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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Kerangka Teoritis 

 

1. Kemampuan Multirepresentasi 

 

Representasi merupakan suatu bentuk pengganti atau sesuatu yang mewakili 

untuk menjelaskan suatu konsep yang digunakan untuk menemukan solusi 

dengan cara yang berbeda-beda berdasarkan interpretasi pikirannya sehingga 

konsep tersebut menjadi lebih bermakna.  

 

Berbagai pakar mengungkapkan definisi yang berbeda-beda tentang 

representasi seperti yang dikutip Fadillah (2008): 

a. Representasi adalah model atau bentuk pengganti dari suatu situasi 

masalah atau aspek dari suatu situasi masalah yang digunakan untuk 

menemukan solusi, sebagai contoh, suatu masalah dapat direpresentasikan 

dengan obyek, gambar, kata-kata, atau symbol matematika (Jones & 

Knuth). 

b. Representasi merupakan cara yang digunakan seseorang untuk 

mengkomunikasikan jawaban atau gagasan matematik yang bersangkutan 

(Cai, Lane, & Jacabcsin). 

c. Representasi didefinisikan sebagai aktivitas atau hubungan dimana satu 

hal mewakili hal lain sampai pada suatu level tertentu, untuk tujuan 

tertentu, dan yang kedua oleh subjek atau interpretasi pikiran. Representasi 

menggantikan atau mengenai penggantian suatu obyek, penginterpretasian 

pikiran tentang pengetahuan yang diperoleh dari suatu obyek, yang 

diperoleh dari pengalaman tentang tanda representasi (Parmentier dalam 

Ludlow). 

d. Representasi merupakan proses pengembangan mental yang sudah 

dimiliki seseorang, yang terungkap dan divisualisasikan dalam berbagai 

model matematika, yakni: verbal, gambar, benda konkret, tabel, model-
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model manipulatif atau kombinasi dari semuanya (Steffe, Weigel, Schultz, 

Waters, Joijner, & Reijs dalam Hudoyo). 

e. Dalam psikologi umum, representasi berarti proses membuat model 

konkret dalam dunia nyata ke dalam konsep abstrak atau simbol. Dalam 

psikologi matematika, representasi bermakna deskripsi hubungan antara 

objek dengan simbol (Hwang, Chen, Dung, & Yang). 

 

 

Penggunaan representasi dengan berbagai cara atau mode representasi untuk 

merepresentasikan suatu fenomena disebut multirepresentasi. Waldrip, dkk 

(2006:86) mendefinisikan multirepresentasi sebagai praktik 

merepresentasikan kembali (re-representing) konsep yang sama melalui 

berbagai bentuk, yang mencakup mode-mode representasi deskriptif 

(verbal,grafik,tabel), eksperimental, matematis, figurative (pictorial, analogi, 

dan metafora), kinestetik, visual dan/atau mode mode aksional-operasional. 

 

Kohl dan Noah dalam Aminudin (2013: 1) mengungkapkan bahwa 

keterampilan representasi adalah kemampuan yang harus dimiliki untuk 

menginterpretasi dan menerapkan berbagai konsep dalam memecahkan 

masalah-masalah secara tepat. Sedangkan multi representasi adalah 

representasi konsep yang dilakukan lebih dari satu cara, sekurang-kurangnya 

terdapat 3 representasi dalam fisika, yaitu (1) representasi verbal; (2) 

representasi fisis; dan (3) representasi matematis. Dalam pembelajaran fisika 

ketiga representasi tersebut harus diterapkan guru fisika agar siswa 

memahami konsep-konsep fisika dengan benar dan utuh. Pembelajaran 

dengan menggunakan representasi majemuk akan memberikan manfaat lebih 

terutama dalam mengasah kemampuan intelegensi siswa secara beragam atau 

lebih dikenal dengan istilah intelegensi majemuk (Aminudin, 2013: 2). 
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Waldrip dalam Bahri (2012: 2) mengatakan bahwa pembelajaran sains 

memerlukan representasi verbal, visual dan matematika dalam membangun 

pemahaman secara ilmiah. Guru fisika idealnya memiliki kemampuan 

argumentasi ilmiah dan dapat menyampaikan materi fisika dalam berbagai 

bentuk representasi (multiple representations). 

