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ABSTRAK 

 

PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING UNTUK MENINGKATKAN 

KEMAMPUAN MODEL MENTAL DAN PENGUASAAN KONSEP 

SISWA PADA MATERI LARUTAN ELEKTROLIT  

DAN NON ELEKTROLIT 

Oleh 

DWI MAISAROH 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepraktisan, keefektifan, dan 

ukuran pengaruh pembelajaran discovery learning dalam meningkatkan model 

mental dan penguasaan konsep siswa pada materi larutan elektrolit dan non 

elektrolit.  Metode penelitian yang digunakan adalah One Group Pretest-Posttest 

Design dengan pengambilan sampel menggunakan teknik cluster random 

sampling.  Terpilih kelas X.2 dan X.7 SMA Negeri 16 Bandar Lampung sebagai 

kelas perlakuan dari sepuluh kelas yang ada.  Hasil penelitian yang diperoleh 

menunjukkan bahwa pembelajaran discovery learning memiliki kepraktisan yang 

sangat tinggi dalam meningkatkan kemampuan model mental dan penguasaan 

konsep siswa.  Terlihat dari hasil yang diperoleh, dimana keterlaksanaan 

pembelajaran dan respon siswa selama pembelajaran yang berkategori sangat 

tinggi.  Pembelajaran discovery learning memiliki keefektifan yang sangat tinggi 

dalam meningkatkan kemampuan model mental dan penguasaan konsep siswa, 

hal ini ditunjukkan dengan hasil yang diperoleh pada hasil kemampuan guru dan 

aktivitas siswa yang berkategori sangat tinggi.  Hasil dari tes model mental 



 

sebelum pembelajaran discovery learning pada kedua kelas perlakuan diperoleh 

hasil berkategori buruk sekali dan buruk, setelah pembelajaran discovery learning 

mengalami peningkatan menjadi berkategori sedang dan baik.  Peningkatan 

kemampuan model mental ditunjukkan dari rerata n-Gain  setelah pembelajaran 

discovery learning yang berkategori sedang.  Kemampuan penguasaan konsep 

siswa mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan rerata n-Gain setelah 

pembelajaran discovery learning berkategori sedang.  Perhitungan ukuran 

pengaruh menunjukkan bahwa lebih dari 90% peningkatan kemampuan model 

mental dan penguasaan konsep siswa pada materi larutan elektrolit dan non 

elektrolit dipengaruhi oleh pembelajaran discovery learning. 

 

Kata kunci: pembelajaran discovery learning, model mental, penguasaan konsep, 

 larutan elektrolit dan non elektrolit   
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kimia merupakan ilmu yang termasuk rumpun Ilmu Pengetahuan Alam (IPA),

oleh karenanya kimia memiliki karakteristik yang sama dengan IPA. Kimia

adalah ilmu yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana

gejala-gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, struktur dan sifat,

perubahan, dinamika, dan energetika zat (BNSP, 2006). Mata pelajaran kimia

mempelajari segala sesuatu tentang zat yang meliputi komposisi, struktur dan

sifat, perubahan, dinamika, dan energetika zat yang melibatkan keterampilan dan

penalaran.

Dua hal yang berkaitan dengan kimia yang tidak dapat dipisahkan, yaitu kimia

sebagai produk temuan ilmuan yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan

teori, serta kimia sebagai proses atau kerja ilmiah (Tim Penyusun, 2006). Artinya

pembelajaran dan penilaian hasil belajar kimia harus memperhatikan karakteristik

ilmu kimia sebagai proses dan produk.

Berdasarkan karakteristik ilmu kimia, untuk mempelajari dan memahaminya tidak

cukup hanya dengan pencapaian teori saja akan tetapi siswa harus memiliki

kemampuan untuk menghubungkan tiga level representasi. Sesuai dengan

pendapat Johnstone (dalam Sunyono, 2013) yang menyatakan bahwa belajar
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kimia meliputi tiga level representasi fenomena kimia. Johnstone dalam

Chittleborough and Treagust (2007) membagi representasi fenomena kimia

menjadi tiga level, yaitu level makroskopik, level submikroskopik, dan level

simbolik. Pemahaman seseorang terhadap ilmu kimia ditentukan oleh

kemampuannya mentransfer dan menghubungkan antara fenomena makroskopik,

submikroskopik, dan simbolik (Sunyono, 2013).

Salah satu kompetensi dasar kimia yang melibatkan tiga level representasi

fenomena kimia adalah kompetensi dasar pada kelas X, yaitu KD 3.8

menganalisis sifat berdasarkan daya hantar listriknya dan KD 4.8 membedakan

daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan

percobaan. Pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit ini, siswa diajak untuk

mengamati gambar tingkat makroskopik dan submikroskopik dari suatu larutan,

mencoba (melakukan percobaan daya hantar listrik) dan menalar dengan

menjawab pertanyaaan sehingga diharapkan model mental siswa akan tumbuh dan

penguasaan konsepnya akan terlatih.

Menurut Harrison dan Treagust (dalam Sunyono, 2013) mengatakan bahwa model

mental adalah representasi pribadi (internal) dari suatu objek, ide, atau proses

yang dihasilkan seseorang selama proses konitif berlangsung. Kemunculan model

mental siswa digambarkan dari kemampuan siswa dalam menginterpretasikan

ketiga level fenomena representasi sains, yang dapat dilihat dari jawaban-jawaban

siswa dalam bentuk jawaban verbal, matematis/simbolik, dan gambar visual

tingkat molekul (Johnstone dalam Sunyono, 2012).
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Proses belajar siswa tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan model mental yang

dimiliki siswa melainkan banyak faktor.  Pada kegiatan belajar dituntut juga

adanya suatu aktivitas yang harus dilakukan siswa sebagai usaha untuk

meningkatkan penguasaan materi (Djamarah dan Zain, 2006). Konsep adalah

suatu abstraksi yang mewakili satu kelas objek-objek, kejadian-kejadian,

kegiatan-kegiatan, atau hubungan-hubungan, yang mempunyai atribut-atribut

yang sama (Rosser dalam Dahar, 1989). Penguasaan konsep merupakan suatu

kemampuan menangkap pengertian-pengertian 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 akan mempengaruhi ketercapaian

hasil belajar siswa. Secara ringkas penguasaan konsep merupakan hasil akhir dari

seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, maka dari itu penguasaan konsep siswa

penting untuk dikuasai.

Chittleborough and Treagust (2007) menyatakan bahwa pada umumnya, seiring

dengan meningkatnya kemampuan model mental siswa, pemahaman siswa

mengenai konsep kimia juga akan semakin meningkat. Didukung oleh pendapat

Sunyono (2013) yang menyatakan bahwa model mental dan penguasaan konsep

memiliki keterkaitan yang saling timbal balik. Artinya model mental dan

penguasaaan konsep memiliki keterkaitan, dimana model mental dapat

mempengaruhi peningkatan penguasaan konsep, demikian pula penguasan konsep

dapat mempengaruhi pembentukan model mental.
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di SMA Negeri 16 Bandar

Lampung, diperoleh data bahwa pembelajaran kimia masih cenderung

menggunakan metode ceramah dan sesekali kegiatan pembelajaran menggunakan

metode diskusi.  Pembelajaran seperti ini akan membuat siswa cepat bosan dan

pasif dalam kegiatan belajar mengajar. Selama ini kegiatan praktikum untuk

materi larutan elektrolit dan non elektrolit, tidak dilakukan untuk menunjang

kegiatan pembelajaran di kelas. Laboratorium yang dalam proses renovasi

dijadikan alasan oleh guru untuk tidak melakukan kegiatan praktikum untuk

menemukan konsep kimia.  Akibatnya peserta didik kurang diajak untuk

menggunakan pengetahuan dan kemampuan berpikirnya untuk membangun

konsep. Tidak sesuai dengan KD 3.8 yang menuntut siswa untuk melakukan

percobaan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa siswa

kurang dilatih untuk meningkatkan kemampunan yang dimiliki.

