, namun dapat pula

dijbarkan sebagai kemampuan mengerti, memahami, mengaplikasikan,
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mengklasifiksikan, menggeneralisasikan, mensintesis, dan menyimpulkan obyek–

obyek. (Hermawanto, dkk., 2013).

Santrock dalam Izzati (2015) mengemukakan bahwa konsep adalah kategori

yang mengelompokkan objek, kejadian dan karakteristik berdasarkan bentuk-

bentuk yang sama, sehingga dapat dibayangkan jika siswa tidak memiliki kosep

maka siswa akan memperoleh masalah, walaupun masalah itu dipandang sepele

menjadi masalah yang sulit untuk dirumuskan bahkan sulit untuk dipecahkan.

Menurut Dahar dalam Izzati (2015) menyatakan bahwa belajar konsep diperlu-

kan sebagai dasar bagi proses mental yang lebih tinggi untuk merumuskan prin-

sip dan generalisasi.

Penguasaan konsep merupakan tingkat kemampuan yang mengharapkan siswa

mampu menguasai/memahami arti atau konsep, situasi dan fakta yang diketahui,

serta dapat menjelaskan dengan menggunakan kata-kata sendiri sesuai dengan

pengetahuan yang dimilikinya dengan tidak mengubah artinya. Penguasaan

konsep sangat penting dimiliki oleh siswa yang telah mengalami proses belajar.

Peng- uasaan konsep yang dimiliki siswa dapat digunakan untuk menyelesaikan

suatu permasalahan yang berkaitan dengan konsep yang dimiliki. Penguasaan

konsep siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Raw input, yaitu karakteristik khusus siswa, baik fisiologi maupun psikologi.

2. Instrumental input, yaitu faktor yang sengaja dirancang dan dimanipulasi.

3. Environmental input, yaitu faktor lingkungan dan faktor social (Delfi, 2015).

Penguasaan konsep adalah proses penyerapan ilmu pengetahuan oleh siswa sela-

ma proses pebelajaran berlangsung, dengan memiliki penguasaan konsep, peserta
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didik akan mampu mengartikan dan menganalisis ilmu pengetahuan yang diper-

oleh dari fakta dan pengalaman yang pada akhirnya peserta didik akan memper-

oleh prinsip hukum dari suatu teori. Jadi penguasaan konsep merupakan kemam-

puan peserta didik dalam memahami konsep-konsep setelah kegiatan pebelaja-

ran, kemampuan dalam memahami makna secara ilmiah, baik konsep secara teori

maupun dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Delfi, 2015). Hal ter-

sebut didukung oleh pendapat Sagala dalam Delfi (2015) definisi konsep adalah:

Konsep merupakan buah pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang
dinyatakan dalam definisi sehingga menghasilkan produk pengetahuan
yang meliputi prinsip, hukum, dan teori. Konsep diperoleh dari fakta, peri-
stiwa, pengalaman, melalui generalisasi dan berpikir abstrak.

Bloom (dalam Rustaman, dkk. 2013) mengemukakan penguasaan konsep meru-

pakan suatu kemampuan menangkap pengertian-pengertian seperti mampu me-

ngungkapkan suatu materi yang disajikan ke dalam bentuk yang lebih dipahami,

mampu memberikan interpretasi dan mampu mengaplikasikannya. Penguasaan

konsep pada materi pokok larutan elektrolit dan non-elektrolit berarti kemampuan

menguasai pokok utama yang mendasari keseluruhan dari materi larutan elektro-

lit dan non-elektrolit yang diukur melalui hasil tes penguasaan konsep, sebagai

hasil dalam proses pebelajaran.

Kemampuan dalam proses berpikir tersebut meliputi kemampuan untuk membe-

dakan, menjelaskan, memperkirakan, menafsirkan, memberikan contoh, meng-

hubungkan, dan mendemonstrasikan. Kemampuan siswa dalam memahami kon-

sep kimia sudah pasti sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam menyelesai-

kan soal kimia sehingga dapat dipastikan berimbas pada hasil belajar kimia

(Widiyowati, 2014).
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Hubungan antar konsep dalam pembelajaran kimia sangat penting, karena dengan

penguasaan dan pemahaman konsep akan memudahkan siswa dalam mempelajari

kimia. Setiap pembelajaran diusahakan lebih menekankan pada penguasaan

konsep agar siswa memiliki bekal dasar yang baik untuk mencapai kemampuan

dasar yang lain seperti penalaran, komunikasi, koneksi dan pemecahan masalah.

Penguasaan konsep merupakan tingkatan hasil belajar siswa sehingga dapat

mendefinisikan atau menjelaskan sebagian atau mendefinisikan bahan pelajaran

dengan menggunakan kalimat sendiri. Misalnya saja dengan kemampuan siswa

menjelaskan atau mendefinisikan, maka siswa tersebut telah memahami konsep

atau prinsip dari suatu pelajaran meskipun penjelasan yang diberikan mempunyai

susunan kalimat yang tidak sama dengan konsep yang diberikan tetapi maksudnya

sama (Widiyowati, 2014).

Penguasaan konsep yang dimiliki siswa sangat berpengaruh terhadap prestasi

belajar atau hasil belajar siswa.  Hasil penelitian Widiyowati (2014) menunjukkan

bahawa penguasaan konsep memiliki hubungan yang positif dan signifikan

dengan hasil belajar siswa, yang artnya semakin baik atau semakin tinggi

penguasaan konsep siswa maka semakin tinggi pula hasil belajar atau prestasi

belajar siswa.

D. Model Pebelajaran SiMaYang Tipe II

Model pebelajaran SiMaYang merupakan model pebelajaran sains berbasis multi-

pel representasi yang memasukkan faktor interaksi (tujuh konsep dasar) yang

mempengaruhi kemampuan pebelajar untuk mempresentasikan fenomena sains ke

dalam kerangka model IF-SO (Sunyono, 2012). Tujuh konsep dasar pebelajar
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tersebut yang telah diidentifikasi oleh Schonborn and Anderson (Sunyono, 2012)

adalah kemampuan penalaran pebelajar (Reasoning; R), pengetahuan konseptual

pebelajar (conceptual; C); dan keterampilan memilih mode representasi pebelajar

(representation modes; M). Faktor M dapat dianggap berbeda dengan faktor C

dan R, karena faktor M tidak bergantung pada campur tangan manusia selama

proses interpretasi dan tetap konstan kecuali jika ER dimodifikasi, empat faktor

lainnya adalah faktor R-C yang merupakan pengetahuan konseptual dari diri

sendiri tentang ER, faktor R-M merupakan penalaran terhadap fitur dari ER itu

sendiri, faktor C-M adalah faktor interaktif yang mempengaruhi interpretasi

terhadap ER, dan faktor C-R-M adalah interaksi dari ketiga faktor awal (C-R-W)

yang mewakili kemampuan seorang pebelajar untuk melibatkan semua faktor dari

model agar dapat menginterpretasikan ER dengan baik (Schonborn and Anderson

dalam Sunyono, 2012).

