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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, berkat limpahan dan rahmat-Nya tim penulis telah 

menyelesaikan buku yang berjudul “Mental Model dan Miskonsepsi 

Siswa dalam Pembelajaran Kimia”. Buku ini disusun berdasarkan 

hasil  penelitian mental model dan miskonsepsi siswa dalam 

pembelajaran kimia. Buku ini memberikan gambaran mental model dan 

miskonsepsi siswa pada beberapa konsep kimia pada Materi Larutan 

Elektrolit dan Nonelektrolit, Hidrolisis Garam, Kelarutan dan Hasil Kali 

Kelarutan,  Asam Basa, Larutan Penyangga, Stoikiometri. Bagian 

kedua akan dikembangkan pada konsep-konsep selanjutnya. Buku ini 

juga memberikan deskripsi model pembelajaran yang dikembangkan 

berdasarkan penelitian dan diterapkan di sekolah-sekolah yang 

berdampak pada pemahaman konsep kimia, menciptakan 

pembelajaran kimia yang menyenangkan dan mengembangkan 

karakter siswa.siswa dalam pembelajaran kimia. 

Pada kesempatan ini, tim penulis mengucapkan terima kasih dan 

penghargaan sedalam-dalamnya kepada Kemristek Dikti yang telah 

memberikan fasilitas berupa pendanaan, Lembaga Penelitian UNJ, 

serta seluruh dosen Jurusan Kimia UNJ atas kerjasamanya yang baik. 

Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran bahwa kesempurnaan 

hanyalah milik Allah SWT, berbagai masukan yang membangun 

mengenai penelitian akan diterima dengan senang hati. Harapan lain 

adalah semoga hasil penelitian yang telah dilakukan ini dapat 

memberikan manfaat sebagai bagi dunia pendidikan, khususnya 

pendidikan kimia. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
Ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari materi dan 

perubahannya (Chang, 2005).  Konsep ilmu kimia umumnya digambarkan 

dalam tiga representasi yang berbeda, yaitu representasi makroskopik, 

submikroskopik, dan simbolik. Pada umumnya, kimia digambarkan ke dalam 

tiga level representasi seperti yang dikemukakan oleh Johnstone 

(Chittleborough, 2004) yakni level makroskopik, level submikroskopik, dan 

level simbolik. Representasi makroskopik merupakan level konkret, dimana 

pada level ini siswa mengamati fenomena yang terjadi, baik melalui 

percobaan yang dilakukan atau fenomena yang terjadi pada kehidupan 

sehari-hari. Representasi submikroskopik merupakan level abstrak yang 

menjelaskan fenomena makroskopik. Representasi ini memberikan 

penjelasan pada level partikel dimana materi digambarkan sebagai susunan 

dari atom-atom, molekul-molekul dan ion-ion.  Sedangkan representasi 

simbolik digunakan untuk merepresentasikan fenomena makroskopik dengan 

menggunakan persamaan kimia, persamaan matematika, grafik, mekanisme 

reaksi, dan analogi-analogi. 

Menurut Janson et al. (2009)  pembelajaran kimia di sekolah 

ditekankan pada level simbolik saja tanpa mampu menafsirkan dan 

menghubungkan secara jelas antara level makroskopis dan mikroskopisnya. 

Pemahaman konsep kimia siswa dapat dianalisis melalui mental model siswa 

pada tiga representasi ini (Nyachwaya et al.,2010). Mental model siswa akan 

dikaji dalam tiga sudut pandang representasi kimia tersebut. 

Model mental merupakan representasi internal individu yang mewakili 

ide dalam pikiran seseorang (Wang, 2007).  Selama proses pembelajaran, 

siswa akan memperoleh informasi baru kemudian informasi tersebut diolah 

dan dihubungkan dengan pengetahuan lama yaitu dengan proses asimilasi 
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atau akomodasi (Suparno, 1997). Berdasarkan proses tersebutlah siswa 

membangun model mentalnya.  Proses membangun model mental siswa 

bukanlah sesuatu hal yang mudah karena banyak faktor yang mempengaruhi 

pembentukan model mental. Selama proses pembelajaran, model mental 

dipengaruhi oleh faktor guru baik dalam bahasa dan komunikasi dan cara 

merepresentasikan konsep kimia, faktor bahan ajar, serta faktor dari dalam 

siswanya sendiri.  Di luar proses pembelajaran di dalam kelas, faktor yang 

sangat mungkin mempengaruhi pembentukan model mental siswa adalah 

pengalaman siswa sehari-hari dan latar belakang budaya yang dimiliki oleh 

siswa.   

Siswa di dalam kelas memiliki keragaman dan karakteristik yang 

berbeda.  Perbedaan karakteristik yang dimiliki siswa diantaranya adalah 

budaya, etnis, gaya belajar, minat belajar, dan perkembangan intelektual yang 

dipengaruhi oleh lingkungan belajar siswa.  Budaya yang menjadi salah satu 

perbedaan karakteristik siswa merupakan salah satu unsur dasar dalam 

kehidupan yang mencakup perbuatan atau aktivitas sehari-hari yang 

dilakukan oleh suatu individu maupun masyarakat, termasuk pola perilaku, 

cara berpikir, dan cara bertindak.  Sehingga budaya mempunyai peranan 

penting dalam membentuk pola berpikir dan pola pergaulan dalam 

masyarakat, yang berarti juga membentuk kepribadian dan pola pikir 

masyarakat tertentu.  Hal ini didukung oleh teori belajar sosiokultural yang 

dikemukakan oleh Lev Vygotsky (1986)yang mengemukakan bahwa 

intelegensi manusia berasal dari masyarakat, lingkungan, dan budayanya 

(Suparno, 1997).   Latar budaya ini mempengaruhi nilai dan cara berpikir 

siswa. Budaya merupakan salah satu unsur dasar dalam kehidupan. Budaya 

mempunyai peranan penting dalam membentuk pola berpikir dan pola 

pergaulan dalam masyarakat, yang berarti juga membentuk kepribadian dan 

pola pikir masyarakat tertentu (Setiadi, 2007).   

Salah satu cara untuk mengetahui mental model siswa adalah melalui 

Open-Ended Drawing dimana siswa diminta menggambarkan cara 

berpikirnya yang dikaitkan dengan model mental melalui gambar. Siswa akan 

mendapat model mental dari pemahamannya terhadap materi, imajinasi dan 
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persepsi awal. Model mental akan mewakili ide dalam pikiran siswa untuk 

menjelaskan suatu fenomena yang telah dipahami yang sangat dipengaruhi 

oleh latar belakang siswa.  
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BAB II 

PEMBELAJARAN KIMIA 

 
Pembelajaran kimia adalah kombinasi konsep abstrak yang disertai fakta-

fakta yang menyertainya (Martinez & Torregrossa, 2014).  Pembelajaran 

kimia memiliki tiga konsep, yaitu perolehan pengetahuan mengenai ilmu 

kimia, pemecahan masalah kimia, dan pembangunan pemahaman personal 

(Koballa, et.al, 2000).  Pembelajaran kimia merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dengan bahan ajar materi kimia untuk memberikan siswa 

berbagai pengalaman di bidang kimia sehingga timbul perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta nilai sikap dalam diri siswa 

terhadap kimia. Pembelajaran kimia menekankan pemberian pengalaman 

belajar mengenai ilmu kimia secara langsung melalui penggunaan 

pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah.  

Ilmu kimia merupakan cabang ilmu yang bersangkutan dengan sifat 

dan interaksi dari materi suatu zat (Gibert, et.al, 2002).  Tiga level 

pengetahuan dalam pembelajaran kimia, yakni Level Makroskopis, Level 

Partikulat/ sub-mikroskopis, dan Level Simbolis. Pada level Makroskopis, 

penjelasan difokuskan pada kareakteristik kimia yang dapat diamati. Hal ini 

dapat dilakukan ketika siswa mengamati fenomena nyata di laboratorium atau 

di kehidupan sehari-hari. Pada level makroskopis meliputi perubahan warna, 

temperatur, pH larutan, pembentukan gas, atau pembentukan endapan yang 

dapat diamati selama reaksi kimia berlangsung. Contohnya, level 

makroskopis dari air meliputi deskripsi fisik air pada berbagai temparatur. 

Pada level partikulat/ sub-mikroskopis kimia diwakili dalam hal atom, molekul, 

dan ion pembentuknya menggunakan gambar atau model molekul. 

Contohnya, pada level partikulat dari air, Gabel, 2003 dalam Nyachwaya et 

al., 2010  menggambarkan sebagai kumpulan molekul yang memiliki gaya 

tarik menarik dan terdiri dari partikel atom hidrogen dan oksigen. Level 

simbolis digunakan untuk menjelaskan fenomena kimia makroskopis secara 

simbolis. Pada level ini, sifat fisik dan perubahan kimia diwakili bahasa simbol 
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Makroskopik 

Submikroskopik Simbolik 

sehingga digunakan simbol-simbol kimia, mekanisme reaksi, analogi, grafik, 

rumus kimia, dan persamaan matematis. Contohnya, level simbolis untuk air 

menggunakan formula H2O. 