Berkaitan dengan hal di atas, perlu diupayakan bentuk pembelajaran yang mampu

mengaktifkan siswa agar penyajian materi kimia menjadi lebih menarik, sehingga

dapat membantu siswa mengatasi kesulitan belajar dan menghilangkan persepsi

buruk siswa terhadap pembelajaran kimia.  Pembelajaran yang dimaksud adalah

pembelajaran yang mempunyai kemampuan yang dapat membuat siswa aktif

terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang diharapkan mampu meningkatkan hasil

belajar siswa.  Salah satu pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam

kegiatan pembelajaran adalah discovery learning.

Menurut Roestiyah (2008) menyatakan bahwa discovery learning merupakan

suatu model pembelajaran dimana siswa dituntut untuk membangun pengetahuan
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mereka sendiri melalui kegiatan bertukar pendapat, diskusi, membaca, dan

mencoba. Selain berkaitan dengan penemuan, discovery learning juga dapat

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa (Munandar, 2012). Bruner

(dalam Dahar, 1989) menyatakan bahwa pengetahuan yang diperoleh dengan

belajar penemuan akan bertahan lama atau mudah diingat, hasil belajar penemuan

memiliki efek transfer yang lebih baik daripada hasil belajar yang lainnya,

meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir bebas. Diharapkan

dengan diterapkannya pembelajaran discovery learning, siswa akan secara aktif

terlibat dalam kegiatan pembelajaran untuk membangun konsep.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Diantini (2015) menyimpulkan

bahwa pembelajaran discovery learning efektif dalam meningkatkan kemampuan

generating siswa pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit.  Penelitian lain

yang dilakukan oleh Suwisno (2016) menyimpukan bahwa penggunaan discovery

learning efektif dalam meningkatkan keterampilan memprediksi dan

menyimpulkan siswa pada materi larutan penyangga. Penelitian lain yang

dilakukan oleh Purba (2016) juga menyimpulkan bahwa pembelajaran discovery

learning yang digunakan pada materi koloid efektif dalam meningkatkan

keterampilan mengelompokkan dan keterampilan mengkomunikasikan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian

dengan judul “Pembelajaran Discovery Learning untuk Meningkatkan

Kemampuan Model Mental dan Penguasaan Konsep Siswa pada Materi Larutan

Elektrolit dan Non Elektrolit.”
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B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kepraktisan pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan

model mental dan penguasaan konsep siswa pada materi larutan elektrolit dan

non elektrolit?

2. Bagaimana keefektifan pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan

model mental dan penguasaan konsep siswa pada materi larutan elektrolit dan

non elektrolit?

3. Bagaimana ukuran pengaruh (effect size) pembelajaran discovery learning

terhadap peningkatan model mental dan penguasaan konsep siswa pada

materi larutan elektrolit dan non elektrolit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelian ini

adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan kepraktisan pembelajaran discovery learning untuk

meningkatkan model mental dan penguasaan konsep siswa pada materi

larutan elektrolit dan non elektrolit.

2. Meandeskripsikan efektifitas pembelajaran discovery learning untuk

meningkatkan model mental dan penguasaan konsep siswa pada materi

larutan elektrolit dan non elektrolit.
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3. Mendeskripsikan ukuran pengaruh (effect size) pembelajaran discovery

learning dapat meningkatkan model mental dan penguasaan konsep siswa

pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Siswa

Dengan pembelajaran discovery learning akan meningkatkan model mental

serta penguasaan konsep siswa pada materi larutan elektrolit dan non

elektrolit.

2. Guru

Pembelajaran discovery learning dapat menjadi salah satu pengetahuan baru

dalam pembelajaran kimia untuk meningkatkan model mental dan

penguasaan konsep siswa.

3. Sekolah

Pembelajaran discovery learning dalam pembelajaran merupakan alternatif

sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran kimia.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah :

1. Pembelajaran discovery learning merupakan suatu model pembelajaran

dimana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui suatu

percobaan dan menemukan suatu prinsip dari percobaan tersebut (Jooligen,

1998).  Adapun tahap-tahap pembelajaran discovery learning adalah
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pemberian rangsangan, identifikasi masalah dan merumuskan

hipotesis,pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan generalisasi

(Priyatni, 2014).

2. Model mental siswa merupakan ide-ide yang mewakili gambaran kontruksi

pemahaman dan visualisasi imajinatif dalam pikiran siswa yang mereka

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

Kemunculan model mental siswa digambarkan dari kemampuan siswa dalam

menginterpretasikan ketiga level fenomena representasi sains, yang dapat

dilihat dari jawaban-jawaban siswa dalam bentuk jawaban verbal,

matematis/simbolik, dan gambar visual tingkat molekul (Johnstone dalam

Sunyono, 2012).

3. Penguasaan konsep merupakan suatu kemampuan menangkap pengertian-

pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan ke

dalam bentuk yang lebih dipahami, mampu memberikan interpretasi dan

mampu mengaplikasikannya (Bloom dalam Rustaman, dkk, 2013).

4. Kepraktisan suatu model pembelajaran diukur berdasarkan keterlaksanaan

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (lembar observasi) dan kemenarikan

model pembelajaran berdasarkan angket respon siswa (Nieveen, 1999).

5. Pembelajaran dikatakan efektif apabila peserta belajar dilibatkan secara aktif

dalam mengorganisasikan dan menemukan hubungan dan informasi-

informasi yang diberikan, dan tidak hanya secara pasif menerima

pengetahuan dari guru/dosen (Nieveen dalam Sunyono, 2013).

6. Materi pada penelitian ini adalah larutan elektrolit dan non elektrolit yang

mencangkup uji daya hantar listrik, penyebab adanya daya hantar listrik,
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penyebab perbedaan daya hantar listrik, dan jenis ikatan pada senyawa yang

dapat menghantarkan atau tidak dapat menghantarkan arus listrik.

7. Ukuran pengaruh (effect size) merupakan tingkat keberhasilan suatu

perlakuan yang diterapkan dalam suatu pembelajaran (Abujahjouh, 2014).
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Belajar Konstruktivisme

Belajar bermakna bisa didapatkan siswa melalui belajar penemuan.  Pengetahuan

yang diperoleh melalui pembelajaran penemuan lebih bertahan lama.  Belajar

penemuan meningkatkan penalaran dan kemampuan berpikir secara bebas dan

melatih keterampilan-keterampilan kognitif untuk menemukan dan memecahkan

masalah (Bruner dalam Dahar, 1989).

Secara sederhana bahwa belajar adalah proses menciptakan hubungan antara

pengetahuan yang telah dipahami dan pengetahuan yang baru.  Makna belajar dari

penjelasan tersebut merupakan keterkaitan dari dua pengetahuan yang sudah

dimiliki dengan pengetahuan yang baru, bukanlah pengetahuan yang benar-benar

dimulai dari awal (nol). Menurut Sunyono (2013) pengetahuan merupakan hasil

dari konstruksi kognitif melalui kegiatan seseorang membuat struktur, kategori,

konsep, dan skema yang diperlukan untuk membentuk suatu pengetahuan yang

baru.

Menurut Sunyono (2013) menyatakan bahwa teori belajar konstruktivisme

menekankan perkembangan konsep dan pengertian yang mendalam. Menurut

Suparno (dalam Sunyono, 2013) dalam teori kontruktivisme yang terpenting

adalah dalam proses pembelajaran siswalah yang harus mendapatkan penekanan.
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Siswalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan guru

ataupun orang lain. Siswa yang harus bertanggung jawab terhadap hasil

belajarnya.

