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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam rangka globalisasi dimana zaman semakin maju dan berkembang, 

diperlukan perbaikan sistem diberbagai bidang. Salah satu yang memegang peranan 

penting dan menjadi pokok dasar berkembangnya anak indonesia adalah bidang 

Pendidikan. Arti dari pendidikan itu sendiri, dalam UU sistem pendidikan Nasional 

Nomor 20 tahun 2003, mengemukakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar siswa secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pada 

dasarnya Pendidikan itu kita jumpai dalam bentuk proses belajar yang dilakukan 

siswa dan mengajar yang dilakukan guru, yang umumnya disebut pembelajaran. 

Maka dari itu salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut yakni 

melalui proses pembelajaran. 

Selain pada proses pembelajaran upaya lain yang telah dilakukan pemerintah 

untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu adalah mengadakan perubahan 

terhadap kurikulum. Menurut Depdiknas (2003) kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standar, dan 

hasil belajar dan cara yang digunakan sebagai pedoman. Adapun kurikulum yang 

saat ini digunakan adalah kurikulum 2013 revisi 2017. Kurikulum 2013 itu sendiri 

menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja 

dari guru ke siswa. Siswa adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk secara 

aktif mencari, mengolah, mengontruksi dan menggunakan pengetahuan.  Untuk itu 

pembelajaran harus berkenaan dengan kesempatan yang diberikan 
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kepada siswa untuk mengontruksi pengetahuan dalam proses kognitifnya 

(Saefuddin dan Berdiati, 2015).  

Dalam proses pembelajaran kurikulum 2013 digunakan pendekatan saintifik 

yang mana pembelajarannya mencakup komponen, mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Kemudian proses penilaian pada 

kurikulum 2013 guru dituntut untuk dapat mengukur tingkat berfikir siswa mulai 

dari rendah sampai tinggi serta lebih menekankan pertanyaan yang membutuhkan 

pemikiran mendalam bukan sekedar hapalan (Ismawati, 2015). 

 Di sekolah menengah atas cukup banyak mata pelajaran yang harus 

dipelajari dan perlu dipahami siswa salah satunya adalah kimia. Ilmu kimia 

merupakan rumpun bidang IPA yang memfokuskan mempelajari materi dan energi 

ditinjau dari segi sifat-sifat, reaksi, struktur, komposisi dan perubahan energi. 

Kajiannya memungkinkan pembelajar memahami apa dan mengapa suatu 

fenomena terjadi di sekitarnya. Namun demikian eksplanasi konsep-konsep kimia 

umumnya berlandaskan struktur materi dan ikatan kimia yang merupakan subyek 

yang sulit untuk dipelajari. Konsep-konsep abstrak ini penting untuk dipelajari, 

karena konsep-konsep kimia selanjutnya akan sulit dipahami jika konsep tersebut 

tidak dapat dikuasai pembelajar dengan baik. Sifat keabstrakan kimia juga sejalan 

dengan konsep-konsep yang melibatkan perhitungan matematis. Hal ini 

menunjukkan bahwa pelajaran kimia memerlukan seperangkat ketrampilan berpikir 

tingkat tinggi (Chittlebourough dan Treagust, 2007). 

Pembelajaran kimia akan mudah dipahami jika dapat mempresentasikan ketiga 

level representasi (multipel representasi). Salah satu materi kimia yang terdapat 

interkoneksi antara tiga level representasi kimia yaitu hidrolisis garam. Materi 



3 

hidrolisis garam memiliki karakteristik abstrak dan kompleks. Sifat abstrak pada 

materi ini terletak pada aspek mikroskopik yang terdapat dalam larutan. Sementara 

itu sifat kompleks dari materi ini terletak pada keterkaitan dengan materi yang 

dipelajari sebelumnya yang menjadi prasyarat dalam mempelajari materi ini. Materi 

prasyarat tersebut diantaranya adalah asam basa dan kesetimbangan. Selain itu 

materi ini juga melibatkan perhitungan matematik, yang menunjukkan bahwa 

pelajaran kimia memerlukan seperangkat ketrampilan berpikir. Untuk itu, 

diharapkan pembelajaran kimia tidak hanya diarahkan untuk sekedar hapal dan tahu 

konsep akan tetapi juga bisa menyelesaikan soal-soal. 

Berdasarkan karakteristik konsep-konsep sains, mode-mode representasi sains 

diklasifikasikan dalam level representatif fenomena makroskopik, submikroskopik 

dan simbolik. Representasi fenomena makroskopik yaitu representasi yang 

diperoleh melalui pengamatan nyata terhadap suatu fenomena yang dapat dilihat 

dan dipersepsi oleh panca indra atau dapat berupa pengalaman sehari-hari siswa. 

Representasi fenomena submikroskopik yaitu representasi yang menjelaskan 

mengenai struktur dan proses pada level partikel atom (atom/molekuler) terhadap 

fenomena makroskopik yang diamati. Sedangkan representasi simbolik yaitu 

representasi secara kualitatif dan kuantitatif misalnya rumus matematik, rumus 

kimia, diagram, gambar, persamaan reaksi dan perhitungan matematik (Sunyono, 

2015).  