Model jejaring IF-SO berfokus pada isu-isu kunci dalam perencanaan pebelajaran

suatu topik tertentu (I dan F), peran guru dan pebelajar dalam pebelajaran melalui

pemilihan representsi selama topik tersebut dibelajarkan (S dan O).  Model

jejaring IF-SO merupakan kombinasi dari tiga komponen pedagogik (domain,

guru/dosen, dan pebelajar) yang digambarkan dalam bentuk triad yang saling ber-

kaitan, dalam perspektif pebelajaran dengan model triad, proses pebelajar-an sains

menuntut keterlibatan berbagai triad yang meliputi domain (D), konsepsi pengajar

(TC), representasi pebelajar (SR), yang semuanya saling mendukung satu sama

lain (Sunyono, 2012).

Model pebelajaran SiMaYang dalam pelaksanaanya melibatkan diagram
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submikro sebagai alat pebelajaran topik-topik yang bersifat abstrak (misalnya

stoikiometri dan struktur atom), selanjutnya dikembangkan perangkat pebelajaran

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

maupun simbolis untuk memberikan kesempatan kepada pebelajar untuk berlatih

merepresentasikan tiga level fenomena sains sepanjang sesi pebelajaran yang ber-

fokus kepada permasalahan sains level molekuler (Sunyono, 2012). Model pebel-

ajaran SiMaYang ini didesain sedemikian rupa dengan langkah-langkah pebel-

ajaran yang disusun dengan memperhatikan tiga faktor utama, yaitu aspek kon-

septual (guru/dosen dan pebelajar), penalaran (siswa/pebelajar), dan representasi

(baik guru/dosen maupun siswa/pebelajar), selanjutnya dihubungkan dengan 7

(tujuh) konsep dasar kemampuan pebelajar (Sunyono, 2012)

Mempertimbangkan faktor interaksi R-C dan C-M, maka dalam model pebelaja-

ran diperlukan tahapan kegiatan eksplorasi, sedangkan pertimbangan terhadap in-

teraksi R-M dan C-R-M diperlukan tahapan kegiatan imajinasi. Tahap eks-plorasi

lebih ditekankan pada konseptualisasi masalah sains yang sedang dihadapi ber-

dasarkan kegiatan diskusi, eksperimen laboratorium/ demonstrasi, dan pelaca-kan

informasi melalui jaringan internet (web-blog atau web page). Imajinasi diper-

lukan untuk melakukan pembayangan mental terhadap representasi eksternal level

submikroskopis, sehingga dapat mentransformasikan ke level maksroskopis atau

simbolis atau sebaliknya (Sunyono, 2012). Pebelajaran yang menekankan pada

proses imajinasi dapat membangkitkan kemampuan representasi pebelajar, se-

hingga dapat meningkatkan kemampuan kreativitas pebelajar. Kekuatan imajinasi

akan membangkitkan gairah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan

konseptual pebelajar (Haruo, dkk , dalam Sunyono, 2012).
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Model pebelajaran SiMaYang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Model pebelajaran SiMaYang hanya cocok untuk topik-topik sains yang bersi-

fat abstrak yang di dalamnya terdapat level makro, submikro, dan simbolis.

2. Ada keanekaragaman visual (gambar, diagram, grafik, animasi, dan analogi)

yang dapat merangsang pebelajar dalam menggunakan kemampuan ber-fikir-

nya dalam membuat interkoneksi di antara level-level fenomena sains.

3. Pebelajar memiliki peran yang aktif dalam menelusuri informasi (penge-tahuan

konseptual), menemukan sifat-sifat, pola, rumus-rumus, simbol-simbol, dan

penyelesaian masalah, melalui proses mengamati dan membayangkan dengan

imajinasinya.

4. Memberi kesempatan kepada pebelajar untuk mengembangkan potensi kogni-

tifnya dalam membangun model mental terutama melalui kegiatan eksplorasi

pengetahuan dan imajinasi representasi.

5. Menekankan aktivitas pebelajar dalam belajar baik secara kelompok maupun

individu.

6. pengajar juga berperan sebagai mediator, dalam hal ini guru/ dosen memediasi

kegiatan diskusi kelompok yang dilakukan pebelajar, sehingga ada sharing

pengetahuan diantara pebelajar sendiri dengan fasilitas dari pengajar.

7. Ada bimbingan dan bantuan guru/ dosen kepada pebelajar yang mengalami

kesulitan, baik dalam belajar secara kelompok maupun ketika latihan secara

individu.

8. Pebelajar diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan dan mengartikulasikan

hasil kerjanya (belajarnya) kepada teman dan guru/ dosen melalui kegiatan

presentasi.



23

Model pebelajaran SiMaYang memiliki sintak dengan 4 fase pebelajaran. Keem-

pat fase dalam model pebelajaran tersebut memiliki ciri dengan akhiran “si”

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

konsep yang dipelajari oleh pebelajar, terutama pada fase dua (fase eksplorasi-

imajinasi). Oleh sebab itu, fase-fase model pebelajaran yang dikembangkan dan

hasil revisi ini tetap disusun dalam bentuk layang-layang, se-hingga tetap dinama-

kan Si-5 layang-layang atau disingkat SiMaYang (Sunyono, dkk., 2012):

Gambar 2. Fase-fase model pebelajaran Si-5 layang-layang SiMaYang
(Sunyono, dkk., 2014)

Menurut Sunyono, (2014) model pebelajaran tersebut memiliki beberapa keku-

rangan diantaranya:

1. Penerapan model pebelajaran SiMaYang baru terbatas pada pencapaian tujuan

membangun model mental dan meningkatkan penguasaan konsep, belum

terujikan dalam meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lain,

seperti berpikir kritis dan berpikir kreatif, sehingga kesimpulan dari hasil
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kajian empiris ini hanya berlaku untuk model mental dan penguasaan konsep.

2. Pelaksanaan pebelajaran dengan menggunakan model SiMaYang memerlukan

infrastruktur yang memadai (seperti listrik, fasilitas internet, dan komputer).

Seringnya mati lampu (listrik) pada saat pebelajaran dapat menjadi hambatan

keterlaksanaan dan keberhasilan pebelajaran dengan model SiMaYang.

Kelemahan ini harus diatasi, terutama untuk pebelajaran kimia di sekolah

menangah, terutama sekolah-sekolah yang jauh dari perkotaan yang belum

dialiri listrik atau jauh dari jangkauan signal internet.

3. Model pebelajaran SiMaYang baru diuji cobakan pada pebelajaran Kimia

Dasar di perguruan tinggi, sedangkan pebelajaran di sekolah menengah

(SMA/MA/SMK) belum diuji.