Hubungan di antara ketiga level digambarkan oleh Johnstone (1993) dalam 

bentuk segitiga yang dikenal sebagai segitiga Johnstone. 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Tiga Level Representasi dalam Ilmu Kimia 

 

Dalam pembelajaran kimia, penggunaan model dan pemodelan dalam 

pembelajaran kimia dapat menjadi alat visualisasi yang mudah dalam 

menjembatani domain makroskopik dan sub-mikroskopis siswa (Gibert, et.al, 

2002).   

Selain itu, Devetak dan Glažar  (2001) menjelaskan ketergantungan ketiga 

level di atas yang dihubungkan dengan pengetahuan konkrit dan abstrak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan menjelaskan hubungan ketiga level diatas juga dapat 

memperoleh pengetahuan memori jangka panjang siswa. 

 

 

Level 

Makroskopis 

 

                          
Symbol  

Level 

 

Sub 

makroskopis 

level 

 Visualisasi 

Realitas 

Penggambaran 

realitas 



                                      10 
 

 Penggunaan ketiga level representasi dalam pembelajaran kimia 

memungkinkan siswa lebih mudah mentrasfer pengetahuan yang sangat 

dipengaruhi oleh gaya berpikirinya. Sehingga siswa dapat menjelaskan hal-

hal umum dengan baik dan hal ini dapat mengurangi miskonsepsi. Johnstone, 

1991 menyebutkan bahwa siswa tidak hanya harus mampu memahami ketiga 

level representasi, namun juga perlu kemampuan menterjemahkan dan 

menghubungkan tiap tingkatan dengan baik. Menurut penelitian (Treagust et 

al.,2003 dalam Nyachwaya et al., 2010) tiga level representasi kimia menjadi 

bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan pada pemahaman konsep 

kimia. Selain itu, sangat penting untuk memahami ketiga level representasi 

menjadi satu bagian utuh. Hal ini karena, ketiganya menggambarkan dan 

menjelaskan fenomena yang saling berkaitan dan dapat juga memudahkan 

pemahaman siswa. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa belajar kimia 

adalah belajar mengenai ketiga level representasi tersebut.  Dalam 

pembelajaran kimia, siswa belajar menghubungkan ketiga level representasi 

kimia secara tepat karena semua level memegang peranan penting dalam 

ilmu kimia.   
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BAB III 
TEORI KONSTRUKTIVISME 

 

Konstruktivisme merupakan salah satu teori pembelajaran yang dalam 

beberapa tahun ini mulai berkembang dan menjadi perspektif teori yang 

paling signifikan dan dominan dalam pendidikan sains (Taber, 2006).  

Konstruktivisme merupakan pandangan filsafat yang pertama kali 

dikemukakan oleh Vico tahun 1710.  Vico adalah seorang sejarawan Italia 

yang mengungkapkan filsafatnya dengan berkata ”Tuhan adalah pencipta 

alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan”.  Dia menjelaskan 

bahwa “mengetahui” berarti “mengetahui bagaimana membuat sesuatu”.  

Menurut Vico (von Glasersfeld, 1988), hanya Tuhan sajalah yang dapat 

mengerti alam raya ini karena hanya Dia yang tahu bagaimana membuatnya 

dan dari apa Ia membuatnya.  Sementara itu orang hanya dapat mengetahui 

sesuatu yang telah dikonstruksikannya (von Glasersfeld, 1988). 

Menurut Piaget (1951) pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang 

dikonstruksikan dari pengalamannya, proses pembentukan berjalan terus 

menerus dan setiap kali terjadi rekonstruksi karena adanya pemahaman yang 

baru (Siregar, 2010).  Sedangkan Lorsbach dan Tobin (Siregar, 2010) 

mengemukakan bahwa pengetahuan ada dalam diri seseorang yang 

mengetahui, pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak 

seseorang kepada orang lain. Tampak bahwa pengetahuan lebih menunjuk 

pada pengalaman seseorang akan dunia daripada dunia itu sendiri.  

Seseorang itulah yang harus mengartikan apa yang telah diajarkan dengan 

menyesuaikan terhadap pengalaman-pengalan mereka.  Tanpa pengalaman 

itu, seseorang tidak dapat membentuk pengetahuan.  Pengalaman tidak 

harus diartikan sebagai pengalaman fisik, tetapi juga dapat diartikan sebagai 

pengalaman kognitif dan mental (Suparno, 1997). 

Menurut filsafat konstruktivisme, pengetahuan adalah hasil konstruksi 

manusia melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan 

lingkungan (Suparno, 1997).  Hal ini sesuai dengan pendapat Poedjiadi 

(2005) bahwa konstruktivisme bertitik tolak dari pembentukan pengetahuan 
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dan rekonstruksi pengetahuan adalah mengubah pengetahuan yang dimiliki 

seseorang yang telah dibangun atau dikonstruk sebelumnya dan perubahan 

itu sebagai akibat dari interaksi dengan lingkungannya.   

Jika Piaget memandang pemerolehan konsep terjadi bila konsep baru 

tersebut dapat dikaitkan dengan skemata yang telah ada, maka pandangan 

Ausubel menekankan pada bagaimana anak dapat belajar secara bermakna. 

Proses belajar bermakna menurut ausubel merupakan suatu proses 

mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep yang telah ada dalam 

struktur kognitif. Konsep-konsep yang telah ada dalam struktur kognitif 

tersebut adalah pengatur awal (advance organizer) untuk menghubungkan 

dan membantu memahami konsep baru. 

Berkaitan dengan pemerolehan konsep ini, Bruner berpendapat bahwa 

pemerolehan konsep merupakan proses interaksi yang berarti bahwa 

kontruksi pengetahuan terjadi karena adanya interaksi dengan lingkungan 

sehingga terjadi perubahan dalam diri anak. Kontruksi  pengetahuan tersebut 

menurut Bruner harus dikaitkan dengan informasi yang sudah diperoleh 

sebelumnya (Dahar,1998:120) penekanan anak belajar yakni pada bagimana 

anak belajar sesuatu dengan cara penemuan empiris. Belajar penemuan ini 

merupakan suatu proses pencarian pengetahuan secara aktif oleh anak. 

Bruner (1998) menyarankan (1) Agar siswa belajar dengan partisipasi 

aktif dalam konsep-konsep dan prinsip-prinsip, (2) Siswa dianjurkan untuk 

memperoleh pengalaman dan melakukan eksperimen yang dapat membuat 

siswa menemukan prinsip-prinsip itu sendiri. 

Pengetahuan yang diperoleh dengan belajar secara penemuan memiliki 

beberapa kebaikan, antara lain : 

a. Pengetahuan tersebut akan lebih mudah diingat dibandingkan dengan 

pengetahuan yang dipelajari dengan cara lain. 

b. Hasil belajar penemuan mempunyai efek transfer yang lebih baik 

daripada hasil belajar lain. 

c. Belajar penemuan dapat meningkatkan penalaran siswa dan 

kemampuan berfikir secara bebas. 
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Menurut Osborn dan Wittrock berawal dari kegiatan pikiran menyeleksi 

input dan stimulus yang ada untuk menentukkan bagian-bagian yang perlu 

mendapat prioritas perhatian. Pemahaman atas input hanya dapat terjadi 

dengan memadai apabila percobaan menghubungkan input dengan ingatan 

itu berhasil. Langkah berikutnya adalah validasi untuk menguji pemahaman 

yang baru terbentuk dengan aspek-aspek ingatan yang lain. Apabila semua 

langkah ini positif, maka pemahaman yang baru terbentuk akan disimpan 

dalam ingatan, sehingga struktur kognitif siswa semakin kaya dan kompleks 

(Ibnu,1989:24). Jadi pada dasarnya ini merupakan model belajar generative 

yang berhubungan dengan pengaruh ide-ide yang sudah ada, pemilihan 

derajat perhatian pada sensori input, perkembangan garis hubungan antara 

stimulus dengan aspek-aspek memori, proses validasi, serta .subsumsi arti 

dalam otak. 

Dalam pembelajaran, apabila guru menyadari pengetahuan awal siswa 

dan hanya terus menerus mengajarkan konsep atas asumsi sendiri akan 

berakibat konsepsi siswa terhadap suatu topik tetap tidak dipengaruhi oleh 

apa yang diajarkan guru atau kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah 

siswa akan memadukan konsepnya dengan konsep yang diajarkan sehingga 

cenderung tidak sesuai dengan harapan. Berkaitan dengan pernyataan ini, 

Ibnu (1989:27) mengemukakan bahwa kemungkinan yang terjadi dalam 

pikiran siswa sebagai konflik adalah sebagai berikut: (1) Tetap berpegang 

pada konsep lama dan menolak sepenuhnya konsep yang baru 

diperkenalkan, (2) Memahami konsep baru secara tidak utuh, dikombinasi 

dengan aspek-aspek konsep yang lama atau digunakan secara bergantian 

dalam situasi yang dianggap cocok, dan mengadopsi secara utuh konsep 

yang baru dan meninggalkan konsep yang lama. 