Representasi yang mencerminkan pemahaman siswa dan menggambarkan 

kesulitan siswa dalam memahami suatu konsep disebut model mental. Model 

mental muncul melalui pengalaman siswa pada saat melakukan proses 

pembelajaran. Model mental mewakili ide-ide dalam pikiran individu yang mereka 
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gunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena. Oleh  karena itu, 

keutuhan model mental dalam mempelajari kimia salah satunya dapat dilihat dari 

kemampuan siswa ketika menjelaskan fenomena kimia dalam tiga level 

representasi (Sunyono, 2015).  

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai multipel 

representasi, diantaranya analisis kemampuan multipel representasi siswa kelas XI 

pada materi asam basa oleh Sari dan Seprianto (2018). Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa dari ketiga indikator representasi kimia, indikator 

submikroskopis memiliki persentase lebih rendah dibandingkan dengan indikator 

lainnya, hal ini disebabkan siswa sulit menerangkan fenomena yang tidak dapat 

diamati seperti reaksi kimia dari suatu larutan dengan menggunakan gambar 

molekul atau ion.  

Kemudian penelitian yang dilakukan Wahyudi, Qurbaniah dan Sartika (2018) 

dengan judul deskripsi kemampuan multirepresentasi pada materi laju reaksi siswa 

kelas XI IPA SMA Muhammadiyah Ketapang. Berdasarkan hasil analisis data 

diperoleh kemampuan multirepresentasi simbolik seluruh siswa sebesar 70,57% 

dengan kategori baik, kemampuan multirepresentasi makroskopik seluruh siswa 

sebesar 76,52% dengan kategori baik dan kemampuan multirepresentasi 

mikroskopik seluruh siswa sebesar 41,25% dengan kategori cukup. 

Selanjutnya analisis kemampuan awal multi level representasi mahasiswa 

tingkat I pada konsep reaksi redoks oleh Langitasari (2016). Dari hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman awal mahasiswa tingkat I terhadap 

konsep reaksi redoks masih tergolong sangat rendah. Mahasiswa belum mampu 

mendeskripsikan dan menjelaskan hasil pengamatan reaksi redoks (makroskopik) 
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dalam bentuk atom, molekul dan ion yang terlibat dalam reaksi. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pemahaman simbolik dan submikroskopik mahasiswa 

tingkat I masih terbatas. 

Dari ketiga penelitian yang telah diuraikan diatas dapat dikatakan bahwa model 

mental siswa terkait materi kimia mempengaruhi pemahaman konsep siswa yang 

dilihat dari tiga level representasi yaitu makroskopik, submikroskopik dan 

simbolik. Dari ketiga level tersebut pemahaman siswa masih kurang pada 

pemahaman level submikroskopik. Ini disebabkan pembelajaran kimia yang terjadi 

saat ini hanya membatasi dua level representasi makroskopik dan simbolik, 

sedangkan untuk level submikroskopik dipelajari secara terpisah dan cenderung 

hanya menghapal. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru yang mengajar kimia di 

kelas  XI MIPA SMAN 1 Muaro Jambi diperoleh informasi bahwa sekolah telah 

menerapkan kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 siswa dituntut untuk lebih aktif 

dalam pembelajaran. Namun kenyataannya dalam mengajar guru masih 

menggunakan model konvensional dengan metode ceramah. Hal ini juga terlihat 

saat survey kekelas, siswa hanya terpaku pada buku dan penjelasan guru. Dan 

berdasarkan hasil tes pengetahuan awal siswa tentang beberapa materi kimia yang 

telah mereka pelajari menunjukkan bahwa siswa masih kurang memahami konsep 

dan masih bingung dalam menyelesaikan soal hitungan. Jika diklasifikasikan ke 

dalam level representasi sains, kemampuan submikroskopik dan simbolik masih 

tergolong rendah dibandingkan makroskopik. Dimana siswa mengetahui secara 

fakta akan tetapi masih belum bisa mengaitkannya dengan konsep yang telah 

dipelajari. 
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Salah satu langkah dalam mengatasi masalah tersebut Sunyono telah 

mengembangkan sebuah model pembelajaran berbasis multipel representasi untuk 

menumbuhkan model mental dan kemampuan berfikir tingkat tinggi lainnya, 

dinamakan model SiMaYang. Model pembelajaran ini memiliki ciri akhiran “si” 

sebanyak lima dalam 4 fase, yaitu orientasi (fase I), eksplorasi-imajinasi (fase II), 

internalisasi (III), dan evaluasi (fase IV). Fase-fase dalam model pembelajaran ini 

disusun dalam bentuk layang-layang, sehingga dinamakan Si-5 layang-layang atau 

disingkat SiMaYang. Saat ini model SiMaYang telah direvisi lagi menjadi model 

SiMaYang tipe II seiring dengan adanya perubahan pada kurikulum yakni 

ditambahkannya pendekatan saintific pada tiap sintak.  Melalui model dan strategi 

SiMaYang tipe II, potensi imajinasi siswa dapat dioptimalkan, sehingga dapat 

memacu peningkatan kemampuan penalaran dalam menginterpretasikan fenomena-

fenomena kimia (Sunyono, 2015). Hal ini dibuktikan oleh penelitian sebelumnya 

yang telah melakukan penelitian dengan menggunakan model ini. 