 

Treagust (2008: 7) mengkategorikan mode-mode dalam multirepresentasi 

untuk belajar konsep sains adalah analogi, pemodelan, diagram dan 

multimedia.  Dengan definisi  yang lebih luas, semua mode representasi 

seperti model, analogi, persamaan, grafik, diagram, gambar dan simulasi 

yang digunakan dalam sains/kimia dapat dirujuk sebagai bentuk metafora. 

Suatu metafora  menyediakan deskripsi mengenai fenomena nyata dalam 

term yang berbeda,  dimana pembelajar menjadi lebih akrab mengenalinya. 

 

Menurut Ainsworth dalam Pertiwi (2013: 9) multirepresentasi memiliki tiga 

fungsi utama, yaitu sebagai pelengkap, pembatas interpretasi, dan pembangun 

pemahaman. Fungsi pertama adalah multirepresentasi digunakan untuk 

memberikan representasi yang berisi informasi pelengkap atau membantu 

melengkapi proses kognitif. Kedua, satu representasi digunakan untuk 

membatasi kemungkinan kesalahan menginterpretasi dalam menggunakan 

representasi yang lain. Ketiga, multirepresentasi dapat digunakan untuk 

mendorong siswa membangun pemahaman terhadap situasi secara 

mendalam. 
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Ada beberapa alasan pentingnya menggunakan multirepresentasi 

(http://paer.rutgers.edu/scientificAbilities/Downloads/FormAssessTasks/Mult

Rep.pdf): 

a. Multikecerdasan (multiple intelligences) 

Menurut teori multikecerdasan orang dapat memiliki kecerdasan yang 

berbeda-beda. Oleh karena itu siswa belajar dengan cara yang berbeda-

beda sesuai dengan jenis kecerdasannya. Representasi yang berbeda-beda 

memberikan kesempatan belajar yang optimal bagi setiap jenis kecerdasan. 

b. Visualisasi bagi otak 

Kuantitas dan konsep-konsep yang bersifat fisik seringkali dapat dipahami 

lebih baik dengan menggunakan representasi konkret. 

c. Membantu mengonstruksi representasi tipe lain 

Beberapa representasi konkret membantu dalam mengonstruksi 

representasi yang lebih abstrak. 

d. Beberapa representasi bermanfaat bagi penalaran kualitatif 

Penalaran kualitatif seringkali terbantu dengan menggunakan representasi 

konkret. 

e. Representasi matematik yang abstrak digunakan untuk penalaran 

kuantitatif 

Representasi matematik dapat digunakan untuk mencari jawaban 

kuantitatif terhadap soal. 

 

Untuk mengevaluasi kemampuan multirepresentasi digunakan rubrik dengan 

5 tingkat pensekoran. Salah satu bentuk rubrik untuk menilai kemampuan 

multirepresentasi siswa menurut Hwang, dkk (2007: 197) yang ditampilkan 

dalam Tabel 2.1:  

Tabel 2.1 Rubrik Penilaian Multirepresentasi 

Skor Kriteria 

5 Jawaban benar, penjelasan secara matematis dan verbal 

atau grafik keduanya benar dan lengkap 

4 Jawaban benar, penjelasan secara matematis dan verbal 

atau grafik keduanya benar tetapi kurang lengkap 

3 Jawaban benar, penjelasan secara matematis benar tetapi 

tidak ada penjelasan secara verbal atau grafik  

2 Jawaban tidak tepat, alasan secara matematis terlihat baik 

namun kurang tepat. Atau, jawaban benar tetapi tidak ada 

penjelasan secara matematis 

1 Sudah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan 

Sumber: Hwang, dkk (2007:197) 
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Berdasarkan pernyataan yang telah dipaparkan sebelumnya, representasi 

merupakan suatu cara untuk mengekspresikan fenomena, objek, kejadian, 

konsep-konsep abstrak, gagasan, proses mekanisme dan bahkan sistem. 

Sedangkan multirepresentasi merupakan cara untuk mengekspresikan 

fenomena, objek, dan kejadian tersebut melalui berbagai bentuk representasi. 