Dari beberapa uraian pendapat ahli/pakar mengenai proses 

belajar di atas dapat dinyatakan bahwa pengetahuan siswa sebagai modal 

dasar dalam belajar memiliki peranan penting dalam proses belajar. Bila guru 

tidak atau kurang memperhatikan konsepsi (prakonsepsi) siswa sebelum 

mengajarkan konsep-konsep baru, bekas-bekas pengetahuan yang salah 

atau mengalami miskonsepsi dapat menimbulkan dampak yang sangat 
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destruktif dan selanjutnya hal ini akan berpengaruh negative terhadap 

prestasi belajar siswa (Berg,1991). 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

menurut teori konstruktivisme, pengetahuan yang dimiliki seseorang 

merupakan pengetahuan yang dikonstruk atau dibentuk sendiri oleh 

seseorang dari pengalaman dan proses belajarnya serta mengalami 

rekonstruksi pengetahuan secara terus menerus akibat adanya pengetahuan-

pengetahuan baru dan interaksi sosial, sehingga pemahaman konsep 

berawal dari bagaimana cara seseorang dalam mengkonstruk dan 

memahami konsep-konsep yang ada. 
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BAB IV 

MODEL MENTAL DALAM PEMBELAJARAN KIMIA 

 

Model mental merupakan representasi internal individu dari suatu objek, 

ide-ide, atau sebuah proses selama kognitifnya bekerja untuk memberi 

alasan, menjelaskan, menerangkan, atau memprediksi suatu fenomena 

(Buckley & Boulter, 2000; Harrison & Treagust, 2000 dalam Wang 2007) 

menguji ide baru, dan menyelesaikan suatu masalah (Bodner & Domin, 2000).  

Sedangkan Jansoon (2009) menjelaskan bahwa model mental mewakili ide-

ide dalam pikiran seorang individu yang mereka gunakan untuk 

menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang dibangun dari persepsi, 

imajinasi, atau dari pemahaman wacana.  Dengan demikian, model mental 

adalah representasi pribadi mental seseorang terhadap suatu ide atau 

konsep.  Model mental dapat digambarkan sebagai model konseptual, 

representasi mental/internal, gambaran mental, proses mental, suatu 

konstruksi yang tidak dapat diamati, dan representasi kognitif pribadi. 

Model mental dalam organisasi belajar menurut Senge (Sunyono, 2012) 

merupakan gambaran, asumsi, dan kisah yang dibawa dalam benak setiap 

individu tentang dirinya sendiri, orang lain, lembaga-lembaga, dan setiap 

aspek dari dunia luar.  Gambaran dalam benak individu ini memberikan 

kerangka peta-peta mental kognitif yang tersimpan dalam memori jangka 

panjang manusia yang terdiri atas persepsi-persepsi jangka pendek yang 

dibangun manusia sebagai bagian dari proses pertimbangan setiap hari. 

Menurut Franco dan Colinvaux (Wang, 2007), disimpulkan empat 

karakteristik model mental yaitu: 

1. Model mental generatif: model mental dapat mengawali informasi baru 

dengan memanfaatkan model mental tersebut untuk meramalkan dan 

menghasilkan penjelasan. 

2. Model mental melibatkan pengetahuan yang tidak dapat diucapkan: 

individu menggunakan model mental mereka untuk memecahkan suatu 

masalah atau memahami informasi baru tetapi mereka mungkin tidak 
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menyadari terhadap model mental yang mereka miliki dan bagaimana 

mereka menggunakannya. 

3. Model mental sintetik: sebuah model mental adalah dinamis dan terus 

menerus dimodifikasi sesuai informasi baru yang dimasukkan ke 

dalamnya. 

4. Model mental yang dipengaruhi oleh dunia yang dilihat: pengembangan 

dan penerapan model mental dipengaruhi oleh pengetahuan, 

pengalaman, dan keyakinan individu sebelumnya. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa model mental dapat 

mengawali informasi baru untuk menghasilkan penjelasan dan bersifat 

dinamis dengan terus menerus dimodifikasi sesuai informasi baru yang 

didapatkan, dan pengembangan serta penerapan model mental dipengaruhi 

oleh pengetahuan, pengalaman, dan keyakinan individu sebelumnya. 

Karakteristik model mental tersebut selanjutnya mempengaruhi cara siswa 

membangun pemahaman berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya.  

Model mental yang telah dibangun oleh siswa tersebut kemudian digunakan 

oleh siswa untuk menyelesaikan masalah atau mengungkapkan ide-ide 

mengenai suatu materi.   

Model mental dibentuk dari adat istiadat sosial yang ada di sekeliling 

siswa, dari kebudayaan siswa, dan dari ide-ide yang berpengaruh terhadap 

siswa.  Hal ini didukung oleh teori sosiokultural yang dikemukakan oleh Lev 

Vygotsky (1986) yang menyatakan bahwa manusia berasal dari masyarakat, 

lingkungan dan budayanya (Suparno, 1997).  Teori ini juga menegaskan 

bahwa perolehan kognitif individu terjadi pertama kali melalui interpersonal 

(interaksi dengan lingkungan sosial) intrapersonal (internalisasi yang terjadi 

dalam diri sendiri) (Kozulin, et al, 2003).  Model mental dapat dihasilkan dalam 

berbagai format untuk mengkomunikasikan ide kepada orang lain atau untuk 

memecahkan masalah (Ibrahim & Rebello, 2013).  Jika model mental siswa 

gagal untuk mengasimilasi pengalaman baru, siswa dapat memodifikasi 

model yang sudah ada atau menghasilkan model alternatif. Model mental 

dianggap sebagai bagian penting dari kerangka kerja konseptual siswa  dan 

juga memiliki peran potensial dalam pembelajaran kimia pada tingkat 
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molekuler karena banyak materi kimia yang terlibat pada tingkat molekuler 

(mikroskopik) yang tidak dapat diakses oleh persepsi langsung (Briggs & 

Bodner, 2005).  

Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu sains yang mempelajari tentang 

fenomena dan hukum alam. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari materi, 

meliputi susunan, sifat-sifat dan perubahannya, serta perubahan energi yang 

menyertai perubahan materi tersebut (Chang, 2003). Jadi pembelajaran kimia 

adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar untuk memperoleh ilmu yang mempelajari materi melalui fenomena. 

Namun pembelajaran kimia harus dikaitkan dengan latar belakang budaya 

siswa, sehingga relevan dengan kehiduan siswa, sehingga menghasilkan 

pembelajaran bermakna (Gabel, 1999). Studi sebelumnya menunjukkan 

bahwa pembelajaran kimia di sekolah belum mengkaitkan dengan latar 

belakang budaya siswa (Rahmawati, Nurbaity, Marheni, 2014) 

Aikenhead (2000) menyatakan bahwa tahapan-tahapan untuk 

menciptakan pembelajaran bermakna adalah dengan mengaitkan 

pembelajaran berbasis budaya. Guru harus menyadari bahwa kimia memiliki 

kaitan erat dengan budaya siswa, yang sangat mempengaruhi cara 

berpikirnya, seperti yang diungkapkan oleh Gay (2000)bahwa pembelajaran 

berbasis multikultur akan membentuk identitas budaya siswa. Dalam 

pembelajaran kimia, cara berpikir siswa yang dikaitkan dengan mental model 

siswa terhadap konsep kimia sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya.  

Model mental terdiri dan bertahan dari pengalaman hidup siswa dengan 

4 cara, yaitu : 

1. Deletion (penghapusan) 

Setiap orang memilih dalam memperhatikan apa yang ingin diperhatikan, 

yang kemudian indra diri secara otomatis memilih dan menyaring 

berdasarkan minat dan kewaspadaan.  Siswa menghapus informasi dan 

bentuk ide dari apa yang siswa perhatikan.   

2. Construction (pembangunan) 

Construction adalah bayangan cermin dari penghapusan, siswa melihat 

sesuatu yang tidak ada.   
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3. Distortion (pembelokan) 

Distortion adalah bagaimana siswa merubah pengalaman siswa, 

menyederhanakan beberapa bagian dan mengurangi bagian yang lain. 

4. Generalization (generalisasi) 

Dengan menggeneralisasi, siswa membuat model mental dengan 

menggunakan satu pengalaman dan menjadikannya umum untuk 

kejadian-kejadian lain yang sejenis.   