4. Fase-fase dan aktivitas guru yang dikembangkan dalam model pebelajaran

SiMaYang nampaknya sulit dilaksanakan di sekolah menenangah, karena

alokasi waktu di sekolah di perguruan tinggi berbeda. Karakteristik pebelajar-

an kimia di sekolah menengah (SMA/MA/SMK) sangat berbeda dengan

perguruan tinggi. Pada siswa SMA/MA/SMK terutama untuk kelas X baru

mengenal kimia secara utuh dan komprehensif, sedangkan di perguruan tinggi

terutama untuk jurusan/prodi kimia, siswa telah mengenal kimia sejak dibang-

ku SMA/MA/SMK. Pebelajaran di perguruan tinggi akan lebih mudah di-

banding di sekolah menengah, karena di perguruan tinggi sifatnya pendalaman

dan pengkayaan.

5. Diberlakukannya kurikulum 2013 yang mengharuskan pebelajaran di sekolah

menggunakan pendekatan saintifik dengan 5M pengalaman belajar (mengama-

ti, menanya, menggali informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan),
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model pebelajaran SiMaYang akan sulit dilaksanakan dalam pebelajaran di

sekolah.

Adanya kelemahan tersebut, terutama untuk pebelajaran di SMA, Sunyono dan

Yulianti (2014) mengembangkan lebih lanjut model SiMaYang tersebut dengan

memasuk-an pendekatan saintifik kedalam sintaknya.  Model pebelajaran yang

dikembangkan tersebut selanjutnya dinamakan model pebelajaran SiMaYang

Saintifik atau model SiMaYang Tipe II dengan sintaknya tetap terdiri atas 4 fase.

Perbedaannya terletak pada aktifitas guru dan siswa. Pada model pebelajaran Si-

MaYang Tipe II, aktifitas guru dan siswa disesuaikan dengan pendekatan saintifik

(Sunyono dan Yulianti, 2014). Adapun fase-fase pebelajaran dengan model Si-

MaYang Tipe II yaitu seperti yag tersaji pada tabel 1 berikut.

Tebel 1. Fase-fase pebelajaran dengan model SiMaYang tipe II
(Sunyono dan Yulianti, 2014; dan Sunyono, dkk., 2015).

Fase Aktivitas Guru Aktivitas Siswa
Fase I:
Orientasi

1. Menyampaikan tujuan
pebelajaran

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

1. Menyimak penyampaian
tujuan sambil
memberikan tanggapan

2. Menjawab pertanyaan
dan menaggapi

Fase II:
Ekplorasi-
Imajinasi

1. Mengenalkan konsep dengan
memberikan beberapa abstraksi
yang berbeda mengenai fenome-
na alam secara verbal atau
dengan mengunakan visualisasi:
gambar, grafik, atau simulasi
atau animasi, dan atau analogi
dengan melibatkan sisiwa untuk
menyimak dan bertanya jawab.

2. Memberikan bimbingan pada
pebelajar untuk melakukan
imajinasi representasi terhadap
fenomena sains yang sedang di-
hadapi secara kolaboratif
(berdiskusi)

Menyimak (mengamati)
dan bertanya jawab
dengan guru tentang fe-
nomena kimia yang di-
perkenalkan (menanya).

2. Melakukan penelusuran
informasi melalui web-
page/webblog dan/ atau
buku teks (menggali
informasi).

3. Bekerja dalam kelompok
untuk melakukan ima-
jinasi terhadap fenomena
kimia yang diberikan
melalui LKS.



26

Lanjutan Tabel 1.
Fase Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

3. Mendorong dan memfasilitasi
diskusi pebelajar untuk me-
ngembangkan pemikiran kritis
dan kreatif dalam membuat
interkoneksi diantara level-level
fenomena sains dengan me-
nuangkannya kedalam lembar
kegiatan siswa.

4. Berdiskusi dengan teman
dalam kelompok dalam
melakukan latihan ima-
jinasi representasi
(mengasosiasi/ menalar)

Fase III:
Internal-
isasi

1. Membimbing dan memfasilitasi
siswa dalam mengartikulasikan/
mengkomunikasikan hasil pe-
mikirannya melalui presentasi
hasil kerja kelompok

2. Memberikan latihan atau tugas
dalam mengartikulasikan
imajinasinya. Latihan individu
tertuang dalam lembar kegiatan
siswa yang berisi pertanyaan
atau perintah untuk membuat
interkoneksi ketiga level
fenomena alam

1. Perwakilan kelompok
melakukan presentasi
hasil kerja kelompok
(mengkomunikasikan)

2. Kelompok lain me-
nyimak (mengamati)
dan memberikan
tanggapan/pertanyaan
terhadap kelompok yang
presentasi (menanya
atau menjawab)

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

Fase IV:
Evaluasi

1. Mengevaluasi kemampuan
belajar siswa dari review
terhadap hasil kerja siswa.

2. Memberikan tugas latihan
interkoneksi. Tiga level
fenomena alam (makro,mikro/
submikro, dan simbolik)

Menyimak hasil review dari
guru dan menyampaikan
hasil kerjanya (mengkomu-
nikasikan), serta bertanya
tentang pebelajaran yang
akan datang

E. Kerangka Pikir

Efikasi diri merupakan keyakinan diri individu terhadap kemampuan yang dimili-

ki.  Efikasi diri sangat mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan oleh siswa.

Siswa yang memiliki efikasi diri tinggi cenderung melakukan usaha yang lebih

besar dan pantang menyerah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, karena
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siswa yang memiliki efikasi diri tinggi memiliki keyakinan bahwa dirinya bisa

mencapai tujuan tersebut.  Siswa yang memiliki efikasi diri tinggi cenderung

memiiki prestasi belajar yang tinggi, karena siswa tersebut selalu berusaha keras

dan pantang menyerah dalam belajar dan mengerjakan tugas, serta gigih dalam

menghadapi suatu tantangan baru.

Kemampuan metakognisi merupakan kemampuan individu untuk mengenali kog-

nisinya sendiri atau sering disebut dengan kognisi tentang kognisi. Siswa yang

memiliki kognisi tinggi akan dapat menyususn strategi belajar yang cocok untuk

dirinya agar dirinya mampu mempelajari materi dengan baik, sehingga siswa yang

memiliki kemampuan metakognisi tinggi cenderung memiliki penguasaan konsep

dan hasil belajar yang baik karena siswa tersebut mampu memahami bagaimana

dia belajar sehingga dapat menyususn strategi belajar yang tepat untuk dirinya.

Jika siswa mempunya efikasi diri dan kemampuan metakognisi yang tinggi maka

siswa tersebut akan dapat menyususn strategi belajar yang baik dan tidak mudah

menyerah dengan kesulita belajar yang dihadapi.

Penguasaan konsep merupakan tingkat kemampuan yang mengharapkan siswa

mampu menguasai/memahami arti atau konsep, situasi dan fakta yang diketahui,

serta dapat menjelaskan dengan menggunakan kata-kata sendiri sesuai dengan pe-

ngetahuan yang dimilikinya dengan tidak mengubah artinya. Penguasaan konsep

yang dimiliki siswa dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan

yang berkaitan dengan konsep yang dimiliki. Semakin tinggi penguasaan konsep

siswa maka semakin tinggi pula hasil belajar siswa tersebut, karena siswa tersebut

memahami konsep materi yang dipelajari.
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Berdasarkan uraian tersebut, faktor efikasi diri dan kemampuan metakognisi di-

harapkan memiliki hubunngan dengan penguasaan konsep siswa khususnya pen-

guasaan konsep kimia siswa.  Adanya efikasi diri dan kemampuan metakognisi

yang tinggi terhadap pelajaran kimia diharapkan dapat meningkatkan penguasaan

konsep siswa.