 

2. Representasi Visual 
 

Suatu representasi visual sering digunakan untuk memperbaiki kesalahan 

komunikasi ketika metode konvensional gagal menyampaikan suatu konsep 

dengan lengkap (Sankey, 2005: 251). 

 

Yusup (2009: 2) menyatakan: 

Dalam fisika banyak tipe representasi yang dapat dimunculkan. Tipe-tipe 

tersebut antara lain: 

a. Deskripsi verbal 

Untuk memberikan definisi dari suatu konsep, verbal adalah satu cara yang 

tepat untuk digunakan. 

b. Gambar/diagram 

Suatu konsep akan menjadi lebih jelas ketika dapat kita representasikan 

dalam bentuk gambar. Gambar dapat membantu memvisualisasikan 

sesuatu yang masih bersifat abstrak. Dalam fisika banyak bentuk diagram 

yang sering digunakan (sesuai konsep), antara lain : diagram gerak, 

diagram bebas benda (free body diagram), diagram garis medan (field line 

diagram), diagram rangkaian listrik (electrical circuit diagram), diagram 

sinar (ray diagram), diagram muka gelombang (wave front diagram), 

diagram energi keadaan (energy state diagram) 

c. Grafik 

Penjelasan yang panjang terhadap suatu konsep dapat kita representasikan 

dalam satu bentuk grafik. Oleh karena itu kemampuan membuat dan 

membaca grafik adalah keterampilan yang sangat diperlukan. Grafik balok 

energi (energy bar chart), grafik balok momentum (momentum bar chart), 

merupakan grafik yang sering digunakan dalam merepresentasi konsep-

konsep fisika. 

d. Matematik 

Untuk menyelesaikan persoalan kuantitatif, representasi matematik sangat 

diperlukan. Namun penggunaan representasi kuantitatif ini akan banyak 
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ditentukan keberhasilannya oleh penggunaan representasi kualitatif secara 

baik. Pada proses tersebutlah tampak bahwa siswa tidak seharusnya 

menghapalkan semua rumus-rumus atau persamaan-persamaan matematik. 

 

Mode verbal hanya dapat mengekspresikan sebagian makna konsep-konsep 

sains/fisika. Upaya yang diperlukan adalah siswa harus di’probing’ untuk 

menggunakan mode visual melalui grafik, charta, diagram, foto, animasi, dan 

video sehingga terjadi belajar bermakna (Treagust, 2008: 23). 

 

Smaldino, Lowter, dan Russel dalam Amanah (2011) menyatakan bahwa 

gambar merupakan representasi fotografis dari orang, tempat, dan benda-

benda. Sementara itu grafik menyediakan representasi visual dari data angka-

angka. Grafik menggambarkan hubungan di antara unit-unit data dan 

kecenderungan dalam data. Sedangkan pemodelan secara matematis dapat 

digunakan untuk mengevaluasi kondisi gaya pada suatu sistem dalam fisika, 

salah satunya dengan menggunakan free body diagram (diagram bebas 

benda).  

 

Sunardi dan Irawan (2007:171) mengemukakan bahwa diagram bebas benda 

merupakan suatu diagram yang digunakan untuk menunjukkan besar relatif 

dan arah semua gaya yang bekerja pada suatu benda dalam keadaan tertentu. 

Menurut Sihana ( 2011), diagram bebas benda adalah bentuk sketsa untuk 

sebuah elemen massa dengan keseluruhan gaya yang bekerja pada benda 

tersebut. 
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Menurut Felder dan Soloman dalam Hikmat & Efendi (2011: 207) 

“mayoritas manusia adalah pebelajar visual, jika materi ajar dicukupi 

visualisasinya informasi akan lebih lama bertahan”. Aristoteles dalam Hikmat 

& Efendi (2011: 207) juga mengatakan “tanpa gambar, tidak mungkin bisa 

berpikir”. Sementara itu Stokes dalam Hikmat & Efendi (2011: 207) 

mengungkapkan “using visual strategies in teaching results in a greater 

degree of learning”. 