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa model mental 

merupakan penjelasan mengenai proses mental berpikir seseorang 

mengenai bagaimana sesuatu bekerja dalam dunia nyata yang ditunjukkan 

dengan sebuah representasi dari dunia sekitarnya, hubungan antara bagian-

bagian tertentunya dan persepsi intuitif seseorang mengenai tindakan mereka 

dan konsekuensinya sehingga mampu saling mempengaruhi dalam hal-hal 

yang bersifat positif.  Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa model mental 

individual merupakan konstruk pengetahuan rumit yang mewakili pengalaman 

seseorang terkait fenomena tertentu. 

A. Model Mental Pada Materi Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit 

 

Model mental siswa dalam materi larutan elektrolit dan nonelektrolit 

didentifikasi pada setiap konsep atau sub topik: 

1. Pengelompokkan Larutan 

Sebagian besar siswa sudah memahami konsep larutan dengan baik.  

Siswa dapat menjelaskan pengertian larutan dan memberikan contoh larutan 

dengan tepat.  Siswa juga dapat mengidentifikasi zat terlarut dan zat pelarut 

di dalam suatu larutan, hal ini dapat dilihat dari gambar berikut:   
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Gambar 1.  Model Mental Proses Pelarutan 

Siswa sudah memahami bahwa larutan adalah campuran homogen dari dua 

atau lebih zat.  Zat yang jumlahnya lebih sedikit disebut zat terlarut, 

sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak disebut pelarut.  Hal ini sesuai 

dengan konsep ilmiah.  Menurut Chang (2003), larutan adalah campuran yang 

homogen dari dua atau lebih zat.  Zat yang jumlahnya lebih sedikit disebut zat 

terlarut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak disebut pelarut.  Siswa 

memahami konsep larutan berdasarkan penjelasan guru dan penjelasan 

materi yang ada di buku paket dan LKS. Selanjutnya contoh larutan yang 

disebutkan siswa adalah contoh larutan yang biasa mereka temukan dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga ketika siswa diminta untuk menyebutkan 

contoh larutan mereka menjawab air gula dan air garam. 

Siswa dapat memahami suatu konsep dari berbagai sumber seperti guru, 

buku pelajaran dan lainnya kemudian siswa mengaitkannya dengan 

pengalaman dan kehidupan sehari-hari sesuai dengan teori konstruktivisme. 

Teori konstruktivisme beranggapan bahwa pengetahuan adalah hasil 

konstruksi manusia. Mamusia mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui 

interaksi mereka dengan objek, fenomen, pengalaman, dan lingkungan 

mereka (Suparno, 1997). 

Sebagian besar siswa juga sudah dapat mengelompokkan sifat 

keelektrolitan gula dan garam dengan tepat.  Tetapi, masih ada siswa yang 

belum dapat mengelompokkan sifat keelektrolitan gula dan garam dengan 

tepat.  Jawaban siswa tersebut dilengkapi dengan gambar yang dapat dilihat 

seperti gambar berikut: 

 

 

 

 

 
Gambar 2.  Model Mental 1 Mengenai Partikel dalam Larutan Garam dan 

Larutan Gula  
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Siswa lain membuat gambar mengenai partikel dalam alrutan garam dan gula  

yang dapat dilihat seperti gambar berikut: 

 

 
 
 

 
 
 

Gambar 3.  Model Mental 2 Mengenai Partikel dalam Larutan Garam dan 
LarutanGula  

 
Berdasarkan jawaban dan penjelasan gambar yang dibuat siswa dapat 

diketahui bahwa mereka memahami larutan garam bersifat elektrolit karena 

terurai menjadi ion-ionnya (kation dan anion, sedangkan larutan gula 

termasuk larutan nonelektrolit karena tidak terurai menjadi ion tetapi masih 

dalam bentuk molekulnya.  Konsep yang dimiliki siswa sudah sesuai dengan 

konsep ilmiah.  Menurut Chang (2010), padatan NaCl akan terurai menjadi 

ion-ion Na+ dan Cl- pada saat larut dalam air.  Ion Na+ akan tertarik ke 

elektroda negatif dan ion Cl- akan menuju elektroda positif.  pergerakan ini 

menghasilkan arus listrik yang setara dengan aliran elektron sepanjang kabel 

logam, oleh karena itu larutan NaCl dapat menghantarkan listrik maka NaCl 

merupakan suatu elektrolit.  Sedangkan menurut McMurry (2014) gula bersifat 

nonelektrolit karena tidak menghasilkan ion dalam larutannya. 

Sedangkan jawaban siswa yang belum tepat dalam mengelompokkan 

sifat keelektrolitan gula dan garam dapat dilihat seperti gambar berikut: 

 

 
 

 
 
 
 

Gambar 4.  Model Mental 3 Mengenai Partikel dalam Larutan Garam dan 
Larutan Gula 
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Jawaban siswa tersebut dilengkapi dengan gambar yang dapat dilihat seperti 

gambar berikut: 

 
 

 

 

 
Gambar 5.  Model Mental yang tidak sesuai mengenai Partikel dalam 

Larutan Garam dan Larutan Gula  
 

Berdasarkan jawaban dan penjelasan gambar siswa tersebut, ada siswa yang 

memilikianggapan bahwa larutan gula dan garam bersifat elektrolit, baik  gula 

ataupun garam yang masih berbentuk kristal atau padatan ketika dilarutkan 

dengan air ionnya akan terurai dan ionnya menjadi bebas, ada pula yang 

menganggap bahwa larutan garam bersifat elektrolit kuat dan gula bersifat 

elektrolit lemah. Jawaban siswa yang belum sesuai ini dapat disebabkan 

karena siswa belum memahami konsep elektrolit dengan utuh.  Praktikum 

dapat digunakan untuk membantu siswa dalam memahami konsep materi 

yang dipelajari. 

Siswa dapat pula mengidentifikasi keeektrolitan C12H22O11 (gula), NaCl 

(garam dapur), dan CH3COOH (asam cuka).  Larutan gula (C12H22O11) 

merupakan larutan yang bersifat nonelektrolit karena tidak dapat 

menghantarkan arus listrik. Gula dalam pelarutnya dengan air tidak 

mengalami reaksi ionisasi sehingga akan tetap berada dalam bentuk molekul.  

Larutan garam (NaCl) merupakan larutan yang bersifat elektrolit kuat karena 

dapat menghantarkan arus listrik.  Hal ini disebabkan karena padatan NaCl  
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Gambar 6.  Model Mental1 Uji Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit 
 

adalah suatu senyawa ionik, yang ketika dilarutkan dalam air akan terurai 

sempurna menjadi ion-ion Na+ dan Cl-. Sedangkan larutan asam cuka 

(CH3COOH) merupakan larutan yang bersifat elektrolit lemah yang akan 

terurai sebagian menjadi ion-ion H+ dan CH3COOH-.  Jawaban siswa yang 

tepat dalam mengelompokkan sifat keelektrolitan gula, garam, dan asam cuka 

dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 
Siswa lain membuat gambar mengenaiLarutan elektrolit dan nonelektrolit 

yang dapat dilihat seperti gambar berikut: 

Gambar 7.   Model Mental 2 Uji Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit  
 

 
Gambar 8.  Model Mental 3 Uji Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit  
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Berdasarkan jawaban siswa tersebut, terlihat bahwa siswa sudah dapat 

mengelompokkan sifat keelektrolitan larutan gula, garam, dan asam cuka 

dengan tepat.  Siswa dapat mengelompokkan sifat keelektrolitan larutan 

dengan memprediksi apa yang akan terjadi ketika larutan tersebut diuji 

menggunakan alat uji elektrolit dengan menggambar rangkaian alat uji 

dengan tepat.  Siswa memahami bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang 

dapat menghantarkan listrik dan ketika diuji menggunakan alat uji elektrolit 

akan menghasilkan lampu dengan nyala terang dan terdapat gelembung 

sedangkan larutan nonelektrolit tidak akan menyalakan lampu dan tidak ada 

gelembung.   