Menurut Husaman dan Yanur (2013), pembelajaran kontruktivisme adalah teknik

pembelajaran yang melibatkan siswa untuk membangun sendiri secara aktif

pengetahuannya dengan menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki siswa

masing-masing. Dalam teori belajar kontruktivisme, guru hanya berperan sebagai

fasilitator yang memotivasi siswa untuk memproleh pengetahuan sendiri agar

siswa terlatih untuk belajar aktif.  Informasi yang diperoleh akan dikontruksi oleh

siswa menjadi suatu pengalaman baru.

B. Pembelajaran Discovery Learning

Discovery learning merupakan suatu model pembelajaran dimana siswa dituntut

untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui suatu percobaan dan

menemukan suatu prinsip dari percobaan tersebut (Joolingen, 1998). Roestiyah

(2008) mengemukakan bahwa discovery learning melibatkan siswa dalam

kegiatan bertukar pendapat, diskusi, membaca, mencoba, agar siswa dapat belajar

sendiri. Munandar (2012) menyatakan bahwa mengajar dengan discovery

learning selain berkaitan dangan penemuan juga bisa meningkatkan kemampuan

berpikir kreatif. Pembelajaran discovery learning melibatkan kemampuan siswa

secara maksimal untuk mencari dan menemukan sesuatu (benda, manusia, atau

peristiwa) secara sistematik, kritis, logis, analitis sehingga siswa dapat

merumuskan sendiri penemuan dengan penuh percaya diri.
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Fungsi pembelajaran discovery learning menurut Hanafiah dan Suhana (2009)

yaitu, (1) membangun komitmen dikalangan siswa untuk belajar, yang

diwujudkan dengan keterlibatan, kesungguhan, dan loyalitas terhadap mencari dan

menemukan sesuatu dalam proses pembelajaran.  (2) membangun sikap, kreatif,

dan inovatif dalam proses pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan

pengajaran.  (3) membangun sikap percaya diri (self confidance) dan terbuka

(openness) terhadap hasil temuannya.

Saat pembelajaran discovery learning diaplikasikan, guru berperan sebagai

pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara

aktif, dan mengarah pembelajaran sesuai dengan tujuan.  Kegiatan pembelajaran

seperti ini akan merubah kegiatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru

menjadi berorientasi pada siswa. Bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir,

tetapi siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan, yaitu menghimpun

informasi, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan,

mengorganisasikan bahan serta membuat kesimpulan-kesimpulan (Sani, 2014).

Secara umum pembelajaran discovery learning ada beberapa prosedur yang harus

dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran (Pemendikbud Nomor 59 Tahun

2014), yaitu:

1. Stimulasi/ Pemberian rangsangan

Pada tahap ini siswa diharapkan pada sesuatu kebingungannya, kemudian

dilanjutkan untuk tidak memberikan generalisasi agar timbul keinginan untuk

menyelidiki sendiri.  Guru dapat memulai pembelajaran dengan mengajukan

pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya mengarah
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pada persiapan pemecahan masalah. Tahap stimulasi berfungsi untuk

menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan

membantu siswa dalam mengeksplorasi.  Pada tahap ini siswa memiliki

kesempatan untuk terlibat secara aktif dengan melakukan kegiatan

pengamatan data tentang fakta atau fenomena yang didapatkan dengan

penalaran tertentu menggunakan panca indera.

2. Identifikasi masalah dan merumuskan hipotesis

Pada tahap ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan

pertanyaan-pertanyaan  atau permasalahan tentang apa yang telah diamati

serta menuliskan jawaban sementara (hipotesis).  Melalui kegiatan bertanya

ini dikembangkan rasa ingin tahu siswa dan melatih kemampuan siswa dalam

menemukan suatu masalah.  Pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk mencari

informasi lebih lanjut dan beragam dari berbagai sumber.

3. Pengumpulan data

Pada tahap ini siswa memiliki kesempatan untuk mengumpulkan berbagai

informasi yang relevan dengan membaca literatur, mengamati objek,

wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya.

Artinya, pada tahap ini siswa belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu

yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Melalui kegiatan ini

terkumpul sejumlah informasi yang menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya

yaitu pengolahan data.
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4. Pengolahan data

Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data yang telah diperoleh

siswa pada tahap pengumpulan data. Informasi yang diperoleh siswa

semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu

dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan

tertentu.  Dalam kegiatan ini, siswa melakukan pemprosesan informasi untuk

menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi yang lainnya.

5. Pembuktian

Siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau

tidaknya hipotesis yang diajukan dengan temuan alternatif, dihubungkan

dengan hasil pemprosesan data.  Pembuktian bertujuan agar proses belajar

berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada

siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemehaman melalui

contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupan.

6. Generalisasi

Genalisasi merupakan tahap akhir dari pembelajaran discovery learning.

Tahap generalisasi adalah proses penarikan kesimpulan yang dapat dijadikan

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

dengan memperhatikan hasil pembuktian.  Dalam tahap ini siswa diminta

untuk menarik kesimulan dari pengetahuan yang diperoleh dan dapat

dipertanggung jawabkan.

Menurut Indrawati (2016) keunggulan dari pembelajaran discovery learning yaitu

(1) pengetahuan yang diperoleh akan bertahan lama dan lebih mudah diingat; (2)
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hasil belajar mempunyai efek transfer yang lebih baik, dengan kata lain konsep

dan prinsip yang diperoleh lebih mudah diterapkan pada situasi baru; (3)

meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir secara bebas,

melatih keterampilan-keterampilan kognitif siswa utuk menemukan dan

memecahkan masalah tanpa pertolongan orang lain.

C. Model Mental

Menurut Chittleborough (2004) menyatahan bahwa representasi adalah sesuatu

yang dapat menggambarkan yang lain. McKendree, dkk dalam Nakhleh (2008),

representasi adalah struktur yang berarti dari sesuatu: suatu kata untuk benda,

suatu kalimat untuk suatu keadaan hal, suatu diagram untuk susunan hal-hal, suatu

gambar untuk suatu pemandangan.

Johnstone dalam Chittleborough (2004) membagi femomena ilmu kimia ke dalam

tiga level, level makroskopik level sub mikroskopik, dan level simbolik.  Menurut

Sunyono (2013) representasi fenomena kimia makroskopik yaitu representasi

fenomena kimia yang diperoleh melalui pengamatan yang nyata terhadap suatu

fenomena yang dapat dipersepsikan oleh panca indera atau dapat berupa

pengalaman sehari-hari.  Representasi fenomena sub mikroskopik yaitu

representasi fenomena kimia yang menjelaskan struktur dan proses pada level

partikel, representasi ini biasanya diekspresikan secara simbolik mulai dari yang

sederhana hingga yang menggunakan teknologi komputer (gambar dua dimensi,

gambar tiga dimensi, maupun animasi).  Representasi fenomena simbolik yaitu

representasi fenomena kimia yang secara kualitatif dan kuantitatif melalui rumus
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kimia, diagram, gambar, persamaan reaksi, stoikiometri, dan perhitungan

matematik.

Menurut Sunyono (2013) pembelajaran kimia menuntut kemampuan siswa untuk

menghubungkan ketiga level representasi fenomena kimia tersebut untuk

membangun pemahaman yang bermakna, hal ini dapat dicapai dengan

membimbing pengetahuan pembelajaran kearah memori jangka panjang,

pembelajaran harus didorong menggunakan model mental yang secara utuh agar

dapat menginterkoneksikan ketiga level representasi dalam memecahkan

permasalahan kimia.  Keterkaitan ketiga level representasi fenomena kimia

menurut Devetak (dalam Sunyono, 2013) dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Keterkaitan tiga level representasi fenomena kimia dengan model mental
(Deventak dalam Sunyono, 2013)

Istilah model mental banyak digunakan oleh para peneliti di bidang psikologi

kognitif, namun akhir-akhir ini istilah tersebut banyak digunakan oleh para

peneliti pendidikan, terutama dalam pendidikan sains (fisika, sains, dan biologi)

dan matematika (Sunyono, 2013).  Model mental dapat mempresentasikan suatu

pengetahuan dan situasi mental yang ada dalam diri siswa.  Struktur model mental

yang dimiliki siswa adalah analog dengan situasi psikologi yang sebenarnya

dalam diri siswa (Held et al dalam Zhang et al , 2010).