Pada jurnal Herawati, Mulyani dan Redjeki (2013) tentang pembelajaran kimia 

berbasis multipel representasi ditinjau dari kemampuan awal terhadap prestasi 

belajar laju reaksi siswa SMA Negeri I Karanganyar tahun pelajaran 2011/2012. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa pada pembelajaran 

multipel representasi lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. 

Hal ini disebabkan pada pembelajaran multipel representasi siswa diajak 

merumuskan dan menemukan konsep materi laju reaksi dari hal-hal yang mereka 

lakukan dengan membuat berbagai macam representasi sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman  siswa terhadap materi ajar.  
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Selain itu Sunyono, Yuanita dan Ibrahim (2013) juga melakukan penelitian 

dengan judul keterkaitan model mental mahasiswa dengan penguasaan konsep 

stoikiometri sebelum dan sesudah pembelajaran dengan model pembelajaran 

SiMaYang. Pada kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional skor N-Gain 

peningkatan penguasaan konsep stoikiometri mahasiswa sebesar 0,43 atau 

berkategori “sedang”. Model pembelajaran SiMaYang dapat menumbuhkan model 

mental stoikiometri mahasiswa dengan kategori “sedang” (skor N-Gain = 0,56) 

yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol yang pembelajarannya dilakukan 

dengan model konvensional memiliki skor = 0,22 atau kategori “rendah”. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

peneltian dengan judul ”Analisis Keterlaksanaan Model Pembelajaran SiMaYang 

Tipe II serta Pengaruhnya Terhadap Kemampuan Multipel Representasi Siswa 

SMA Negeri 1 Muaro Jambi Pada Materi Hidrolisis Garam”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini: 

1. Bagaimana keterlaksanaan model pembelajaran SiMaYang tipe II pada materi 

hidrolisis garam di SMA Negeri 1 Muaro Jambi? 

2. Bagaimana pengaruh keterlaksanaan model pembelajaran SiMaYang tipe II 

terhadap kemampuan multipel representasi siswa SMA Negeri 1 Muaro Jambi 

pada materi hidrolisis garam? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin di capai pada penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui keterlaksanaan model pembelajaran SiMaYang tipe II pada 

materi hidrolisis garam di SMA Negeri 1 Muaro Jambi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh keterlaksanaan model pembelajaran SiMaYang tipe 

II terhadap kemampuan multipel representasi siswa SMA Negeri 1 Muaro Jambi 

pada materi hidrolisis garam. 

1.4  Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terpusat dan terarah, maka penulis membatasi masalah yang 

akan dibahas yaitu kemampuan multipel representasi siswa yang diukur dari segi 

ranah kognitif C2 hingga C6. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, dapat memiliki keterampilan berpikir melalui daya imajinasi dalam 

menumbuhkan kemampuan multipel representasi setelah diterapkannya model 

pembelajaran SiMaYang Tipe II. 

2. Bagi guru, dapat menjadi masukan positifsebagai evaluasi pembelajaran untuk 

memperbaiki strategi guru dalam melakukan pengajaran lebih baik lagi pada 

materi hidrolisis garam dengan memperhatikan tiga level multipel representasi. 

3. Bagi sekolah, penerapan model pembelajaran SiMaYang tipe II dalam 

pembelajaran merupakan model baru yang dapat meningkatkan mutu 

pembelajaran kimia yang bersifat abstrak di sekolah 

4. Bagi peneliti, dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan model 

pembelajaran SiMaYang tipe II serta pengaruhnya terhadap kemampuan 
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multipel representasi siswa SMA Negeri 1 Muaro Jambi pada materi hidrolisis 

garam. 

1.6 Definisi Istilah 

Dalam penelitian ini perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan 

judul penelitian untuk mengurangi salah penafsiran. Adapun istilah yang perlu 

dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Model Pembelajaran SiMaYang Tipe II merupakan model pembelajaran 

berbasis pada multi-representasi ilmu yang mencoba untuk menghubungkan tiga 

tingkat fenomena kimia (makro, submikro dan simbolik) ke dalam langkah-

langkah pembelajaran (Sunyono, 2015).  

2. Multipel representasi adalah menyajikan kembali konsep-konsep yang telah 

dipalajari melalui berbagai cara dan berbagai aksi dan ekspresi, seperti 

penyampaian melalui lisan, gestur, visual, verbal dan simbolik (Sunyono, 2015). 

3. Hidrolisis garam adalah reaksi antara air dengan ion-ion yang berasal dari asam 

lemah atau basa lemah suatu garam (Sutresna, 2006). 

 