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode dan Desain Penelitian

Menurut Sukmadinata (2005) Metode Penelitian (research methods) adalah cara-

cara yang digunakan oleh peneliti dalam merancang, melaksanakan, pengolah da-

ta, dan menarik kesimpulan berkenaan dengan masalah penelitian tertentu. Meto-

de penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sur-

vey. Metode penelitian survey merupakan penelitian kuantitatif dengan menggu-

nakan pertanyaan terstruktur yang sama yang diberikan kepada setiap sampel,

kemudian semua jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah, dan dianalisis

(Sugiyono, 2014). Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif,

yakni menggambarkan atau menceritakan fakta yang ada, yang terjadi di lapangan

secara utuh dan menuangkan perhitungan kuantitatif di akhir penelitian.

Desain atau rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu de-

sain penelitian korelasi. Penelitian korelasi atau korelasional merupakan peneli-

tian yang digunakan untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua

variabel atau lebih (Fraenkel, 2009).  Studi korelasi menggambarkan sejauh mana

variabel-variabel kuantitatif saling terhubung dengan menggunakan koefisien ko-

relasi.

Creswell (2008) menyatakan bahwa terdapat dua desain penelitian korelasi, yaitu

eksplanatori (explanatory) dan prediksi (prediction). Desain eksplanatori adalah
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desain korelasional dimana peneliti tertarik dalam dua variabel (atau lebih) berva-

riasi, yaitu di mana perubahan dalam satu variabel merefleksikan perubahan vari-

abel lain, sedangkan desain prediksi adalah desain korelasional dimana peneliti

menggunakan prediktor sebagai variabel yang digunakan untuk membuat prediksi

tentang hasil dalam penelitian korelasi, hasil prediksinya itu disebut variabel krite-

ria.

Pada penelitian ini penelitian korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan an-

tara efikasi diri dan kemampuan metakognisi dengan penguasaan konsep kimia

siswa, dimana desain penelitian korelasi yang digunakan yaitu desain prediksi.

Millan dan Schumer (Syamsudin dan Vismia, 2009) menyatakan bahwa penelitian

korelasi menggunakan instrumen untuk menentukaan ada atau tidaknya hubungan

serta seberapa besar hubunngan antara dua variabel atau lebih yang dapat dikuan-

titatifkan untuk melihat seberapa besar hubungan tersebut.  Hubungan antara efi-

kasi diri dan kemampuan metakognisi terhadap penguasaan konsep kimia siswa

akan tercermin dari nilai jawaban siswa dari soal-soal dan hasil olah data dari ins-

trumen yang telah disusun dan telah teruji ahli. Adapun desain penelitian korelasi

prediksi pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Desain penelitian korelasi prediksi (Fraenkel, 2009)

Subjek
Observasi

O1 (X1 dan X2) O2 (Y)
A - -
B - -
C - -
D - -
E - -
F - -
G - -

Dll - -
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Keterangan :
O1 (X1 dan X2) = Variabel X1 dan X2 diukur terlebih dahulu
O2 (Y) = Variabel Y diukur di akhir penelitian

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempu-

nyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti (Sugi-

yono, 2002). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X semester

genap SMA Negeri 16 Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016 yang terdiri

dari 12 kelas.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Sampel ditarik dari kelompok populasi tetapi tidak semua anggota kelompok po-

pulasi menjadi anggota sampel. Hanya sebagian dari anggota sub populasi menja-

di anggota sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan

dengan teknik Cluster Random Sampling.  Berdasarkan populasi yang terdiri dari

12 kelas diambil 1 kelas sebagai sampel yaitu kelas X2 yang berjumlah 29 siswa.

Sampel dalam penelitian ini hanya diambil 1 kelas dikarenakan rumitnya analisis

data yang harus dilakukan dan keterbatasan kemampuan peneliti.

C. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang akan diteliti yaitu dua variabel

prediktor dan satu variabel kriteria.  Dalam penelitian ini yang menjadi variabel

prediktor adalah efikasi diri (X1) dan kemampuan metakognisi (X2) sedangkan

variabel kriterianya adalah penguasaan konsep kimia siswa pada materi larutan

elektrolit dan non-elektrolit ( Y ). Pengukuran variabel kriteria dalam dalam sebuah

penelirian korelasi prediksi berlangsung beberapa saat setelah pengukuran variabel
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prediktor (tidak bersamaan).  Adapun desain hubungan antar variabel tersebut di-

tunjukkan pada Gambar 3.

rx1x2

Gambar 3. Diagram hubungan antar variabel

D. 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. Tes efikasi diri berupa angket yang diadopsi dari Sunyono, dkk. (2015).

2. Tes kemampuan metakognisi dalam bentuk angket, diadopsi dari Anderson &

Krathwohl (2001) dan divalidassi ulang.

3. Soal tes untuk mengukur penguasaan konsep siswa pada materi larutan elektro-

lit dan non-elektrolit  yang terdiri dari 7 butir soal uraian yang di adopsi dari

Delfi (2015) dan divalidasi ulang.

4. Lembar observasi keterlaksanaan model pembelajaran SiMaYang tipe II untuk

mengukur keterlaksanaan model pembelajaran SiMaYang tipe II, diadopsi dari

Sunyono (2015).

X1

X2

Y

rx1Y

rx2Y

R
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E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian pendahuluan

Pada penelitian ini, penelitian pendahuluan yang dilakukan yaitu dengan studi

pustaka. Studi ini dilakukan untuk menemukan konsep-konsep atau landasan

teoritis yang dapat memperkuat hasil penelitian.  Studi ini menjadi acuan untuk

mengetahui hubungan efikai diri dan kemampuan metakognisi dengan penguasaan

konsep kimia siswa. Studi pustaka dan studi literatur ini dengan melihat peneliti-

an-penelitian yang sebelumnya telah dilaksanakan, jurnal, skripsi terdahulu, dan

buku-buku pendukung lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2. Pelaksanaan penelitian

Prosedur pelaksanaan penelitian ini terdiri dari beberapa tahap:

a. Tahap persiapan

Pada tahap persiapan ini peneliti membuat surat izin penelitian kesekolah yang

akan dijadikan objek penelitian yaitu SMAN 16 Bandar Lampung, melakukan

observasi kesekolah untuk menentukan populasi dan sampel, kemudian peneliti

menyusun instrumen efikasi diri yang diadopsi dari Sunyono, dkk. (2015), ins-

trumen kemampuan metakognisi yang diadopsi dari kemampuan metakognisi

Anderson & Krathwohl (2001), dan instrument tes penguasaan konsep kimia

siswa pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit yang diadopsi dari Delfi

(2015). Instrument yang telah dibuat kemudian di telaah dan divalidasi oleh

validator.
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b. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap pelaksanaan ini peneliti melakukan penyebaran angket kepada sam-

pel siswa kelas X2 pada pertemuan kedua pembelajaran materi larutan elektrolit

dan non-elektrolit. Angket yang diberikan berupa angket kemampuan meta-

kognisi dan angket efikasi diri untuk mengetahui kemampuan metakognisi dan

efikasi diri siswa. Setelah pengisian angket, diakhir pembelajaran materi laru-

tan elektrolit dan non-elektrolit peneliti kembali menyebar soal tes untuk me-

ngukur penguasaan konsep kimia siswa dari sampel yang telah ditentukan un-

tuk mengetahui penguasaan konsep kimia siswa.

c. Analisis

Analisis merupakan langkah terakhir yang dilakukan dalam penelitian ini.