: cara pandang

: nyata

: representasi dari yang
nyata
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Menurut Harrison dan Treagust (dalam Sunyono, 2013) mengatakan bahwa model

mental adalah representasi pribadi (internal) dari suatu objek, ide, atau proses

yang dihasilkan seseorang selama proses konitif berlangsung. Menurut Borges

dan Gilbert, Greca dan Moreira (dalam Sunyono, 2013) menyatakan bahwa setiap

orang menggunakan model-model mental yang dimiliki untuk melakukan upaya

memecahkan masalah melalui proses menalar, menjelaskan, memprediksi

fenomena, atau menghasilkan model yang diekspresikan dalam berbagai bentuk

(seperti diagram, gambar, garfik, simulasi atau permodelan, aljabar/matematis,

bahkan juga deskripsi verbal dengan kata-kata atau bentuk tulisan cetak, dan lain-

lain), kemudian dapat dikomunikasikan pada orang lain.

Model mental dan penguasaaan konsep memiliki keterkaitan yang sangat erat,

model mental dapat mempengaruhi peningkatan penguasaan konsep, demikian

pula penguasan konsep dapat mempengaruhi pembentukan model mental.

Chittleborough and Treagust (2007) menyatakan bahwa pada umumnya, seiring

dengan meningkatnya kemampuan model mental siswa, pemahaman siswa

mengenai konsep kimia juga akan semakin meningkat.  Keterkaitan model mental

dengan penguasaan konsep digambarkan sebagai berikut (Sunyono, 2013).

Gambar 2. Keterkaitan model mental dan penguasaan konsep (Sunyono, 2013)

Model Mental Penguasaan Konsep
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D. Penguasaan Konsep

Belajar konsep merupakan hasil utama dari pendidikan. Konsep-konsep

merupakan dasar bagi proses-proses mental yang lebih tinggi. Menurut Dahar

(1989) konsep-konsep diperoleh dengan dua cara, yaitu formasi konsep (concept

formation) dan asimilasi konsep (concept assimilation). Konsep-konsep itu

merupakan penyajian-penyajian internal dari sekelompok stimulus-stimulus,

konsep-konsep itu tidak dapat diamati konsep-konsep harus disimpulkan dari

perilaku.

Menurut Rosser (dalam Dahar, 1989) konsep adalah suatu abstraksi yang

mewakili satu kelas objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, atau

hubungan-hubungan, yang mempunyai atribut-atribut yang sama. Jika dilihat dari

sumber lain suatu konsep adalah suatu kelas atau kategori stimuli yang memiliki

ciri-ciri umum. Stimuli adalah objek-objek atau orang (person) (Hamalik, 2002).

Djamarah dan Zain (2006) menyatakan bahwa penguasaan konsep yang dimiliki

oleh siswa dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang

berkaitan dengan konsep yang telah dimiliki oleh siswa.  Kemampuan penguasaan

konsep yang harus dimiliki siswa tidak hanya mengenal, tetapi siswa juga harus

dapat menghubungkan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya.  Suatu

konsep tidak dapat berdiri sendiri, artinya suatu konsep berhubungan antara satu

konsep dengan konsep lainnya. Diperlukan konsep awal yang diperoleh dari

pengalaman keseharian pada berbagai aspek pengetahuan untuk menguasai

konsep yang baru.
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Penguasaan konsep akan mempengaruhi ketercapaian hasil belajar siswa. Secara

ringkas penguasaan konsep adalah hasil akhir dari kegiatan intelektual. Tidak

hanya menguasai suatu konsep, kreativitas juga sangat diperlukan untuk

memecahkan masalah dalam pembelajaran yang berlangsung.

E. Kerangka Pemikiran

Pelajaran kimia menjadi pelajaran yang dianggap siswa sulit, hal ini dikarenakan

konsep kimia yang bersifat abstrak dan harus dikuasai siswa dalam waktu yang

relatif terbatas.  Keberhasilan suatu proses pembelajaran tidak terlepas dari

peranan guru dalam memilih serta menerapkan suatu model pembelajaran yang

tepat.  Sesuai dengan hal ini diperlukan model pembelajaran yang dirasakan tepat

yaitu discovery learning.

Pembelajaran discovery learning terdiri dari enam langkah yaitu : simulasi,

identifikasi masalah dan merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, mengolah

data, pembuktian, dan generalisasi. Langkah pertama dalam pembelajaran

discovery learning yaitu stimulasi (pemberian rangsangan).  Pada tahap ini siswa

diberikan stimulasi melalui suatu wacana pendahuluan atau mengamati suatu

visualisasi gambar mikrosopik, animasi atau video yang relevan dengan materi

yang akan diajarkan dengan menggunakan indera.  Tahap kedua adalah

identifikasi masalah dan merumusakan hipotesis.  Setelah diberikan permasalan,

siswa diminta untuk membuat pertanyaan mengenai masalah yang ditemukan

melalui pengamatan yang telah dilakukan.  Pada tahap ini siswa juga diminta

untuk merumuskan jawaban sementara (hipotesis) dari pertanyaan-pertanyaan

yang telah ditemukan yang akan diuji kebenarannya.
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Tahap ketiga adalah pengumpulan data, pada tahap ini siswa mengumpulkan data-

data atau informasi yang relevan dengan materi guna menguji kebenaran hipotesis

dari berbagai sumber. Tahap keempat adalah mengolah data.  Pada tahap ini,

informasi yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data diolah untuk

menemukan informasi yang dapat dijadikan pengetahuan baru yang digunakan

untuk membuktikan hipotesis. Pada tahap ini, guru berperan membimbing siswa

dalam mengolah informasi yang diperoleh.

Tahap kelima adalah pembuktian (verifikasi), pada tahap ini siswa dapat

membuktikan kebenaran dari hipotesis yang telah dirumuskan yang dihubungkan

dengan hasil pengolahan informasi yang telah dilakukan.  Dalam tahap ini siswa

diberikan kebebasan dalam mengolah semua informasi yang didapatkan,

kemudian mengaitkannya dengan pengetahuan awal yang telah dimiliki siswa.

Tahap terakhir adalah generalisasi. Pada tahap ini siswa diminta untuk

merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil menalar secara lisan, tertulis, atau

media lainnya. Siswa juga diminta untuk memberikan alasan yang dapat

dipertanggung jawabkan untuk mencapai suatu keputusan.

Berdasarkan uraian dan langkah-langkah di atas dengan diterapkannya

pembelajaran discovery learning pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit

akan menumbuhkan kemampuan model mental dan penguasaan konsep siswa.
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F. Anggapan Dasar

Anggapan dasar pada penelitian ini adalah:

1. Siswa kelas X semester genap SMA Negeri 16 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2016/2017 yang menjadi subyek penelitian memiliki pengetahuan

awal yang sama dalam model mental dan penguasaan onsep kimia.

2. Perbedaan model mental dan penguasaan konsep siswa terjadi karena adanya

perlakuan yang berbeda selama proses pembelajaran berlangsung.