 

Fisika merupakan bidang yang mempelajari tentang gejala-gejala alam yang 

dikaji secara matematis melalui berbagai simbol-simbol. Dalam materi 

dinamika partikel dengan sub materi hukum Newton misalnya, pada materi 

ini konsep-konsep fisika banyak disajikan dalam bentuk gambar dan diagram. 

Sehingga kemampuan siswa dalam merepresentasikan secara visual sangat 

berpengaruh terhadap pemahaman konsep yang akhirnya juga mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Sebagai contoh, siswa dapat menggambarkan diagram 

bebas benda untuk  menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada suatu sistem 

dalam penerapan hukum Newton yang kemudian siswa dapat merumuskan 

persamaan untuk menyelesaikan permasalahan secara matematis. 

 

Misalnya pada materi penerapan hukum Newton, ketika sebuah benda yang 

bermassa m diletakkan pada bidang miring licin yang membentuk sudut θ 

terhadap bidang horizontal, maka untuk mengetahui percepatan yang dialami 

benda siswa harus mengetahui gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut.  
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Gaya-gaya yang bekerja dapat digambarkan sebagai berikut: 

   

Gambar 2.1 Gaya-gaya yang Bekerja pada Benda di Bidang Miring 

 

Untuk menghitung percepatan benda dari gambar di atas perlu ditinjau gaya-

gaya pada sumbu x yang sejajar dengan bidang miring dan sumbu y tegak 

lurus dengan bidang miring, sehingga percepatan benda dapat diketahui 

dengan menggunakan persamaan dari hukum II Newton: 

 ΣF = ma 

Umumnya siswa sering melakukan kesalahan ketika diminta untuk 

menggambarkan komponen gaya-gaya yang bekerja pada suatu sistem seperti 

di atas, misalnya siswa tidak lengkap menggambarkan gaya-gayanya atau 

tidak mengetahui bagaimana menggambarkan gaya-gaya dengan benar. 

 

Berdasarkan pernyataan yang telah dipaparkan di atas, representasi visual 

adalah cara mengkomunikasikan suatu konsep dengan menggunakan gambar, 

grafik, dan model untuk memudahkan siswa menemukan solusi dari suatu 

masalah dalam menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada suatu sistem 

melalui gambar/diagram serta menggambarkan hubungan antara besaran-

besaran yang terdapat dalam sistem melalui grafik. 

  
θ 

mg sin θ 

mg cos θ 

mg 

N 



 

14 
 

3. Inkuiri Terbimbing 

 

Inkuiri adalah salah satu metode yang digunakan dalam pembelajaran fisika 

yang mengacu pada suatu cara untuk mempertanyakan, mencari pengetahuan, 

informasi, atau mempelajari suatu gejala. Gulo (2002:84) menyatakan bahwa: 

Inkuiri merupakan suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan 

secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan 

menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis, sehingga 

mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya 

diri. 

 

Adapun syarat-syarat penerapan model inkuiri adalah: 

a. Merumuskan topik inkuiri dengan jelas dan bermanfaat bagi siswa 

b. Membentuk kelompok yang seimbangan, baik akademik maupun 

social 

c. Menjelaskan tugas dan menyediakan balikan kepada kelompok-

kelompok dengan cara yang responsif dan tepat waktunya. 

d. Sekali-kali perlu intervensi oleh guru agar terjadi interaksi antarpribadi 

yang sehat dan demi kemajuan tugas 

e. Melaksanakan penilaian terhadap kelompok, baik terhadap kemajuan 

kelompok maupun terhadap hasil-hasil yang dicapai  

(Hamalik, 2004 : 65) 

 