Kegiatan analisis meliputi merekap dan menghitungan data yang diperoleh,

mengolah data untuk mencari hubungan antara efikasi diri dan kemampuan

metakognisi terhadap penguasaan konsep kimia siswa, dan menarik kesim-

pulan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data ini adalah sebagai berikut.

1. Angket

Angket atau kuesioner adalah usaha untuk mengumpulkan informasi dengan me-

nyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh res-

ponden.  Metode ini digunakan untuk memperoleh data efikasi diri dan kemampu-

an metakognisi siswa. Lembar angket efikasi diri dan kemampuan metakognisi

terdiri dari 36 pernyataan yang disesuaikan dengan aspek yang diukur.
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Pernyataan dalam angket disajikan dalam dua bentuk yaitu favorable (pernyataan

positif) dan unfavorable (pernyataan negatif). Angket ini disusun dalam skala

likert dengan menggunakan tiga tingkatan pilihan jawaban.

2. Teknik pengukuran (Tes)

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data penguasaan konsep kimia siswa

pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Teknik pengukuran ini menggu-

nakan soal essay yang berjumlah tujuh soal yang diadopsi dari Delfi (2015) dan

divalidasi ulang.

3. Lembar penilaian

Lembar penilaian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar observasi

keterlaksanaan model pembelajaran SiMaYang Tipe II yang diadobsi dari

Sunyono, dkk. (2015) untuk menilai keterlaksaan model pembelajaran SiMaYang

Tipe II selama proses pembelajaran materi larutan elektrolit dan non-elektrolit.

G. Teknis Analisis Instrumen dan Analisis Data

1. Analisis instrumen

Intrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data harus melalui proses

uji ahli dan harus teruji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu sebelum digu-

nakan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang

diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti dan instrumen

dikatakan reliabel apabila instrumen tersebut digunakan beberapa kali untuk me-

ngukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama
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a. Uji validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan

atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila

mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari vari-

abel yang diteliti.  Tinggi rendahnya validitas suatu instrumen menunjukkan

sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang

validitas yang dimaksud (Arikunto, 2008).

Validitas angket dapat dicari dengan menggunakan rumusan korelasi product

moment dengan rumus sebagai berikut:

rXiYi =

Keterangan:

rXiYi = koefisien korelasi antara variabel X dan Y

X = skor butir soal

Y = skor total

N = jumlah sampel (Arikunto, 2008)

Uji validitas empiris instrumen pada penelitian ini dilakukan dengan menggu-

nakan program SPSS 17, dengan kriteria pengujian apabila rhitung > rtabel dengan

 = 0,05 maka instrumen dinyatakan valid dan sebaliknya apa-bila rhitung < rtabel

maka instrumen tersebut valid. Kriteria penafsira validitas nilai koefisien kore-

lasi r product moment menurut marsun dalam sugiyono (2009) dapat dilihat

pada Tabel 3.
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Tabel 3. Interpretasi validitas

Koefisien korelasi Kriteria validitas
0,80 < rxy ≤ 1,00 Sangat tinggi
0,60 < rxy ≤ 0,80 Tinggi
0,40 < rxy ≤ 0,60 Cukup
0,20 < rxy ≤ 0,40 Rendah
0,00 < rxy ≤ 0,20 Sangat rendah

Instrumen soal tes penguasaan konsep diujikan kepada 20 orang siswa SMA

kelas XI yang telah mendapatkan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit

dan diperoleh hasil seperti yang tertera pada Tabel 4.

Tabel 4. Harga koefisien validitas tes penguasaan konsep

Butir
Soal

Koefisien
Korelasi

r tabel Keterangan

1 0,515 0.444 Valid
2 0,668 0.444 Valid
3 0,54 0.444 Valid
4 0,58 0.444 Valid
5 0,491 0.444 Valid
6 0,454 0.444 Valid
7 0,54 0.444 Valid

Tabel 4 menunjukkan bahwa soal tes penguasaan konsep siswa yang berjumlah

7 butir untuk materi larutan elektrolit dan non-elektrolit adalah valid, sehingga

dapat digukan sebagai instrumen pengukuran penguasaan konsep siswa,

dengan kriteri validitas soal tes nomor 2 “tinggi”, sedangkan soal tes nomor 1,

3, 4, 5, 6 dan 7 memiliki kriteria vaiditas “cukup”.

b. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas empiris angket efikasi diri, kemampuan metakognisi dan in-

strument tes penguasaan konsep kimia siswa pada penelitian ini dilakukan

dengan menggunakan SPSS 17. Analisis reliabilitas instrument dilakukan

dengan menggunakan metode Alpha Cronbach’s yang diukur berdasarkan
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skala Alpha Cronbach’s 0 sampai 1 dengan  = 0,05, dengan kriteria uji apabi-

la rhitung>rtabel maka instrument tersebut reliable dan sebaliknya apabila rhi-

tung<rtabel maka instrument tersebut tidak reliable. Kriteria penafsiran mengenai

indeks reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Kriteria penafsiran indeks reliabilitas

Rentang indeks Kriteria
0,800-1,000 Sangat tinggi
0,600-0,799 Tinggi
0,400-0,599 Cukup
0,200-0,399 Rendah
0,000-0,199 Sangat rendah

Hasil uji reliabilitas angket efikasi diri, kemampuan metakognisi dan instru-

ment tes soal penguasaan konsep kimia siswa berturut-turut yaitu 0,92, 0,94,

dan 0,796. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua instrument reliabel dan

dapat dilihat bahwa reliabilitas angket efikasi diri dan metakognisi memiliki

kriteria yang sangat tinggi, sedangkan soal tes prestasi bela-jar siswa memiliki

kriteria reliabilitas yang tinggi.