3. Faktor-faktor lain yang dapat memperngaruhi peningkatan model mental dan

penguasaan konsep pada materi lartuan elektrolit dan non elektrolit tahun

pelajaran 2016/2017 diabaikan.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pembelajaran discovery learning praktis untuk meningkatkan model mental

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

2. Pembelajaran discovery learning efektif untuk meningkatkan model mental

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

3. Pembelajaran discovery learning memiliki ukuran pengaruh yang besar untuk

meningkatkan model mental dan penguasaan konsep siswa pada materi

larutan elektrolit dan non elektrolit.
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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 16 Bandar Lampung.  Populasi dalam

penelitian ini adalah semua siswa kelas X SMA Negeri 16 Bandar Lampung

Tahun Ajaran 2016/2017 yang berjumlah ± 333 siswa dan tersebar dalam sepuluh

kelas yaitu dari kelas X.1 sampai kelas X.10. Pengambilan sampel dilakukan

secara acak menggunakan teknik cluster random sampling, sehingga didapatkan

dua kelas penelitian sebagai sampel.  Kelas yang menjadi sampel pada penelitian

ini adalah kelas X.2 yang terdiri dari 32 siswa dan X.7 yang berjumlah 31 siswa.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah poor-eksperiment dengan One Group

Pretest-Postest Design (Fraenkel, 2012).  Pada desain penelitian ini melihat

perbedaan pretes maupun postes pada kelas yang diberi perlakuan.  Penelitian ini

dilakukan dengan memberikan perlakuan pada subyek penelitian dari satu kelas

kemudian diobservasi.

Tabel 1. Desain Penelitian

Kelas Pretes Perlakuan Postes
X.2 O1 X O2

X.7 O1 X O2
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Keterangan :

O1 : Kelas perlakuan yang diberi pretes
X  : Pembelajaran kimia dengan menggunakan discovery leaning
O2 : Kelas perlakuan yang diberi postes

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif.

Menurut Sugiono (2011) analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk

menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bemaksud membuat kesimpulan yang

berlaku untuk umum atau generalisasi.

C. Perangkat Pembelajaran dan Instrumen Penelitian

1. Perangkat Pembelajaran

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Analisis konsep

b. Analisis KI-KD

c. Silabus

d. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

e. Lembar Kerja Siswa (LKS) yang digunakan berjumlah dua LKS kelompok,

yaitu LKS-1 mengenai sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya dan

LKS-2 mengenai daya hantar listrik larutan

2. Instrumen penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Tes tertulis yang digunakan yaitu soal pretes dan postes yang digunakan untuk

mengukur penguasaan konsep siswa yang berupa soal uraian.  Soal pretes dan
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postes pada penelitian ini adalah materi larutan elektrolit dan non elektrolit

yang terdiri dari lima soal yang di adopsi dari Nurmala (2016).

b. Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran discovery learning yang

dimodifikasi dari Putra (2016).

c. Lembar angket respon siswa terhadap pembelajaran discovery learning yang

diadopsi dari Sunyono (2014).

d. Lembar pengamatan aktivitas siswa pada pembelajaran discovery learning

yang diadopsi dari Sunyono (2014).

e. Lembar observasi kemampuan guru dalam mengelolah pembelajaran discovery

learning yang dimodifikasi dari Putra (2016).

f. Tes model mental yang berupa soal uraian yang terdiri dari lima butir soal yang

dimodifikasi dari Hananto (2015).

D. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi pendahuluan

Prosedur observasi pendahuluan:

a. Meminta izin kepada Kepala SMA Negeri 16 Bandar Lampung untuk

melaksanakan penelitian.

b. Mengadakan wawancara dengan guru kimia tempat penelitian untuk

mendapatkan informasi mengenai data siswa, karakteristik siswa, jadwal,

cara mengajar guru kimia di kelas, dan sarana-prasarana sekolah yang

dapat digunakan sebagai sarana pendukung pelaksanaan penelitian.

c. Menentukan kelas yang digunakan sebagai subyek penelitian.
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2. Pelaksanaan penelitian

Prosedur pelaksanaan penelitian terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap persiapan

Mempersiapkan analisis konsep, analisis Kompetensi Inti-Kompetensi

Dasar, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), kisi-kisi soal

pretes dan postes penguasaan konsep, soal penguasaan konsep (pretes-

postes), Lembar Kerja Siswa (LKS), lembar penilaian kemampuan guru,

lembar pengamatan aktivitas siswa, lembar keterlaksanaan pembelajaran

discovery learning, angket respon siswa, dan soal model mental.

b. Tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaannya, penelitian dilakukan pada dua kelas perlakuan

sebagai sampel. Kedua kelas ini diberikan perlakuan berupa penerapan

pembelajaran discovery learning, dilakukan observasi serta pemberian tes

model mental dan penguasan konsep sebelum dan sesudah pembelajaran

dengan discovery learning.

c. Tahap akhir

Tahap akhir dalam penelitian ini adalah pembahasan dan penarikan

kesimpulan.
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Prosedur pelaksanaan penelitian tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut

ini:

Gambar 4. Prosedur pelaksanaan penelitian

Keterangan:

: digunakan
: proses berlanjut

Mempersiapkan instrumen pembelajaran

Menentukan validitas dan reliabilitas
instrumen

Soal tes model mental dan soal
penguasaan konsep

Pembelajaran menggunakan
discovery learning

Menentukan subyek penelitian

Melakukan wawancara

Minta izin pendahuluan

Pretes:

 Model
mental

 Penguasaan
konsep

Postes:

 Model
mental

 Penguasaan
konsep

Analisis Data

Pembahasan

Simpulan

Lembar observasi selama
pembelajaran:

 Kemampuan guru
 Aktivitas siswa
 Keterlaksanaan

pembelajaran
 Angket respon siswa
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E. Analisis Data

1. Analisis Validitas dan Reliabilitas Instrumen Tes

Teknik pengolahan data digunakan untuk mengetahui dan mengukur apakah

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat dan layak

digunakan sebagai pengumpul data.  Instrumen yang baik harus memenuhi dua

persyaratan penting yaitu valid dan reliabilitas (Arikunto, 2006).  Berdasarkan

hasil uji coba tersebut maka diketahui validitas dan reliabilitas instrumen tes yang

akan digunakan dalam penelitian.

a. Validitas

Validitas adalah sebuah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan

atau kesahihan suatu instrumen tes (Arikunto, 2006).  Sebuah instrumen

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan.  Uji validitas

dilakukan menggunakan rumus product moment dengan angka kasar yang

dikemukakan oleh Pearson. Soal tes penguasaan konsep dan soal tes model

mental diuji kembali kevalidannya dengan menggunakan software SPSS 17.0.

b. Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kepercayaan

instrumen penelitian yang digunakan sebagai alat pengumpul data.  Suatu alat

evaluasi dikatakan reliabel jika alat tersebut mampu memberikan hasil yang

dapat dipercaya dan konsisten.  Uji reliabilitas dilakukan dengan mengguna-

kan rumus Alpha Cronbach yang kemudian diinterpretasikan dengan meng-

gunakan derajat reliabilitas alat evaluasi menurut Guilford (Suherman, 2003),

dalam hal ini analisis dilakukan menggunakan software SPSS 17.0.
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Kriteria derajat reliabilitas ( ) alat evaluasi menurut Guilford:

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

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

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

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

0,00  < ≤ 0,20; tidak reliable

2. Analisis Data Kepraktisan Pembelajaran Discovery Learning

Analisis data kepraktisan meliputi analisis data keterlaksanaan model dan analisis

data kemenarikan model.

a. Analisis data keterlaksanaan pembelajaran

Analisis data keterlaksanaan pembelajaran (melalui keterlaksanaan RPP)

yang dilakukan secara deskriptif dengan mengolah data hasil pengamatan

terhadap keterlaksanaan pembelajaran discovery learning (dinilai observer).