Hal ini sudah sesuai dengan konsep ilmiah, menurut Chang (2003) 

larutan elektrolit kuat mengandung ion dalam jumlah besar dan bola lampu 

pijar menyala terang, larutan elektrolit lemah mengandung sedikit ion dan bola 

lampu pijar menyala redup, sedangkan larutan nonelektrolit tidak 

mengandung ion, sehingga bola lampu pijar tidak menyala.  Siswa sudah 

dapat menggambarkan rangkaian alat uji elektrolit karena siswa sudah 

melakukan praktikum dan merangkai alatnya sendiri.  Sedangkan jawaban 

siswa yang belum tepat dalam mengelompokkan sifat keelektrolitan gula 

(C12H22O11), garam (NaCl), asam cuka (CH3COOH) dilengkapi dengan 

gambar yang dapat dilihat seperti gambar berikut: 

 
Gambar 9.  Model Mental 1 Uji Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit 

yang tidak tepat 
 



                                      24 
 

Siswa lain membuat gambar mengenaiuji larutan elektrolit dan nonelektrolit 

yang tidak tepat dengan konsepdapat dilihat seperti gambar berikut: 

Gambar 10.  Model Mental 2 Uji Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit 
yang tidak tepat 

 
Berdasarkan jawaban siswa tersebut, kekeliruan yang dominan  terdapat 

pada penentuan keelektrolitan NaCl, siswa menyebutkan bahwa NaCl 

termasuk elektrolit lemah, karena pada saat percobaan uji larutan NaCl yang 

mereka lakukan menghasilkan lampu yang menyala redup dan timbul 

gelembung gas di sekitar elektroda.  Hal ini dapat disebabkan karena 

tercampurnya NaCl dengan larutan lain yang diuji karena ada beberapa 

kelompok yang tidak membersihkan elektroda ketika akan menguji larutan 

yang lain pada saat praktikum berlangsung.   

Kekeliruan juga terlihat dalam penggambaran alat uji elektrolit yang 

dibuat siswa dimana dalam gambar rangkaian alat uji elektrolit yang 

dibuatnya, siswa tersebut tidak menggambarkan baterai sebagai sumber 

listrik.  Jika alat yang digambar oleh siswa diujikan, maka proses pengujian 

tidak akan berfungsi.  Hal ini karena tidak terdapat baterai sebagai sumber 

listrik.  Larutan elektrolit mampu menghantarkan listrik namun bukan sebagai 

sumber listrik sehingga tanpa sumber listrik lampu tidak dapat menyala.  

Terdapat juga ketidaksesuaian dalam penggambaran alat uji elektrolit seperti 

gambar di bawah ini: 
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Gambar 11.  Model Mental Rangkaian Alat Uji Elektrolit yang tidak 
tepat 

 
Contoh jawaban siswa pada gambar di atas menunjukkan prosedur yang 

tidak sesuai dengan melakukan penyatuan pada kedua elektroda.  Hal ini 

akan membuat aliran listrik mengalir langsung melalui kedua elektroda bukan 

pada larutan.  Sehingga menjadi langkah yang tidak tepat untuk menguji jenis 

keelektrolitan larutan.  Ketidaksesuaian gambar alat uji elektrolit yang dibuat 

siswa ini disebabkan karena siswa tidak masuk pada saat kegiatan praktikum 

berlangsung. 

2. Reaksi Disosiasi 

Svante Arrhenius, mengemukakan teori disosiasi elektrolit pada tahun 

1887.  Menurut teori ini, senyawa elektrolit jika dilarutkan ke dalam air akan 

berdisosiasi menjadi atom-atom atau gugus-gugus atom yang bermuatan 

yang disebut dengan ion.  Ion-ion tersebut yang akan menghantarkan arus 

listrik dalam jenis larutan elektrolit dengan cara migrasi elektron (Vogel, 1979).   

Pada reaksi ionisasi terjadi pada senyawa NaCl yang akan terionisasi 

sempurna di dalam air menjadi kation (Na+) dan anion (Cl-).Siswa memahami 

suatu senyawa dapat bersifat elektrolit karena di dalam air mengalami reaksi 

ionisasi.  Sebagian siswa sudah dapat memahami reaksi ionisasi dengan 

tepat tetapi masih ada siswa yang belum memahami reaksi ionisasi dengan 

tepat.  Jawaban siswa yang tepat dalam menjelaskan dan menuliskan reaksi 

ionisasi NaCl dapat dilihat seperti gambar berikut: 

 

 
 

Gambar 12.  Model Mental1 Reaksi Ionisasi NaCl 
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Siswa lain membuat gambar mengenai reaksi ionisasi NaClyang dapat dilihat 

seperti gambar berikut: 

 
 

 
 

Gambar 13.  Model Mental 2 Reaksi Ionisasi NaCl  
 

 Sedangkan jawaban siswa yang belum tepat dalam menjelaskan dan 

menuliskan reaksi ionisasi dapat dilihat seperti gambar berikut: 

 

 

 
 
 
 

Gambar 14.  Model Mental Reaksi Ionisasi NaCl yang tidak tepat 
 

Reaksi ionisasi yang dibuat siswa tersebut tidak tepat karena reaksi ionisasi 

adalah reaksi peruraian senyawa menjadi ion-ionnya, NaCl di dalam air akan 

terionisasi menjadi ion Na+ dan Cl-,  sedangkan siswa menuliskan reaktan 

berupa ion Na+ dan Cl- dengan hasil reaksi adalah NaCl.  Siswa menuliskan 

reaksi ionisasi karena pembentukan ikatan ion (NaCl) yang  dilarutkan dalam 

air dapat menghantarkan listrik sehingga termasuk larutan elektrolit.   

Siswa dapat menentukan bahwa asam cuka (CH3COOH) bersifat 

elektrolit lemah karena asam cuka terurai sebagian dan dibuktikan ketika 

percobaan dengan alat uji elektrolit larutan asam cuka dapat menyalakan 

lampu tetapi redup dan terdapat sedikit gelembung di sekitar elektroda.  Siswa 

menuliskan panah rangkap dalam persamaan reaksi seperti gambar berikut 

ini: 

 

 
 
 

Gambar 15.  Model Mental Reaksi Ionisasi CH3COOH 
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Berdasarkan jawaban siswa tersebut, siswa memahami bahwa reaksi 

tersebut reversibel yaitu reaksi dapat berlangsung dalam dua arah.  Awalnya, 

sejumlah molekul CH3COOH terurai menghasilkan ion-ion H+ dan CH3COO-, 

seiring berjalannya waktu, beberapa ion H+ dan CH3COO- bergabung kembali 

membentuk molekul CH3COOH, sehingga proses ionisasi CH3COOH yang 

digambarkan siswa seperti gambar berikut ini: 

 

 

 

 
 

Gambar 16.  Model Mental Proses Ionisasi CH3COOH 
 

Terdapat siswa lain yang mengetahui bahwa larutan asam cuka 

(CH3COOH) mengalami ionisasi sebagian menjadi ion-ionnya, tetapi siswa 

tidak mengetahui kation dan anion apa yang terbentuk dari reaksi ionisasi 

CH3COOH. Siswa tersebut mengetahui bahwa CH3COOH bersifat elektrolit 

lemah yang akan mengalami ionisasi sebagian menghasilkan ion-ion positif 

dan negatif, tetapi siswa tersebut tidak mengetahui ion apa yang terbentuk 

dari reaksi ionisasi CH3COOH, sehingga persamaan reaksi ionisasi yang 

dibuatnya tidak lengkap seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

Gambar 17.  Model Mental Reaksi Ionisasi CH3COOH 
 

Siswa juga memahami bahwa larutan gula bersifat nonelektrolit karena di 

dalam larutan tidak terurai menjadi ion-ionnya, tetapi hanya mengalami 

proses pelarutan dan terjadi perubahan fasa dari bentuk padatan gula (s) 

menjadi larutan gula dengan fasa (aq), seperti terlihat pada jawaban siswa 

berikut ini: 
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Gambar 18.  Model Mental 1 Reaksi Ionisasi Gula 

 

Siswa lain juga menyebutkan bahwa larutan gula bersifat nonelektrolit karena 

tidak mengalami reaksi ionisasi dengan menuliskan persamaan reaksi seperti 

gambar di bawah ini: 

 

 

Gambar 19.  Model Mental 2 Reaksi Ionisasi Gula 

 

3. Penggambaran Partikel dalam Larutan 

Arrhenius menjelaskan bahwa larutan elektrolit dapat menghantarkan 

listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas.  Ion-ion itulah 

yang dapat menghantarkan arus listrik melalui larutan.  Padatan NaCl yang 

merupakan suatu senyawa ionik, akan terurai menjadi ion-ion Na+ dan Cl- 

pada saat larut dalam air.  Ion Na+ akan tertarik ke elektroda negatif dan ion 

Cl- akan menuju elektroda positif.  Pergerakan ini menghasilkan arus listrik 

yang setara dengan aliran elektron sepanjang kabel logam, sehingga NaCl 

merupakan suatu elektrolit (Chang, 2010).    

      Siswa menggambarkan kristal garam NaCl setelah ditambahkan air akan 

mengalami ionisasi menjadi ion-ionnya, yaitu kation dan anion.  Hal ini sudah 

sesuai dengan model mental ilmiah.  Penggambaran partikel dalam laruan 

yang dibuat siswa berbeda-beda ada yang menggambarkan dalam bentuk 

bulat-bulat dan ada juga yang menggambarkan dengan ion-ionnya.  