2. Teknik analisis data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap deskripsi data, tahap

uji persyaratan analisis, dan tahap pengujian hipotesis. Teknik analisis data pada

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 17.

a. Tahap deskripsi data

Pada tahap pelaksanaan analisis deskriptif data, langkah-langkah yang dilakukan

pada tahap ini adalah membuat tabulasi data untuk setiap variabel, mengurutkan

data secara interval dan menyusunnya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

Data efikasi diri dan kemampuan metakognisi didapatkan dari penyebaran
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angket, sedangkan data penguasaan konsep siswa didapatkan dari hasil analisis

jawaban-jawaban siswa pada setiap soal tes pada materi larutan elektrolit dan

larutan non-elektrolit. Pemberian skor pada angket kemampuan metakognisi

dengan ketentuan:

Tabel 6. Penskoran pada angket kemampuan metakognisi (Suhadi, 2008)

No Pilihan jawaban

Skala pemberian skor

Pernyataan dengan
kriteria positif

Pernyataan
dengan kriteria

negatif
1 Tidak pernah 1 3
3 Kadang-kadang 2 2
5 Selalu 3 1

Perolehan skor untuk setiap responden ditranformasi dalam bentuk nilai

dengan skala 100, dengan menggunakan rumus berikut:

S100 = x 100

Keterangan: S100 = nilai angket kemampuan metakognisi

S = jumlah skor jawaban

Smaks = skor maksimum

Kemudian untuk menghitung rata-rata nilai angket untuk mengetahui tingkat

kemampuan metakognisi siswa pada model pembelajaran SiMaYang tipe II

pada materi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit adalah sebagai berikut:

Xi = x 100

Keterangan: Xi = rata-rata nilai angket kemampuan metakognisi

S100 = nilai angket kemampuan metakognisi

Setelah perhitungan nilai angket dilakukan, kemudian menentukan kategorinya

dengan ketentuan tafsiran Arikunto (2008)
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Tabel 7. Tafsiran skor angket kemampuan metakognisi

Intrval Kategori
Nilai ≥ mean + SD Tinggi
Mean – SD ≤ nilai < mean + SD Sedang
Nilai < mean-SD Rendah

Pemberian skor pada angket efikasi diri dengan ketentuan:

Tabel 8. Penskoran pada angket efikasi diri

No Pilihan jawaban

Skala pemberian skor
Pernyataan
dengan kriteria
positif

Pernyataan dengan
kriteria negatif

1 Tidak pernah 1 3
3 Kadang-kadang 2 2
5 Selalu 3 1

Perolehan skor untuk setiap responden ditranformasi dalam bentuk nilai

dengan skala 100, dengan menggunakan rumus berikut:

S100 = x 100

Keterangan:   S100 = nilai angket efikasi diri

S = jumlah skor jawaban

Smaks = skor maksimum

Kemudian untuk menghitung rata-rata nilai angket untuk mengetahui tingkat

efikasi diri siswa pada model pembelajaran SiMaYang tipe II pada materi

larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit adalah sebagai berikut:

Xi = x 100

Keterangan:  Xi = rata-rata nilai angket efikasi diri

S100 = nilai angket efikasi diri
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Setelah perhitungan nilai angket dilakukan, kemudian menentukan kategorinya

dengan ketentuan tafsiran Arikunto (2008)

Tabel 9. Tafsiran skor angket efikasi diri

Intrval Kategori
Nilai ≥ mean + SD Tinggi
Mean – SD ≤ nilai < mean + SD Sedang
Nilai < mean-SD Rendah

Analisis deskriptif penguasaan konsep kimia siswa dilakukan dengan mengana-

lisis jawaban-jawaban siswa pada setiap soal tes penguasaan konsep kimia

siswa.  Skor yang diperoleh kemudian ditranformasi dalam bentuk nilai dengan

skala 100, dengan menggunakan rumus berikut:

S100 = x 100

Keterangan:   S100 = nilai penguasaan konsep kimia siswa

S = jumlah skor jawaban

Smaks = skor maksimum

Kemudian untuk menghitung rata-rata nilai penguasaan konsep kimia siswa

dengan rumus sebagai berikut:

Xi = x 100

Keterangan:  Xi = rata-rata nilai penguasaan konsep siswa

S100 = nilai angket efikasi diri

Data hasil tes penguasaan konsep siswa diperoleh berdasarkan kriteria

penilaian yang disajikan dalam tabel 10.
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Tabel 10. Rentangan skor total dan kriteria penguasaan konsep siswa

No Nilai Kriteria
Tes setelah pembelajaran

Jumlah siswa %
1 81-100 Baik sekali
2 61-80 Baik
3 41-60 Cukup
4 21-40 Kurang
5 0-20 Sangat Kurang

b. Tahap uji persyaratan

Uji persyaratan analisis yang akan dilakukan adalah uji normalitas dan uji Lin-

earitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya sebaran

data yang akan dianalisis sedangkan uji linearitas dilakukan untuk mengetahui

linearitas antar variabel yang diteliti

1) Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang

diperoleh dari sampel yang berasal dari populasi. Uji normalitas pada

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui distribusi penyebaran data

setiap variabel dalam penelitin ini berdistribusi normal atau tidak. Uji

normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji chi-kuadrat, dengan

rumus sebagai berikut:

keterangan: Oi = frekuensi pengamatan

Ei = frekuensi yang diharapkan

Kriteria uji untuk uji normalitas ini yaitu data normal jika χ2< χ2
(1-α)(k-3)

atau χ2
hitung< χ2

tabel dengan taraf nyata 0,05 dan sebaliknya, data tidak
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berdistribusi normal jika χ2
hitung> χ2

tabel.

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pro-

gram SPSS 17 dengan metode Kalmogorov – Smirnov, menggunakan taraf

signifikansi  = 5% atau 0,05.

Hipotesis uji:

H0: Data berdistribusi normal

H1: data tidak berdistribusi normal

Kriteria pengujian pada uji normalitas ini yaitu:

- Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (sig. > 0,05), maka terima H0

yang artinya data berdistribusi normal

- Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (sig. < 0,05), maka tolak H0

yang artinya data tidak berdistribusi normal

2) Uji linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui linearitas antar variabel yang

diteliti. Istilah linear dapat diartikan apakah kedua data atau variabel yang

dihubungkan itu berbentuk garis lurus atau linear dapat juga diartikan sifat

hubungan yang linear antar variabel, artinya setiap perubahan yang terjadi

pada satu variabel akan diikuti perubahan dengan besaran yang sejajar pa-

da variabel lainnya.