Analisis data keterlaksanaan model diukur melalui penilaian terhadap

keterlaksanaan RPP yang memuat unsur-unsur model pembelajaran yang

meliputi sintak pembelajaran, sistem sosial, dan prinsip reaksi (perilaku

guru). Langkah-langkah menganalisis data keterlaksanaan pembelajaran

discovery learning sebagai berikut:

1) Menghitung jumlah skor yang diberikan oleh pangamat untuk setiap aspek

pengamatan, kemudian menghitung persentase ketercapaian dengan

menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Sudjana (2005).

% = Ʃ 100% (Sudjana, 2005)
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Keterangan:% = Persentase dari skor ideal untuk setiap aspek pengamatan pada
pertemuan ke-iƩ = Jumlah skor setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh
pengamat pada pertemuan ke-i= Skor maksimal (skor ideal)

2) Menghitung rata-rata persentase ketercapaian untuk setiap aspek

pengamatan dari dua orang pengamat.

3) Menafsirkan data dengan tafsiran harga persentase ketercapaian

pelaksanaan pembelajaran (RPP) sebagaimana Tabel 2 (Ratumanan dalam

Sunyono, 2012).

Tabel 2. Kriteria tingkat keterlaksanaan (Sunyono, 2012)

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

0,0 % - 20 % Sangat rendah

b. Analisis data kemenarikan model pembelajaran

Analisis data kemenarikan model pembelajaran ditinjau dari respon siswa

terhadap pelaksanaan penerapan pembelajaran discovery learning dilakukan

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Mengolah jumlah skor jawaban responden

Menghitung jumlah siswa yang memberikan respon positif dan negatif

terhadap pelaksanaan pembelajaran.

2) Menghitung persentase jumlah siswa yang memberikan respon positif dan

negatif menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Sudjana (2005).
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% = ∑ 100% (Sudjana, 2005)

Keterangan:% = Persentase jawaban respon siswa pada kemenarikan discovery
learningƩ = Jumlah skor jawaban= Skor maksimum yang diharapkan

3) Menafsirkan harga dengan menggunakan tafsiran harga persentase

sebagaimana Tabel 2.

3. Analisis Data Keefektifan Pembelajaran Discovery Learning

Ukuran keefektifan pembelajaran dalam penelitian ini ditentukan dari aktivitas

siswa selama pembelajaran berlangsung dan kemampuan guru dalam mengelola

pembelajaran dalam membangun kemampuan model mental dan penguasaan

konsep siswa.

a. Analisis data aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung

Aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung diukur menggunakan

lembar observasi oleh dua orang pengamat.  Analisis deskriptif terhadap

aktivitas siswa dalam pembelajaran dilakukan dengan langkah-langkah

sebagai berikut:

1) Menghitung persentase aktivitas siswa untuk setiap pertemuan

menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Sunyono (2014).

% = 100% (Sunyono, 2014)

Keterangan:= Persentase aktivitas siswa dalam belajar di kelas.= Frekuensi rata-rata aktivitas siswa yang muncul.
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= Frekuensi rata-rata aktivitas siswa yang diamati.

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

relevan dengan pembelajaran untuk setiap pertemuan dan mengitung rata-

ratanya, kemudian menafsirkan data dengan menggunakan tafsiran harga

persentase sebagaimana Tabel 2.

3) Mengurutkan aktivitas siswa yang dominan dalam pembelajaran

berdasarkan persentase setia aspek aktivitas yang diamati.

b. Analisis data kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran

Untuk analisis data kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan

discovery learning, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menghitung jumlah skor yang diberikan oleh pangamat untuk setiap aspek

pengamatan, kemudian menghitung persentase kemampuan guru dengan

menggunakan rumus:

% = Ʃ 100% (Sudjana, 2005)

Keterangan:% = Persentase dari skor ideal untuk setiap aspek pengamatan pada
pertemuan ke-iƩ = Jumlah skor setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh
pengamat pada pertemuan ke-i= Skor maksimal (skor ideal)

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

pengamatan dari dua orang pengamat.

3) Menafsirkan data dengan tafsiran harga persentase kemampuan guru

sebagaimana Tabel 2.
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4. Analisis Data Model Mental

Analisis deskriptif terhadap model mental siswa dilakukan dengan menganalisis

jawaban-jawaban siswa pada setiap soal tes model mental.  Pada penelitian ini,

jawaban siswa terhadap soal tes model mental beragam, sehingga perlu

dikelompokkan jawaban siswa ke dalam beberapa tipe sesuai dengan kemiripan

jawaban siswa.  Tipe-tipe jawaban siswa diurutkan sesuai dengan jawaban siswa

dimulai dari tidak ada upaya (tidak memberikan jawaban) sampai ke jawaban

yang paling tepat. Selanjutnya banyaknya siswa pada setiap tipe dinyatakan

dalam bentuk persentase, seperti pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Rentangan skor total dan kriteria model mental siswa

No.
Rentangan
Skor Total

Kriteria
Tes sebelum

pembelajaran
Tes setelah

pembelajaran
Jumlah siswa % Jumlah siswa %

1 5-8 Buruk sekali
2 9-12 Buruk
3 13-16 Sedang
4 17-20 Baik
5 21 ≤ 25 Baik sekali

Menurut Wang (Sunyono, 2012), untuk mengetahui fitur model mental individu

siswa, Wang menggunakan pengkodean terhadap penjelasan verbal dan nonverbal

siswa, dan pengkodean tersebut menggunakan tipe-tipe jawaban siswa sebagai

penjelasan dengan cara menilai jawaban siswa atas soal tes uraian yang

dinyatakan dengan kategori untuk menentukan tingkat pencapaian.  Sunyono, et al

(2015) mengklasifikasikan kategori-kategori tersebut ke dalam dalam lima

kategori  model mental, yaitu “baik sekali,” “baik,” “sedang,” “buruk,” dan

“buruk sekali.”  Secara berturut-turut diberikan skor 5, 4, 3, 2, , dan 1.

Pada penelitian ini menggunakan soal tes model mental dalam bentuk uraian
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sebanyak 5 soal. Skor maksimal pada setiap nomor adalah 5, sehingga skor

total maksimal adalah 25 dan skor minimal adalah 5. Range yang didapatkan

adalah 20 dan banyaknya kelas yang ada 5, sehingga diperoleh panjang kelas

adalah 4 dan dibuat tabel rentang skor total seperti pada Tabel 3. Berdasarkan

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

model mental dengan kategori-kategori tersebut diklasifikasikan sebagaimana

Tabel 4.

Tabel 4. Klasifikasi kategori-kategori model mental (Sunyono, 2014)

No. Kategori
Model Mental
(Park, 2009)

Penjelasan

1 Buruk sekali
Model yang
belum jelas

Model mental yang sudah dibawa oleh seseorang
sejak lahir atau model mental yang terbentuk
karena informasi dari lingkungan yang salah, atau
konsep dan gambar struktur yang dibuat sama
sekali tidak dapat diterima secara keilmuan, atau
pembelajar sama sekali tidak memiliki konsep.

2 Buruk Itermediet 1

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

3 Sedang Intermediet 2

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

4 Baik Intermediet 3

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

5 Baik sekali Target
Model mental yang ditandai dengan penjelasan
atau konsep dan gambar struktur yang tepat secara
keilmuan.

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

yang diperoleh siswa.  Analisis terhadap data skor n-Gain tersebut, hasil tes model

mental dilakukan dengan pemberian skor pada masing-masing jawaban siswa
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(Park dan Wang dalam Sunyono, 2014) sesuai dengan tipe jawaban siswa.  Skor

model mental tersebut kemudian diubah ke skala 100 dengan rumus:

= 100
Keterangan := skor model mental pada skala 100= skor yang di peroleh siswa= skor total

Perhitungan skor n-Gain dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

− = % %% (Hake, 2002)

Kriterianya adalah (1) pembelajaran dengan skor n-Gain “tinggi”, jika n-Gain >

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

antara0,3 < n-Gain ≤ 0,7 ; dan (3) pembelajaran dengan skor n-Gain “rendah”,

jika n-Gain ≤ 0,3 (Hake, 2002).