Proses inkuiri adalah suatu proses khusus untuk meluaskan pengetahuan 

melalui penelitian. Oleh karena itu metode inkuiri kadang-kadang disebut 

juga metode ilmiahnya penelitian. Metode inkuiri adalah metode belajar 

dengan inisiatif sendiri, yang dapat dilaksanakan secara individu atau 

kelompok kecil. Situasi inkuiri yang ideal dalam kelas fisika terjadi apabila 

murid-murid merumuskan prinsip fisika baru melalui bekerja sendiri atau 

dalam grup kecil dengan pengarahan minimal dari guru. 
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Pembelajaran inkuiri terbimbing yaitu suatu model pembelajaran inkuiri yang 

dalam pelaksanaannya guru menyediakan bimbingan atau petunjuk cukup 

luas kepada siswa. (Nely, dkk., 2011: 133). Model pembelajaran inkuiri 

terbimbing ini digunakan bagi siswa yang kurang berpengalaman belajar 

dengan pembelajaran inkuiri, biasanya pada siswa SMP. Dengan model 

pembelajaran ini siswa belajar lebih beorientasi pada bimbingan dan petunjuk 

dari guru hingga siswa dapat memahami konsep-konsep pelajaran. 

 

Suryosubroto (2002: 201) berpendapat bahwa ada beberapa kelebihan dari 

pembelajaran inkuiri terbimbing, antara lain: 

a. membantu siswa mengembangkan atau memperbanyak persediaan dan 

penguasaan keterampilan dan proses kognitif siswa, 

b. membangkitkan gairah pada siswa, misalkan siswa merasakan jerih payah 

penyelidikannya menemukan keberhasilan dan kadang-kadang kegagalan, 

c. memberi kesempatan pada siswa untuk bergerak maju sesuai dengan 

kemampuan, 

d. membantu memperkuat pribadi siswa dengan bertambahnya kepercayaan 

pada diri sendiri melalui proses-proses penemuan, 

e. siswa terlibat langsung dalam belajar sehingga termotivasi untuk belajar, 

f. model ini berpusat pada anak, misalkan memberi kesempatan kepada 

mereka dan guru berpartisipasi sebagai sesama dalam mengecek ide. Guru 

menjadi teman belajar, terutama dalam situasi penemuan yang jawabannya 

belum diketahui. 

 

Suryosubroto (2002: 201) juga berpendapat bahwa pembelajaran inkuiri 

terbimbing ternyata memiliki kekurangan, diantaranya: 

a. dipersyaratkan keharusan ada persiapan mental untuk cara  

belajar ini. 

b. pembelajaran ini kurang berhasil dalam kelas besar, misalnya sebagian 

waktu hilang karena membantu siswa menemukan teori-teori atau 

menemukan bagaimana ejaan dari bentuk kata-kata tertentu.  

c. harapan yang ditumpahkan pada model ini mungkin mengecewakan siswa 

yang sudah biasa dengan perencanaan dan pembelajaran secara tradisional 

jika guru tidak menguasai pembelajaran inkuiri. 
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4. Hasil Belajar 

 

Menurut Nasution (2006:36) hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi 

tindak belajar mengajar dan biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang 

diberikan guru. Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono (2002:36) hasil 

belajar adalah hasil yang ditunjukkan dari suatu interaksi tindak belajar dan 

biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru. 

 

Seseorang dapat dikatakan berhasil dalam belajar apabila telah terjadi 

perubahan tingkah laku dalam dirinya. Menurut Djamarah (2000: 96) 

indikator dari proses belajar mengajar itu dianggap berhasil adalah: 

1. Daya serap terhadap bahan pelajaran yang diajarkan mencapai prestasi 

tinggi, baik secara individual maupun kelompok. 

2. Prilaku yang digariskan dalam Tujuan Belajar Khusus (TPK) telah 

dicapai oleh anak didik baik secara individual maupun kelompok 

 

Dalam hal ini Djamarah (2000: 96) juga menjelaskan beberapa tingkat 

keberhasilan dari suatu proses belajar mengajar yaitu: 

1. Istimewa atau maksimal. Apabila seluruh bahan pelajaran dapat 

dikuasai oleh seluruh anak didik 

2. Baik sekali (optimal). Apabila sebagian besar (76%-94%) bahan 

pelajaran dikuasai anak didik. 