Uji linearitas ini akan dilakukan untuk mengetahui kelinieran garis regresi

dari variabel X dan Y (X1 dan Y, X2 dan Y,serta X1 dan X2, dimana X1

adalah efikasi diri, X2 kemampuan metakognisi, dan Y penguasaan konsep

siswa) dengan menggunakan tabel Analisis Varians (ANAVA). Pengujian
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linearitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 17

dengan metode Test For Linierity pada taraf signifikan 0,05, dengan

hipotesis uji sebagi berikut:

Ho =  model regresi berbentuk linier

H1 =  model regresi berbentuk non-linear

Terdapat dua pilihan kriteria atau ketentuan pengujian menggunakan

metode Test For Linierity ini, yaitu:

Kriteria 1:

- Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (sig>0,05) maka terima H0

yang artinya ada hubungan linear atau regresi berbentuk linier

- Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (sig>0,05) maka tolak H0 yang

artinya tidak ada hubungan linear atau regresi berbentuk non-linear

(Priyatno, 2010)

Kriteria 2:

- Jika Fhitung ≤ Ftabel maka terima Ho, yang artinya ada hubungan linear

atau regresi berbentuk linier

- Jika Fhitung ≥ Ftabel maka tolak Ho yang artinya tidak ada hubungan linear

atau regresi berbentuk non-linear

Distribusi F atau nilai Ftabel yang digunakan diambil dengan dk pembilang

= 1 dan dk penyebut = k-2.

c. Tahap pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi

linear dan korelasi. Regresi linear dan korelasi pada penelitian ini terdiri dari

regresi linear dan korelasi sederhana serta regresi linear dan korelasi ganda.

Analisis regresi linier dapat dilakukan bila data yang diperoleh berbentuk
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linier. Analisis regresi linear dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pe-

ngaruh sebuah variabel atau lebih terhadap variabel lain dengan dinyatakan

dalam bentuk persamaan matematik yang menyatakan hubungan fungsional

antara variabel-variabel, sedangkan analisis korelasi dilakukan untuk mengeta-

hui hubungan antara dua variabel atau lebih serta seberapa kuat hubungan

tersebut.

Adapun hipotesis uji yang akan diuji pada penelitian ini yaitu:

1) H0 = Terdapat hubungan yang positif antara efikasi diri (X1) dengan

penguasaan konsep kimia siswa (Y) pada materi larutan elektrolit dan

non-elektrolit melalui model pembelajaran SiMaYang tipe II;

H1 = Tidak terdapat hubungan yang positif antara efikasi diri (X1) dengan

penguasaan konsep kimia siswa pada materi larutan elektrolit dan

non-elektrolit melalui model pembelajaran SiMaYang tipe II;

2) H0 = Terdapat hubungan yang positif antara kemampuan metakognisi (X2)

dengan penguasaan konsep kimia siswa (Y) pada materi larutan

elektrolit dan non-elektrolit melalui model pembelajaran SiMaYang

tipe II;

H1 = Tidak terdapat hubungan yang positif antara kemampuan metakognisi

(X2) dengan penguasaan konsep kimia siswa (Y) pada materi larutan

elektrolit dan non-elektrolit melalui model pembelajaran SiMaYang

tipe II.

3) H0 = Terdapat hubungan yang positif antara efikasi diri (X1) dengan

kemampuan metakognisi (X2) siswa pada pembelajaran kimia materi

larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui model pembelajaran

SiMaYang tipe II;
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H1 = Tidak terdapat hubungan yang positif antara efikasi diri (X1) dengan

kemampuan metakognisi (X2) siswa pada pembelajaran kimia materi

larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui model pembelajaran

SiMaYang tipe II.

4) H0 = Terdapat hubungan yang positif antara efikasi diri (X1)dan kemampuan

metakognisi (X2) dengan penguasaan konsep kimia siswa (Y) pada

materi larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui model pembelajar-

an SiMaYang tipe II;

H1 = Tidak terdapat hubungan yang positif antara efikasi diri (X1)dan

kemampuan metakognisi (X2) dengan penguasaan konsep kimia siswa

(Y) pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui model

pembelajaran SiMaYang tipe II.

Hipotesis I, II, dan III akan diuji dengan analisis regresi dan korelasi

sederhana, sedangan hipotesis IV akan diuji dengan analisis regresi dan

korelasi ganda. Analisis regresi dan korelasi pada penelitian ini dilakukan

dengan menggunakan program SPSS 17.

1) Analisis regresi dan korelasi tunggal/sederhana

Langkah pertama yang dilakukan pada analisis ini yaitu melakukan

analisis regresi untuk memperoleh persamaan regresi linier sederhana.

Model regresi yang diprediksi yaitu:

Ŷ = a + bX1 (untuk variabel X1 dan Y)

Ŷ = a + bX2 (untuk variabel X2 dan Y)

X2 = a + bX1 ( untuk variabel X1 dan X2)

Mencari koefisien-koefisien regresi a dadn b dengan rumus:
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a =

b =

Pada penelitian ini nilai koefisien dan konstatnta regresi diperoleh dari

hasil analisis regresi.  Signifikansi atau keberartian regresi akan diuji

dengan menggunakan Analisis Varians (ANAVA) pada taraf signifikan

0,05,dengan hipotesis uji sebagai berikut:

H0: Regresi signifikan atau berarti, artinya koefisien arah regresi berarti

atau model regresi linear memenuhi kriteria linearitas.

H1: Regresi tidak signifikan atau tidak berarti, artinya koefisien arah

regresi tidak berarti atau model regresi linear tidak memenuhi

kriteria linearitas.

Terdapat dua pilihan kriteria atau ketentuan dalam pengujian ini, yaitu:

Kritria 1:

1) Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (sig. < 0,05) maka terima

H0 yang artinya regresi berarti.

2) Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (sig. > 0,05) maka tolak H0

yang artinya regresi tidak berarti (Priyatno, 2010).

Kriteria 2:

1) Jika Fhitung ≥Ftabel maka terima H0 yang artinya regresi berarti

2) Jika Fhitung ≤Ftabel maka tolak H0 yang artinya regresi tidak berarti

3) Distribusi F yang digunakan diambil dk pembilang = 1 dan dk

penyebut = (n-2) (Sudjana, 2005)

Langkah selanjutnya yaitu melakukan uji hipotesis dengan analisis
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korelasi. Analisis korelasi sederhana dilakukan dengan menggunakan

rumus berikut:

Rumus pearson product moment (Sudjana, 2005: 369):

rxy =

keterangan:

X = variabel pertama

Y = variabel kedua

n = jumlah data

Kriteria pengujian:

1) Jika rhitung ≤  rtabel pada taraf 5% maka tidak terdapat hubungan yang

positif.

2) Jika rhitung ≥  rtabel pada taraf 5% maka terdapat hubungan yang

positif.

Tabel 11. Tingkat hubungan berdasarkan interval korelasi

Interval koefisien Tingkat hubungan
0,000-0,199 Sangat Rendah
0,20-0,399 Rendah
0,40-0,599 Sedang
0,60-0,799 Kuat
0,80-1,000 Sangat Kuat

Priyatno (2010)

Tingkat hubungan yang ditunjukkan oleh rumus pearson product moment

tersebut secara langsung dan meyakinkan berlaku untuk sampel yang

diambil.  Rumus tersebut diterapkan untuk menguji masing-masing

variabel prediktor, yaitu efikasi diri (X1) terhadap variabel kriteria yaitu

penguasaan konsep siswa (Y), dan keterampilan metakognisi (X2) terhadap
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variabel kriteria yaitu penguasaan konsep siswa (Y).