5. Analisis Data Penguasaan Konsep

Penguasaan konsep kimia merupakan kemampuan siswa dalam menggunakan

konsep, prinsip, teori, dan hukum-hukum kimia ke dalam situasi yang kongkret

pada pemecahan masalah dan ditunjukkan oleh skor yang diperoleh siswa dalam

tes penguasaan konsep (pretes dan postes).  Selanjutnya peningkatan penguasaan

konsep ditunjukkan melalui perolehan skor n-Gain, yaitu selisih antara skor

postes dan skor pretes.  Adapun peningkatan penguasaan konsep (n-Gain)

dihitung dengan mengacu pada rumus Hake (2002) sebagaimana yang digunakan
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pada perhitungan n-Gain model mental. Sebelum dilakukan perhitungan n-Gain,

skor pengusaan konsep terlebih dahulu diubah ke skala 100 dengan rumus:

= 100
Keterangan := skor penguasaan konsep pada skala 100= skor yang di peroleh siswa= skor total

Perhitungan skor n-Gain dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

− = % %% (Hake, 2002)

Kriterianya adalah (1) pembelajaran dengan skor n-Gain “tinggi”, jika n-Gain >

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

antara0,3 < n-Gain ≤ 0,7 ; dan (3) pembelajaran dengan skor n-Gain “rendah”,

jika n-Gain ≤ 0,3 (Hake, 2002).

6. Analisis Ukuran Pengaruh (Effect Size)

Analisis terhadap ukuran pengaruh pembelajaran discovery learning terhadap

peningkatan model mental dan penguasaan konsep sebelumnya perlu dilakukan

uji normalitas dan uji t perbedaan pretes-postes, kemudian setelah itu menghitung

ukuran pengaruh (effect size).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu persyaratan penggunaan statistik

parametrik dengan tujuan apakah data sampel yang diambil dari populasi

berdistribusi normal atau tidak, untuk maksud tersebut diperlukan adanya
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pengujian normalitas data. Uji normalitas dilakukan pada kemampuam model

mental dan penguasaan konsep siswa. Untuk menguji normalitas kedua data

instrumen tersebut menggunakan teknik kolmogorov-smirnov dengan software

SPSS Statistics 17.0. Dengan hipotesis yang diungkapkan oleh Rusman

(2014), yaitu:

H0 : sampel acak berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : sampel acak berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal

Kaidah yang digunakan untuk menguji mormalitas adalah nilai signifikansi

(Sig.) yang terdapat pada hasil perhitungan kolmogorov-smirnov dengan taraf

signifikansi 5% (α = 0,05).  Kriteria pengambilan keputusan yaitu apabila Sig.

pada perhitungan lebih besar dari 0,05 (nilai Sig. > 0,05) maka H0 diterima dan

apabila Sig. pada perhitungan lebih kecil dari 0,05 (nilai Sig. < 0,05) maka H0

ditolak (Santoso, 2010).

b. Uji Ukuran Pengaruh (Effect Size)

Analisis terhadap ukuran pengaruh pembelajaran discovery learning terhadap

peningkatan model mental dan pengusaan konsep siswa dilakukan

menggunakan uji t dan uji effect size.

Uji t dilakukan terhadap perbedaan postes-pretes pada model mental dan

penguasaan konsep siswa. Perhitungan Uji-t perbedaan pretes-postes

dilakukan dengan software SPSS 17.0. Nilai thitung dibandingkan dengan nilai

ttabel pada taraf kepercayaan 5%, dengan kaidah keputusan adalah jika - ttabel ≤

thitung ≤ + ttabel maka H0 diterima dan Ha ditolak, dimana H0 = nilai pretes sama
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dengan nilai postes (tidak ada perubahan) dan H1 = nilai pretes tidak sama

dengan nilai postes (ada perubahan).

Berdasarkan uji t terhadap nilai n-Gain, selanjutnya dilakukan perhitungan

untuk menentukan ukuran pengaruh dengan rumus:

= (Abujahjouh, 2014)

Keterangan:= effect size= t hitung dari uji t= derajat kebebasan

Adapun kriteria ukuran pengaruh (effect size) suatu perlakuan dalam penelitian

adalah (1) pengaruh perlakuan “sangat kecil” (diabaikan) jika ≤ 0,15; (2)

pengaruh perlakuan “kecil” jika 0,15 < ≤ 0,40; (3) pengaruh perlakuan

“sedang” jika 0,40 < ≤ 0,75; (4) pengaruh perlakuan “besar” jila 0,75 < ≤

1,10; dan (6) pengaruh perlakuan “sangat besar” jika > 1,10 (Dincer, 2015).
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh simpulan sebagai

berikut:

1. Pembelajaran discovery learning memiliki kepraktisan yang sangat tinggi

dalam meningkatkan kemampuan model mental dan penguasaan konsep

siswa pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit.

2. Pembelajaran discovery learning memiliki keefektivan yang sangat tinggi

dalam meningkatkan kemampuan model mental dan penguasaan konsep

siswa pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit.

3. Lebih dari 90% peningkatkan kemampuan model mental dan penguasaan

konsep siswa pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit dipengaruhi

oleh pembelajaran discovery learning.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa:

1. Penerapan pembelajaran discovery learning hendaknya diterapkan dalam

pembelajaran kimia di kelas, terutama pada materi larutan elektrolit dan non

elektrolit.
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2. Penerapan pembelajaran discovery learning harus disertai keterampilan

pengelolaan pembelajaran yang baik, mengembangkan aktivitas siswa

dikelas, dan disertai lembar kerja siswa berbasis masalah sehingga

pembelajaran berjalan dengan baik dan lebih menarik.

3. Agar penerapan pembelajaran discovery learning di kelas berjalan maksimal,

hendaknya menyiapkan sarana dan prasarana lain seperti LCD projector,

layanan internet, dan lembar kerja siswa yang berbasis masalah yang disertai

gambar yang menarik dan sesuai dengan indikator yang ingin dicapai.

4. Guru yang akan menerapkan pembelajaran discovery learning hendaknya

sering berlatih agar model yang akan diterapkan berjalan dengan baik.

5. Pengambilan sampel aktivitas siswa seharusnya paling sedikit 30% dari

sampel yang digunakan.



DAFTAR PUSTAKA

Abujahjouh, Y. M. 2014. The Effectiveness of Blended E-Learning Forum in
Planning for Science Instruction. Journal of Turkish Science Education, 11
(4): 3-16.

Arikunto, S. 2006. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP). 2006. Panduan penyusunan KTSP
Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. bsnp-indonesia.org/id/wp-
content/.../Panduan_Umum_KTSP.pdf.

Chittleborough, G. D. 2004. The Role of Teaching Models and Chemical
Representations in Developing Mental Models of Chemical Phenomena.

Chittleborough, G. D., dan Treagust, D. F.. 2007. The Modelling Ability of Non-
major Chemistry Students and Their Understanding of The Sub-microscopic
Level. Educational Research., 8, p. 274-292.

Dahar, R. W. 1989. Teori-teori Belajar. Jakarta: Erlangga.

Diantini. 2015. Efektivitas Model Discovery Learning dalam Meningkatkan
Kemampuan Generating pada Materi Larutan Elektrolit dan Non-Elektrolit.
Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Dincer, S. 2015. Effect of Computer Assisted Learning on Students’ Achievement
in Turkey: a Meta-Analysis. Journal of Turkish Science Education, 12 (1):
99-118.