Penggambaran partikel dalam larutan dalam bentuk bulat-bulat ditunjukkan 

seperti gambar di bawah ini: 
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Gambar 20.  Model Mental1 Partikel NaCl dalam Larutan dengan bentuk 
bulat-bulat 

 
 

 

 

 
Gambar 21. Model Mental2 Partikel NaCl dalam Larutan dengan 

Bentuk Bulat-Bulat 
 

 Sedangkan penggambaran partikel dalam larutan dalam bentuk ion-

ionnya ditunjukkan seperti gambar di bawah ini: 

 

 

 

 
Gambar 22.  Model Mental 1 Partikel NaCl  

dalam Larutan dengan Bentuk Ion-Ion 
 
 

 
 

 

 
Gambar 23.  Model Mental2 Partikel NaCl 

 dalam larutan dengan bentuk ion-ion 
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Berdasarkan gambar-gambar tersebut terlihat bahwa siswa memahami ketika 

padatan NaCl (garam) dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion-ion yang 

bermuatan yaitu ion positif (Na+) dan ion negatif (Cl-) yang dapat bergerak 

bebas sehingga dapat menghantarkan listrik.  Siswa juga mengetahui bahwa 

kristal NaCl merupakan senyawa ionik yang berbentuk padat dan ion-ionnya 

tersusun rapat sehingga ion-ion tidak dapat bergerak bebas dan tidak dapat 

menghantarkan listrik yang ditunjukkan seperti jawaban yang dibuat siswa 

seperti gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

Gambar 24.  Model Mental Kristal NaCl 

Siswa juga menggunakan analogi pada saat menjelaskan bahwa kristal 

garam tidak dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya tidak dapat 

bergerak bebas sedangkan ketika dilarutkan ion-ionnya dapat bergerak bebas 

sehingga dapat menghantarkan listrik.  Analogi yang digunakan siswa 

berbeda-beda, ada siswa yang menganalogikan kristal NaCl yang tidak dapat 

menghantarkan listrik karena ion-ionnya yang tersusun rapat dan tidak dapat 

bergerak bebas seperti halnya orang yang sedang berkumpul di aula yang 

padat dan tidak bisa bergerak bebas, kemudian pada saat kristal NaCl 

dilarutkan sehingga ion-ionnya dapat bergerak bebas dan menghantarkan 

listrik, siswa tersebut membayangkannya seperti ketika orang yang sedang 

berkumpul di aula tersebut keluar dari aula dan bergerak bebas.  Analogi yang 

digunakan siswa tersebut  adalah keadaan yang sering mereka lakukan. 

Siswa lain menganalogikan kristal NaCl yang tidak dapat menghantarkan 

listrik karena ion-ionnya yang tersusun rapat dan tidak dapat bergerak bebas 

seperti halnya orang yang berkumpul pada saat terjadi kecelakaan, sehingga 
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padat dan tidak bisa bergerak bebas, kemudian pada saat kristal NaCl 

dilarutkan sehingga ion-ionnya dapat bergerak bebas dan menghantarkan 

listrik, siswa tersebut membayangkannya seperti ketika kecelakaan selesai, 

orang-orang yang tadinya berkumpul bubar meninggalkan tempat kejadian 

dan bergerak bebas. Siswa lain menggunakan analogi seperti itu karena dia 

sering melihat kecelakaan.  

Siswa juga menganalogikan kristal NaCl yang tidak dapat 

menghantarkan listrik karena ion-ionnya yang tersusun rapat dan tidak dapat 

bergerak bebas seperti halnya kambing yang berada di kandang, sehingga 

kambing tidak dapat bergerak bebas, kemudian pada saat kristal NaCl 

dilarutkan sehingga ion-ionnya dapat bergerak bebas dan menghantarkan 

listrik, siswa tersebut membayangkannya seperti ketika kambing yang tadinya 

di kandang keluar dari kandang dan bergerak bebas.  Sedangkan ada siswa 

menganalogikan kristal garam tidak dapat menghantarkan listrik seperti 

kelereng yang ditunjukkan dengan gambar yang dibuatnya seperti gambar 

berikut ini: 

 

 

 

 

Gambar 25.  Model Mental1 Analogi Ion Bergerak Bebas 
 

Berdasarkan gambar  di atas, siswa menganalogikan kristal NaCl yang tidak 

dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya yang tersusun rapat dan tidak 

dapat bergerak bebas seperti halnya kelereng yang berada dalam suatu 

tempat, sehingga kelerengnya tidak dapat bergerak bebas, kemudian pada 

saat kristal NaCl dilarutkan sehingga ion-ionnya dapat bergerak bebas dan 

menghantarkan listrik, siswa membayangkannya seperti ketika kelereng yang 

tadinya di dalam suatu tempat ditumpahkan sehingga kelereng berjatuhan 

dan bergerak bebas. Siswa lain mencoba menganalogikan kristal garam tidak 
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dapat menghantarkan listrik seperti sampah ketika akan dibuang yang 

ditunjukkan dengan gambar yang dibuatnya seperti gambar berikut ini: 

 

 

 

 

Gambar 26.  Model Mental2 Analogi Ion Bergerak Bebas 

Berdasarkan gambar  di atas, siswa menganalogikan kristal NaCl yang 

tidak dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya yang tersusun rapat dan 

tidak dapat bergerak bebas seperti halnya sampah yang masih berada di 

pengki, sehingga sampahnnya tidak dapat bergerak bebas, kemudian pada 

saat kristal NaCl dilarutkan sehingga ion-ionnya dapat bergerak bebas dan 

menghantarkan listrik, siswa tersebut membayangkannya seperti ketika 

sampah yang di pengki dibuang ke tempat sampah sehingga sampahnya 

tersebar berjatuhan dan bergerak bebas. Siswa lain menganalogikan kristal 

garam tidak dapat menghantarkan listrik seperti lebah yang berada di sarang.  

Jawaban siswa tersebut diperkuat dengan gambar yang dibuatnya seperti 

gambar berikut ini: 

Gambar 27.  Model Mental3 Analogi Ion Bergerak Bebas 

 

Berdasarkan gambar  di atas, siswa menganalogikan kristal NaCl yang 

tidak dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya yang tersusun rapat dan 

tidak dapat bergerak bebas seperti halnya lebah yang berada di sarangnya, 

sehingga lebahnya tidak dapat bergerak bebas, kemudian pada saat kristal 

NaCl dilarutkan sehingga ion-ionnya dapat bergerak bebas dan 
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menghantarkan listrik, siswa membayangkannya seperti ketika lebah di 

sarang keluar sehingga lebahnya terbang dan bergerak bebas.  Sedangkan 

sebagian besar siswa lainnya menganalogikan kristal garam tidak dapat 

menghantarkan listrik seperti ikan dalam plastik yang ditunjukkan dalam 

gambar yang dibuatnya seperti gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 28.  Model Mental 4 Analogi Ion Bergerak Bebas 

Berdasarkan gambar  di atas, siswa menganalogikan kristal NaCl yang 

tidak dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya yang tersusun rapat dan 

tidak dapat bergerak bebas seperti halnya ikan dalam plastik, sehingga 

ikannya tidak dapat bergerak bebas, kemudian pada saat kristal NaCl 

dilarutkan sehingga ion-ionnya dapat bergerak bebas dan menghantarkan 

listrik, siswa membayangkannya seperti ketika ikan dalam plastik tersebut 

dipindahkan ke dalam kolam sehingga dapat bergerak bebas.  

Penggambaran analogi ikan lainnya yang dibuat siswa seperti gambar berikut: 
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Gambar 29.  Model Mental5 Analogi Ion Bergerak Bebas 

Analogi merupakan proses yang penting dalam perubahan pengetahuan 

(Gentner et al, 1997).  Menurut Sarantopoulos (2004) analogi merupakan 

hubungan perumpamaan suatu konsep dengan konsep lain yang memiliki 

suatu kemiripan walaupun tidak memiliki hubungan. Dalam proses 

pembelajaran, analogi dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk 

membantu siswa memahami suatu konsep atau fenomena yang abstrak 

(Suja, 2014).   

Siswa menganalogikan konsep  kimia yang diterimanya dengan sesuatu 

yang lebih sederhana atau nyata yang ada di lingkungan sekitar atau yang 

pernah dialami siswa.  Analogi yang digunakan siswa berdasarkan apa yang 

mereka pahami. Ketika menganalogikan kristal garam yang tidak dapat 

bergerak bebas, siswa hanya melihat bahwa kristal garam tidak dapat 

bergerak bebas karena ionnya rapat dan berdempetan saja, sehingga dalam 

membuat analogi siswa tidak memikirkan posisi ion positif dan ion negatifnya.  