3. Baik (minimal). Apabila bahan pelajaran dikuasai anak didik hanya 

66%-75% 

4. Kurang. Apabila bahan pelajaran dikuasai anak didik kurang dari 65%. 

 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. Sudjana (2005: 22) mengatakan bahwa 

hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan mencakup bidang 

kognitif, afektif dan psikomotoris yang berorientasi pada proses belajar 

mengajar yang dialami siswa. Hasil belajar itu berhubungan dengan tujuan 
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instruksional dan pengalaman belajar yang dialami siswa, sebagaimana 

dituangkan dalam Gambar 2.2:  

 
Gambar 2.2 Hubungan Tujuan Instruksional, Pengalaman Belajar, dan Hasil 

Belajar 

(sumber: Sudjana, 2005: 22) 

 

Bagan ini menggambarkan unsur yang terdapat dalam proses belajar 

mengajar. Hasil belajar dalam hal ini berhubungan dengan tujuan 

instruksional dan pengalaman belajar. Adanya tujuan instruksional 

merupakan panduan tertulis akan perubahan perilaku yang diinginkan pada 

diri siswa (Sudjana, 2005: 23), sementara Spears dalam Sardiman (2000: 20) 

meyatakan bahwa pengalaman belajar meliputi apa-apa yang dialami siswa 

baik itu kegiatan mengobservasi, mengobservasi, membaca, meniru, mencoba 

sesuatu sendiri, mendengar, mengikuti perintah.  

 

Sistem pendidikan nasional dan rumusan tujuan pendidikan; baik tujuan 

kurikuler maupun tujuan instruksional pada umumnya menggunakan 

klasifikasi hasil belajar Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi 

tiga ranah, ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris. Ranah kognitif 

berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek,  

Tujuan 

Hasil belajar Pengalaman belajar 

c a 

b 
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yakni: knowledge (pengetahuan), comprehension (pemahaman), aplikasi, 

analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat 

rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. Ranah 

afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni: 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. 

Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak yang terdiri atas enam aspek, yakni: gerakan refleks, 

keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau 

ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan 

interpretatif (Sudjana, 2005: 25).  

 

Hasil dapat diartikan sebagai sesuatu yang diadakan oleh usaha. Dari 

pengertian tersebut, maka dapat diambil pengertian tentang hasil belajar yaitu 

usaha-usaha yang dilakukan seseorang melalui perbuatan belajar, sehingga 

memperoleh hasil dalam bentuk tingkah laku yang baru atau dengan kata lain 

dapat dikatakan bahwa hasil belajar adalah tingkat penguasaan siswa setelah 

proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan.  

 

Gagne dalam Aunnurahman (2010:47) menyimpulkan ada lima macam hasil 

belajar, yaitu: (1) Keterampilan intelektual, atau pengetahuan prosedural 

yang mencakup belajar konsep, prinsip, dan pemecahan masalah yang 

diperoleh melalui penyajian materi di sekolah, (2) Model kognitif, yaitu 

kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah baru dengan jalan 

mengatur proses internal masing-masing individu dalam memperhatikan, 
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belajar, mengingat, dan berpikir, (3) Informasi verbal, yaitu kemampuan 

untuk mendeskripsikan sesuatu dengan kata-kata dengan jalan mengatur 

informasi-informasi yang relevan, (4) Keterampilan motorik, yaitu 

kemampuan untuk melaksanakan dan mengkoordinasi gerakan-gerakan yang 

berhubungan dengan otot, (5) Sikap, yaitu sesuatu kemampuan internal yang 

mempengaruhi tingkah laku seseorang yang didasari oleh emosi, 

kepercayaan-kepercayaan serta faktor intelektual. 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan 

pada kognitif, afektif dan konatif sebagai pengaruh pengalaman belajar yang 

dialami siswa baik berupa suatu bagian, unit, atau bab materi tertentu yang 

telah diajarkan. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang menggunakan satu kelas 

dan dilakukan pengujian untuk mengetahui pengaruh kemampuan representasi 

visual terhadap hasil belajar Dinamika Partikel siswa SMP Negeri 1 Gadingrejo. 

Terdapat tiga bentuk variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas, variabel 

terikat dan variable moderator. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

kemampuan representasi visual (X), variabel terikatnya adalah hasil belajar siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Gadingrejo (Y), dan variabel moderatornya adalah 

model inkuiri terbimbing berbasis multirepresentasi (Z). 