Pengujian hipotesis I, II, dan III pada penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan program SPSS 17 metode Correlation product moment pada

taraf signifikan 0,05, dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- Jika rhitung ≥ rtabel pada taraf 0,05 dan dk = n-2, maka terima H0 yang

artinya terdapat hubungan positif.

- Jika rhitung≤rtabel pada taraf 0,05 dan dk = n-2, maka tolak H0 yang

artinya tidak terdapat hubungan positif.

Tingkat hubungan antar variabel dapat diinterpretasikan sesuai dengan

Tabel 12 berikut.

Tabel 12. Interpretasi koefisien korelasi

Interval koefisien Tingkat hubungan
0,000-0,199 Sangat Rendah
0,20-0,399 Rendah
0,40-0,599 Sedang
0,60-0,799 Kuat
0,80-1,000 Sangat Kuat

Priyatno (2010)

Uji signifikansi atau keberartian koefisien korelasi sederhana dalam

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji t, dengan kriteria

pengujian sebagai berikut:

- Jika thitung > ttabel maka terima H0 yang artinya terdapat hubungan yang

signifikan atau korelasi berarti

- Jika thitung ≤ ttabel maka tolak H0 yang artinya tidak terdapat hubungan

yang signifikan atau korelasi tidak berarti

- Pada uji regresi dan korelasi, uji t dilakukan dengan probabilitas 2 sisi

dan distribusi t (ttabel) dicari pada  = 5%: 2 = 2,5% (uji 2 sisi atau 2
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pihak) dengan derajat kebebasan (dk): n-k, dimana n = jumlah sampel

dan k = jumlah variabel.

atau

- Jika sig. < 0,05 maka terima H0 yang artinya korelasi berarti atau

signifikan

- Jika sig. > 0,05 maka tolak H0 yang artinya korelasi tidak berarti atau

tidak signifikan (priyatno,2010).

2) Analisis regresi dan korelasi ganda

Langkah pertama yang dilakukan pada analisis ini yaitu melakukan

analisis regresi untuk memperoleh persamaan regresi linier ganda.  Model

regresi yang diprediksi yaitu:

Ŷ = a + bX1+ cX2

Mencari koefisien-koefisien regresi a dan b dengan rumus:

a = Ŷ - bX1+ cX2

b =

c =

Pada penelitian ini nilai koefisien dan konstatnta regresi diperoleh dari

hasil analisis regresi.  Signifikansi atau keberartian regresi akan diuji

dengan menggunakan Analisis Varians (ANAVA) pada taraf signifikan

0,05,dengan hipotesis uji sebagai berikut:

H0: Regresi signifikan atau berarti, artinya koefisien arah regresi berarti

atau model regresi linear memenuhi kriteria linearitas.

H1: Regresi tidak signifikan atau tidak berarti, artinya koefisien arah
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regresi tidak berarti atau model regresi linear tidak memenuhi

kriteria linearitas.

Terdapat dua pilihan kriteria atau ketentuan dalam pengujian ini, yaitu:

Kritria 1:

1)  Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (sig. < 0,05) maka terima H0

yang artinya regresi berarti.

2) Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (sig. > 0,05) maka tolak H0

yang artinya regresi tidak berarti (Priyatno, 2010).

Kriteria 2:

1) Jika Fhitung ≥Ftabel maka terima H0 yang artinya regresi berarti

2) Jika Fhitung ≤Ftabel maka tolak H0 yang artinya regresi tidak berarti

3) Distribusi F yang digunakan diambil dk pembilang = 1 dan dk

penyebut = (n-2) (Sudjana, 2005).

Langkah selanjutnya yaitu melakukan uji hipotesis dengan analisis korelasi.

Analisis korelasi ganda dilakukan dengan menggunakan rumus berikut :

Rumus pearson product moment (Sudjana, 2005: 369):

Ry.x1.x2 =

Keterangan:
Ry.x1.x2 = koefisien korelasi ganda (korelasi variabel X1 dengan X2 secara

bersama-sama dengan variabel Y)

= koefisien korelasi antara Y dan X1

= koefisien korelasi antara Y dan X2

= koefisien korelasi antara X1 dan X2
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Kriteria pengujian:

1. Jika rhitung ≤  rtabel pada taraf 5% maka tidak terdapat hubungan yang

positif.

2. Jika rhitung ≥  rtabel pada taraf 5% maka terdapat hubungan yang positif.

Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi adalah sebagai

berikut.

Tabel 13. Interpretasi koefisien korelasi ganda

Interval koefisien Tingkat hubungan
0,000-0,199 Sangat Rendah
0,20-0,399 Rendah
0,40-0,599 Sedang
0,60-0,799 Kuat
0,80-1,000 Sangat Kuat

Priyatno (2010)

Uji signifikasi koefisien korelasi ganda dalam penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan analisis varians atau uji F.

a) uji F dihitung dengan rumus:

F =

Keterangan:  R = koefisien korelasi ganda

n = jumlah anggota sampel

k = banyak variabel predictor

nilai F hitung pada penelitian ini diperoleh dari hasil analisis dengan

menggunakan SPSS 17.

b) menentukan F tabel pada distribusi F, taraf 5% dengan dk pembilang = k

dan dk penyebut = (n-k-1).



V.  KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh simpulan sebagai

berikut:

1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara efikasi diri siswa dengan

penguasaan konsep kimia siswa kelas X2 SMAN 16 Bandar Lampung pada

materi larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan menggunakan model

pembelajaran SiMaYang Tipe II dengan kategori “kuat”.

2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kemampuan metakogni-

si siswa dengan penguasaan konsep kimia siswa kelas X2 SMAN 16 Bandar

Lampung pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan mengguna-

kan model pembelajaran SiMaYang Tipe II dengan kategori “kuat”.

3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara efikasi diri siswa dengan

kemampuan metakognisi siswa kelas X2 SMAN 16 Bandar Lampung pada

pembelajaran materi larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan menggunakan

model pembelajaran SiMaYang Tipe II dengan kategori “sedang”.

4. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara efikasi diri siswa dan

kemampuan metakognisi siswa terhadap  penguasaan konsep kimia siswa

kelas X2 SMAN 16 Bandar Lampung pada materi larutan elektrolit dan
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non-elektrolit dengan menggunakan model pembelajaran SiMaYang Tipe II

dengan kategori “kuat”..

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan bahwa:

1. Bagi siswa diharapkan untuk meningkatkan efikasi diri dan kemampuann

metakognisi yang dimiliki, karena dengan memiliki efikasi diri dan kemam-

puan metakognisi yang tinggi siswa akan dapat meningkatkan penguasaan

konsepnya.

2. Bagi guru hendaknya dapat memilih metode pembelajaran yang tepat yang

dapat meningkatkan efikasi diri dan kemampuan metakognisi siswa sehingga

penguasaan konsep siswa terhadap materi yang dipelajari dapat meningkat

yang dapat berimbas pada peningkatan prestasi belajar siswa.

3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya lebih efektif dan efisien dalam proses

pengumpulan dan pengolahan data agar tidak memerlukan waktu dan tenaga

yang lebih.
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