Dalam Vogel (1979) dijelaskan bahwa kristal NaCl terdiri dari ion-ion natrium 

dan klorida bahkan dalam bentuk padatannya yang tersusun dalam suatu kisi 

berbentuk kubus dimana satu ion natrium dikelilingi oleh enam ion klorida, dan 

sebaliknya.   
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4. Hubungan Sifat Elektrolit dan Ikatan Kimia 

Siswa memahami bahwa senyawa kovalen dan senyawa ion yang 

mengalami ionisasi akan menjadi larutan elektrolit karena akan menghasilkan 

ion-ion yang bergerak bebas dan dapat menghantarkan listrik.  Hal ini dapat 

dilihat ketika siswa mengerjakan soal-soal yang diberikan guru.Siswa 

mengidentifikasi bahwa ikatan kimia dari NaCl adalah ikatan ionik. Siswa 

memahami bahwa ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk karena adanya 

serah terima elektron yang ditunjukkan  pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 30.  Model Mental1 Pembentukan Ikatan Ion 
 

 

 

 
Gambar 31.  Model Mental2 Pembentukan Ikatan Ion 

Pemahaman siswa tentang ikatan ion dalam penelitian ini sama dengan 

pemahaman siswa dalam penelitian model mental yang dilakukan oleh Coll 

dan Taylor (2002), Coll (2008), dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

siswa memahami ikatan ion sebagai ikatan yang terjadi karena tarik menarik 

antara ion positif dan ion negatif karena terjadinya proses serah terima 

elektron. 

Siswa juga menggunakan analogi dalam menjelaskan pembentukan 

ikatan ion.  Analogi ikatan ion yang digunakan siswa berbeda-beda. Seluruh 

siswa dalam penelitian ini memahami bahwa ikatan ion adalah ikatan yang 

terbentuk karena adanya serah terima elektron, ada yang memberikan 

elektron dan ada yang menerima elektron, sehingga sebagian besar analogi 

yang digunakan siswa adalah sedekah, zakat dan wakaf yang biasa mereka 
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temukan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar tempat 

tinggalnya. 

      Analogi lain yang digunakan siswa adalah jual beli, karena menurut siswa 

pada saat jual beli terjadi proses serah terima barang seperti halnya serah 

terima elektron dalam ikatan ion. Siswa lain menjelaskan proses serah terima 

elektron seperti halnya orangtua yang memberikan uang kepada anaknya 

atau seorang guru yang memberikan ilmu kepada muridnya, dalam hal ini 

uang dan ilmu dianalogikan sebagai elektron, sehingga terjadi proses serah 

terima elektron. Analogi yang digunakan siswa dapat menimbulkan 

miskonsepsi dan konsep yang dipahami siswa masih kurang tepat, karena 

ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya elektrostatik antara 

ion positif dan ion negatif (McMurry dan Fay, 2014). 

Siswa menjelaskan bahwa ikatan kimia dari HCl adalah ikatan kovalen.  

Penggambaran ikatan kovalen dapat dilihat seperti gambar berikut: 

 

 

 
 

Gambar 32.  Model Mental 1 Ikatan Kovalen HCl 
 

 

 
 
 
 
Gambar 33.  Model Mental 2 Ikatan Kovalen HCl 
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Gambar 34.  Model Mental 3 Ikatan Kovalen HCl 

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa siswa sudah 

memahami konsep ikatan kovalen dengan baik.  Siswa memahami bahwa 

ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena terjadinya penggunaan 

bersama elektron.  Konsep yang dimiliki siswa sudah sesuai dengan konsep 

ilmiah yang ada dimana ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk dari 

pemakaian bersama dua elektron oleh dua atom (Laird, 2009).  Model mental 

ikatan kovalen yang dimiliki siswa sama dengan hasil penelitian model mental 

yang dilakukan oleh Coll dan Taylor (2002), Coll (2008), dalam hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa siswa memahami ikatan kovalen sebagai 

ikatan yang terbentuk karena penggunaan bersama elektron untuk mencapai 

aturan oktet. 

Siswa juga menggunakan analogi untuk membantu memahami konsep 

ikatan kovalen. Analogi yang digunakan siswa berbeda-beda, siswa 

memahami bahwa ikatan kovalen terbentuk karena penggunaan bersama 

elektron.  Analogi gotong royong yang digunakan siswa karena siswa masih 

sering melakukan kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggalnya 

dan memahami bahwa gotong royong adalah pekerjaan yang dilakukan 

secara bersama seperti halnya penggunaan bersama elektron.  Siswa lain 

menganalogikan ikatan kovalen seperti penggunaan bersama uang kas dan 

buku paket di kelas, uang kas dan buku paket diibaratkan sebagai elektron 

yang digunakan bersama sehingga membentuk ikatan kovalen.  Dalam 

membuat analogi siswa tidak melihat proses yang terjadi pada pembentukan 

ikatan kovalen tetapi siswa hanya melihat dari pengertian yang mereka 

pahami, siswa menganalogikan konsep kimia dengan suatu kejadian atau 

peristiwa yang mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. 
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B. Model Mental Pada Materi Hidrolisis Garam 

Model mental siswa dalam materi hidrolisis garam sebagian siswa telah 

mampu menjelaskan hidrolisis garam dengan baik. Jawaban siswa sesuai 

dengan pengertian hidrolisis menurut referensi, yang menyatakan bahwa 

hidrolisis merupakan reaksi anion atau kation atau keduanya dari sebuah 

garam dengan air (Chang, 2005).  Namun, tidak semua anion dan kation dari 

garam yang dapat bereaksi hidrolisis dengan air.  Hanya kation yang 

merupakan asam konjugasi dari basa lemah dan anion yang merupakan basa 

konjugasi dari asam lemah yang dapat terhidrolisis dalam air.  Siswa 

menjawab dengan benar mengenai hidrolisis berdasarkan pemahaman dan 

pengetahuan yang siswa lihat dalam berbagai buku referensi.  Siswa 

membangun model mental dengan cara mengkonstruk (construction), artinya 

siswa melihat sesuatu yang tidak ada dalam pemikirannya, kemudian dengan 

proses pembelajaran, siswa membangun model mental dari pengetahuan 

yang didapat oleh siswa. 

Selain model mental yang sesuai, terdapat beberapa siswa yang memiliki 

model mental terhadap konsep alternatif yang dibangun oleh siswa itu sendiri, 

siswa melakukan generalisasi mengenai ion-ion yang mengalami hidrolisis.  

Siswa memahami bahwa semua ion yang dihasilkan ketika garam dilarutkan 

dalam air dapat terhidrolisis membentuk H+ dan OH-.  Jawaban siswa ini 

dibentuk sendiri oleh siswa berdasarkan pemahaman siswa tanpa disertai 

dengan literatur yang cukup sehingga timbul konsep alternatif mengenai 

pengertian hidrolisis tersebut.  Selain itu, terdapat konsep alternatif lain yang 

dimiliki oleh siswa, yaitu karena pengertian secara bahasa mengenai hidrolisis 

yang berasal dari kata hidro yang berarti air dan lysis yang berarti penguraian 

atau perpecahan.  Pemahaman siswa ini terbentuk dari penjelasan guru 

ketika menjelaskan arti kata hidrolisis pada saat pertemuan awal materi 

hidrolisis. Siswa membangun pemahaman berdasarkan pengalaman siswa 

ketika pertama kali diberikan penjelasan oleh guru mengenai hidrolisis. 

Menurut siswa, pengertian seperti itu lebih mudah dipahami sehingga siswa 
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membentuk konsep hidrolisis berdasarkan apa yang menurut siswa mudah 

untuk dipahami. 

Jawaban siswa lain menunjukkan konsep alternatif lain yang kurang 

tepat, dimana siswa menganggap bahwa hidrolisis merupakan reaksi asam 

basa dengan molekul air.  Hal ini terjadi karena siswa belum memiliki 

pemahaman yang baik mengenai hidrolisis sehingga siswa membangun 

model mental mengenai hidrolisis yang kurang tepat.   

Selain konsep hidrolisis, diperoleh juga model mental siswa mengenai 

proses hidrolisis.  Berdasarkan hasil yang diperoleh, didapat jawaban siswa, 

yaitu : 

a. Proses hidrolisis terjadi karena adanya peristiwa ionisasi senyawa 

garam dalam air.  Kemudian kation yang merupakan asam konjugat dari 

basa lemah atau anion yang merupakan basa konjugat dari asam lemah 

atau keduanya bereaksi dengan molekul air membentuk kesetimbangan 

asam basa. Dari 10 siswa, terdapat 2 siswa yang menjawab benar 

bahwa proses hidrolisis dimulai dengan peristiwa penguraian senyawa 

garam dalam air menjadi ion-ionnya.  Kemudian kation atau anion yang 

berasal dari asam lemah atau basa lemah akan bereaksi dengan air dan 

membentuk sebuah sistem kesetimbangan asam basa.   