 

Dalam pembelajaran fisika paling tidak terdapat tiga bentuk representasi yang 

dapat digunakan, yaitu representasi matematis, verbal, dan visual. Pemilihan 
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bentuk representasi yang digunakan tentu saja disesuaikan dengan materi yang 

akan disampaikan. Suatu materi pembelajaran bisa saja disampaikan dengan 

menggunakan dua atau lebih bentuk representasi (multirepresentasi). Misalnya 

pada materi Hukum Newton yang seharusnya tidak hanya disampaikan sebatas 

pemberian rumus secara matematis saja karena pada materi tersebut siswa juga 

dituntut untuk memahami konsep melalui gambar gaya-gaya. Maka akan lebih 

baik jika pada pembelajaran juga menggunakan bentuk representasi secara 

visual. Bentuk representasi visual yang dimaksud adalah bentuk representasi 

dengan menggunakan gambar, grafik, dan model. 

 

Gambar merupakan representasi fotografis dari orang, tempat, dan benda-benda. 

Dengan menggunakan gambar siswa dapat merepresentasikan suatu keadaan 

yang abstrak menjadi lebih konkrit sehingga memudahkan siswa untuk 

memahami konsep yang diberikan. Sementara itu grafik menyediakan 

representasi visual dari data angka-angka sehingga dapat menggambarkan 

hubungan antar variabel. Sedangkan pemodelan secara matematis dapat 

digunakan untuk mengevaluasi kondisi gaya pada suatu sistem dalam fisika, 

salah satunya dengan menggunakan free body diagram (diagram bebas benda). 

Melalui diagram bebas benda siswa kemudian dapat menentukan bagaimana 

persamaan dari suatu sistem ke dalam bentuk matematisnya. 

 

Pembelajaran secara visual dinilai dapat membuat konsep yang telah diajarkan 

pada siswa menjadi lebih bertahan lama. Hal ini dikarenakan siswa akan lebih 

memahami konsepnya dan tidak hanya menghafal rumus secara matematisnya 

saja. Dengan demikian siswa tidak akan kesulitan apabila menemukan soal dalam 
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bentuk aplikasi karena siswa dapat mengolah informasi dan menghasilkan 

pemikiran yang optimal sehingga pembelajaran yang dilakukan secara visual 

akan menghasilkan hasil belajar yang lebih baik dari pembelajaran secara  

konvensional yang hanya menggunakan representasi verbal atau matematis saja. 

 

Penerapan suatu strategi, model, atau metode dalam pembelajaran fisika 

merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan siswa 

secara konstruktif dan mengarah pada penguasaan materi, karena itu dalam 

proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi dan metode pembelajaran 

yang tepat, efisien, efektif, dan mengena pada tujuan yang diharapkan. Metode 

pembelajaran yang dapat melibatkan siswa, mengembangkan minat, serta 

kemampuan representasi suatu konsep sehingga tentunya dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa, salah satunya adalah dengan menggunakan metode 

pembelajaran inkuiri terbimbing.  

 

Dalam pelaksanaannya metode inkuiri terbimbing akan menuntut siswa untuk 

lebih aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar, karena siswa akan mengalami 

banyak tahapan dalam pembelajaran, mulai dari tahap persiapan, melakukan 

percobaan, dan membuat kesimpulan dalam bentuk laporan atau penyajian. 

Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar karena siswa 

terlibat langsung dalam proses pembelajaran. 

 

Gambaran yang jelas tentang pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

dan pengaruh variabel moderator terhadap variabel bebas dan variabel terikat  
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dapat dilihat pada Gambar 2.3: 

 

Gambar 2.3 Bagan Paradigma Pemikiran 

 

Keterangan: 

X = kemampuan representasi visual 

Y = hasil belajar 

Z  = model inkuiri berbasis multirepresentasi  

 r  = pengaruh kemampuan representasi visual terhadap hasil belajar siswa SMP 

Negeri 1 Gadingrejo 

 

C. Hipotesis 

 

Hipotesis penelitian yang akan diuji adalah terdapat pengaruh kemampuan 

representasi visual terhadap hasil belajar fisika pada materi Dinamika Partikel 

siswa SMP Negeri 1 Gadingrejo. 

 

 

 

 

X Y 
r 

Z 