Djamarah, S.B., dan Zain, A. 2010. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka
Cipta.

Fatmawati, A. (2016). Pengembangan Perangkat Pembelajaran Konsep
Pencemaran Lingkungan Menggunakan Model Pembelajaran Berdasarkan
Masalah untuk SMA Kelas X. EDU SAINS, 4(2).1.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., dan Hyun, H. H. 2012. How to Design and
Evaluate Research in Education (Eigth Edition). McGrow-Hill. New York.



Hake, R. R. 2002. Relationship of Individual Student Normalized Learning Gains
in Mechanics with Gender, HighSchool Physics, and Pretest Scores on
Mathematics and Spatial Visualization. Physics Education Research
Conference. No. 2, p. 30-45.

Hamalik, O. 2002. Perencaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem.
Jakarta : Bumi Aksara.

Hanafiah dan Suhana, C. 2009. Konsep Strategi Pembeajaran. Bandung: PT
Refika Aditama.

Hananto, R. A. 2015. Lembar Kerja Siswa Berbasis Multipel Representasi dengan
Model SiMaYang Tipe II untuk Menumbuhkan Model Mental dan
Penguasaan Konsep Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit. Skripsi. FKIP
Unila. Bandar Lampung.

Husamah, S., dan Yanur. 2013. Desain Pembelajaran Berbasis Kompetensi
Panduan Merancang Pembelajaran untuk Mendukung Implementasi
Kurikulum 2013. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

Indrawati. 2016. Modul Guru Pembelajar: Mata Pelajaran Kimia Sekolah
Menengah Atas (SMA) Kelompok Kompetensi B. Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.

Joolingen, W. V., 1998. Cognitive Tools for Discovery Learning. Inter. J. Artific.
Intel. Educ., 10: 385-397.

Kurniawati, I.D.,Wartono, dan M. Diantoro. 2014. Pengaruh Pembelajaran Inkuiri
TerbimbingIntegrasi Peer Intruction terhadap Pengusaan Konsep dan
Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. Jurnal Pendidikan Fisikan Indonesia,
10(1).

Laliyo, L. A. R. 2011. Model Mental Siswa dalam Memahami Perubahan Wujud
zat. Jurnal Penelitian dan Pendidikan., 8 (1) : 1-12.

McKenney, S., Nieveen, N. & van den Akker, J. 2002. Computer Support for
Curriculum Developers: CASCADE. ETR&D. 50(4): 25–35.

Munandar, S. 2012. Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat. Jakarta: Rineka
Cipta.

Nakhleh, M.B. 2008. Learning Chemistry Using Multiple External Represen
tations. Visualization: Theory and Practice in Science Education. Gilbert et
al., (eds.), p. 209 – 231.

Nieveen, N. 1999. Prototyping to Reach Product Quality. Jan Van den Akker,
Robert Maribe Braneh, Ken Gustafson, and Tjeerd Plomp (Ed), London:
Kluwer Academic Plubishers.



Nurmala, V. 2016. Pembelajaran Simayang Tipe II untuk Meningkatkan
Kemampuan Metakognisi dan Keterampilan Berpikir Kritis pada Materi
Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit. Skripsi. FKIP Unila. Bandar
Lampung.

Priyatni, E. T. 2014. Desain Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum
2013. Jakarta: Bumi Aksara.

Prihatiningtyas, S., Prastowo, T., dan Jatmiko, B. 2013. Implementasi Simulasi
PhET dan Kit Sederhana untuk Mengajarkan Keterampilan Psikomotor
Siswa pada Pokok Bahasan Alat Optik. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia
2(1).

Purba, M. N. 2016. Efektivitas Model Discovery Learning pada Materi Koloid
dalam Meningkatkan Keterampilan Mengelompokkan dan
Mengkomunikasikan. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Putra, R. A. G. 2016. Efektivitas Model Pembelajaran POE untuk Meningkatkan
Kemampuan Berpikir Orisinil Siswa pada Materi Larutan Elektrolit dan
Non Elektrolit. Skripsi. FKIP Unila. Bandar Lampung.

Roestiyah, N. K. 2008. Strategi Belajar Mengajar: salah satu unsur pelaksanaan
strategi belajar mengajar: teknik penyajian. Jakarta: Rineka Cipta.

Rusman, T. 2014. Bahan Ajar Statistik. Bandar Lampung: FKIP Universitas
Lampung.

Rustaman, dkk. 2013. Strategi Belajar Mengajar Biologi. Universitas Negeri
Malang: UM Press.

Sani, I. K. 2014. Sukses Mengimplementasikan Kurikulum 2013. Jakarta: Kata
Pena.

Santoso, S. 2010. Statistika Parametrik. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Sudjana. 2005. Metoda Statistika. Bandung: Transito.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung:
Alfabeta.

Suherman, E. 2003. Evaluasi Pembelajaran Matematika. Bandung: JICA
Universitas Pendidikan Indonesia.

Sunyono, Yuanita, L., & Ibrahim, M. 2015. Mental Models of Students on
Stoichiometry Concept in Learning by Method Based on Multiple
Representation. The Online Journal of New Horizons in Education , Vol. 5.



Sunyono, Yunita, L., & Ibrahim, M. 2013. Keterkaitan Model Mental Mahasiswa
dengan Penguasaan Konsep Stoikiometri Sebelum dan Sesudah
Pembelajaran dengan Model SiMaYang. Prosiding Seminar Nasional
Pendidikan Sains PPs- "Peran Sains dalam Abad 21", Universitas Negeri
Surabaya, 19 januari.

Sunyono, Yunita, L., & Ibrahim, M. 2015. Supporting Students in Learning with
Multiple Representation to Improve Student Mental Models on Atomic
Structure Concepts. Science Education International ,Vol 26, No. 2, p 104-
125.

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. 2012. Buku Model Pembelajaran Berbasis Multipel Representasi
(Model SiMaYang). Bandar Lampung: Aura Press.

Sunyono. 2013. Buku Model Pembelajaran Berbasis Multipel Representasi
(Model SiMaYang). Bandar Lampung: Aura Press.

Sunyono. 2014. Model Pembelajaran Kimia Berbasis Multipel Representasi dalam
Membangun Model Mental Mahasiswa pada Mata Kuliah Kimia Dasar.
Disertasi. Program S3 Pendidikan Sains. Program Pascasarjana Universitas
negeri Surabaya: tidak dipublikasikan.

Suwisno, E. N. 2016. Efektivitas Model Discovery Learning pada Materi Larutan
Penyangga dalam Meningkatkan Keterampilan Memprediksi dan
Menyimpulkan. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Tim Penyusun. 2006. Standar Isi Mata Pelajaran Kimia SMA/ MA. Jakarta:
BSNP.

Tim Penyusun. 2014. Permendikbud Nomor 59. 2014 Kurikuum 2013 Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Jakarta: Kemendikbud.

Uno, H.R. 2007. Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar
yang Kreatif dan Efektif. Jakarta: Bumi Aksara.

Widiadnyana, I. W., Sadia, I. W.,dan Suastra, I. W. 2014. Pengaruh Model
Discovery Learning terhadap Pemahaman Konsep IPA dan Sikap Ilmiah
Siswa SMP. Jurnal Pendidikan IPA, 4(1).

Zhang, T., Kaber, D., & Hsiang, S. (2010). Characterisation of Mental Models in
a Virtual Reality-based Multitasking Scenarion Using Measures of Situation
Awareness. Theoretical Issues in Ergonomics , Vol. 11, No. 1-2, p. 99-118.


	1. COVER LUAR DALAM.pdf
	2.pdf
	5RIWAYAT HIDUP.pdf
	2. BAB 1.pdf
	3. BAB 2.pdf
	4. BAB 3.pdf
	6. BAB 5.pdf
	7. DAFTAR PUSTAKA.pdf