Siswa menuliskan persamaan reaksi hidrolisis sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 35.  Model Mental Persamaan Reaksi Hidrolisis (1) yang 

Dibuat Siswa 
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Jawaban siswa tersebut menunjukkan model mental yang sesuai dengan 

konsep proses hidrolisis. Jawaban siswa sesuai dengan tahapan hidrolisis 

yang terdapat pada literatur, yang menyatakan bahwa proses hidrolisis 

garam terjadi ketika garam yang dilarutkan dalam air mengalami 

penguraian dari bentuk garam yang merupakan senyawa netral menjadi 

ion-ionnya berupa anion dan kation. Kation yang merupakan asam 

konjugat dari basa lemah dan/atau anion yang merupakan basa konjugat 

dari asam lemah kemudian bereaksi dengan molekul air (H2O) 

membentuk sistem kesetimbangan asam basa (Chang, 2005).  Model 

mental yang sesuai konsep ini diperoleh siswa karena siswa membaca 

buku dan mempelajarinya.  

Siswa menyebutkan bahwa proses penguraian garam menjadi 

ionnya sebagai proses ionisasi.  Hal itu didapatkan siswa dari guru dalam 

pembelajaran di kelas. Namun, siswa tidak hanya mendapat pengetahuan 

dari proses belajar di kelas bersama guru, melainkan juga dari 

pengalaman serta pengetahuan dengan membaca buku dan kemudian 

pengalaman dan pengetahuan itu digunakan oleh kedua siswa untuk 

membangun model mental yang sesuai dengan konsep proses hidrolisis.  

Ketika proses pembelajaran, siswa mengetahui bahwa informasi yang 

diberikan oleh guru kurang tepat, namun siswa tidak berani untuk memberi 

kritikan kepada guru. Hal ini karena ketakutan siswa dalam memberi 

kritikan kepada guru dianggap tidak sopan dan tidak sesuai dengan nilai 

yang ada.  

b. Proses hidrolisis terjadi karena proses ionisasi senyawa garam dalam air 

yang kemudian anion atau kation yang terbentuk bereaksi dengan air 

melalui reaksi irreversible. Delapan siswa lainnya mengatakan bahwa 

pada pada proses hidrolisis hanya terjadi proses ionisasi dan reaksi satu 

arah. Siswa menerapkan pengetahuan yang diberikan oleh gurunya di 

kelas.  Pada saat pembelajaran, guru memberikan contoh reaksi hidrolisis 

dengan konsep seperti yang diungkapkan oleh delapan orang siswa.  Hal 

ini sangat sesuai dengan nilai yang dianut siswa yaitu siswa merasa 

penjelasan gurunya selalu benar sehingga apa yang dijelaskan oleh guru, 
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akan langsung diterima oleh siswa.  Siswa yang memiliki jawaban yang 

serupa akan menuliskan persamaan reaksi sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 36.  Model Mental Persamaan Reaksi Hidrolisis (2) yang 

Dibuat Siswa 
 

Jawaban siswa ini menunjukkan model mental konsep alternatif yang 

dimiliki siswa.  Berdasarkan literatur, reaksi antara anion dan kation yang 

terhidrolisis membentuk kesetimbangan asam basa.  Namun, siswa yang 

memiliki model mental dengan konsep alternatif seperti jawaban di atas 

menuliskan bahwa reaksi hidrolisis terjadi satu arah.  Siswa membangun 

model mental ini karena siswa menerima pengetahuan yang diberikan oleh 

guru.  Proses pembelajaran di kelas bersama guru kimia membuat siswa 

memiliki pengalaman yang mempengaruhi siswa dalam membangun 

model mental terhadap konsep proses hidrolisis sehingga delapan orang 

siswa membangun model mental terhadap proses hidrolisis berdasarkan 

pengalamannya belajar di kelas melalui penjelasan yang diberikan oleh 

guru. 

Setelah menuliskan persamaan reaksi dalam proses hidrolisis, siswa 

diminta untuk menggambarkan proses hidrolisis yang terjadi.  Adapun 

penggambaran yang dibuat siswa untuk merepresentasikan proses hidrolisis 

adalah: 
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(a) 

 

 

 

 

(b) 

Gambar 37.  Model Mental Proses Hidrolisis 

Gambar di atas dibuat oleh siswa utuk menjelaskan proses hidrolisis yang 

merupakan representasi submikroskopik dalam materi hidrolisis garam.  

Sebanyak tujuh siswa menggambarkan senyawa dan ion sebagai bentuk 

bulat.  Siswa merepresentasikan bentuk atom sebagai bulatan karena 

pengetahuan yang siswa peroleh ketika belajar mengenai teori atom.  

Sebanyak tiga siswa menggambarkan proses hidrolisis dengan 

menuliskan langsung nama ion dan senyawanya.  Hal itu dilakukan karena 

siswa tersebut tidak memikirkan mengenai bentuk yang 
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merepresentasikan sebuah molekul.  Siswa tersebut langsung 

menggambarkan prosesnya dengan menuliskan nama dari senyawa atau 

ion secara langsung. 

Pembahasan mengenai proses hidrolisis tidak lepas dari proses yang 

terlibat di dalamnya.  Dalam proses hidrolisis, terjadi peristiwa ionisasi 

senyawa dalam air yang kemudian ion yang merupakan asam konjugat dari 

basa lemah atau basa konjugat dari asam lemah atau pun keduanya akan 

bereaksi dengan molekul air membentuk sistem kesetimbangan asam basa 

(Chang, 2005).   

a. Proses penguraian garam menjadi anion dan kation 

Proses penguraian garam menjadi anion dan kationnya dalam hidrolisis 

terjadi ketika garam dilarutkan dalam air.  Ketika siswa diberikan pertanyaan 

mengenai penguraian garam menjadi anion dan kationnya, siswa 

mengatakan bahwa hal tersebut merupakan proses ionisasi yaitu peristiwa 

penguraian senyawa netral menjadi ion-ion (bermuatan) di dalam air.   Hal ini 

sesuai dengan pernyataan siswa, yaitu : 

 

 

 

 

Gambar 38.  Model Mental Penguraian Garam Menjadi Anion dan 
Kationnya 

Jawaban siswa menunjukkan model mental siswa mengenai konsep 

ionisasi garam dalam air yang sesuai.  Siswa mengemukakan jawaban 

tersebut berdasarkan pengetahuan yang diperoleh ketika kelas X pada materi 

larutan elektrolit dan elektrolit.  Berdasarkan penggambaran tersebut, 

terdapat sebagian siswa yang menuliskan penggambran ionisasi 

menggunakan lambang bulat sebagai senyawa dan ion, sedangkan sebagian 
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siswa lain menuliskan nama senyawa dan ion langsung.  Penggambaran 

siswa ini masih dipengaruhi oleh pengetahuan awal siswa bahwa atom 

berbentuk bulat, sehingga siswa menggunakan pengetahuan tersebut dalam 

penggambaran senyawa dan ion.  Selain penggambaran yang dibuat siswa 

dalam merepresentasikan proses ionisasi yang ada dalam pikirannya, siswa 

memiliki beberapa analogi terkait proses penguraian garam menjadi anion 

dan kationnya, diantaranya : 

1) Ionisasi seperti ikan 

Beberapa siswa menganalogikan proses ionisasi seperti ikan yang 

siswalepas ke dalam kolam.  Ikan yang pada awalnya diletakkan di tempat 

kecil dengan jumlah ikan yang banyak akan sulit untuk bergerak bebas.  

Ketika ikan tersebut dimasukkan ke dalam kolam, ikan-ikan itu dapat langsung 

bergerak bebas seperti ion-ion yang ada di larutan.  Hal ini sesuai dengan 

pernyataan siswa : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 39.  Model Mental Analogi Proses Ionisasi (Ikan) 

Analogi ikan dalam konsep ionisasi dipengaruhi oleh lingkungan sekitar siswa.  

Tiga siswa menjawab hal serupa, hal ini dikarenakan di sekitar lingkungan 

siswa tersebut terdapat kolam budidaya ikan lele.  Jadi, ketika siswa diminta 

mengungkapkan analogi yang dimilikinya mengenai proses ionisasi, siswa 

mengatakan apa yang ada di lingkungan sekitarnya.  

2) Ionisasi seperti kegiatan padusan 

Empat siswa menganalogikan ionisasi seperti kegiatan padusan.  

Padusan berasal dari kata “adus” dalam Bahasa Jawa yang memiliki arti 
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mandi.  Padusan merupakan tradisi masyarakat sekitar yaitu mandi bersama 

di mata air sebelum Ramadhan.   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 40.  Model Mental Analogi Proses Ionisasi (Kegiatan 

Padusan) 

Siswa menggunakan analogi ini karena siswa merasa hal ini dapat 

mempermudah siswa memahami proses ionisasi yang tidak dapat dilihat oleh 

mata.  Oleh karena itu, siswa merasa lebih mudah dan lebih memahami 

proses serta konsep ionisasi jika menggunakan analogi yang ada di 

kehidupan sekitar siswa. 

 

b. Konsep Kesetimbangan Asam Basa  

Konsep kesetimbangan kimia pada proses hidrolisis merupakan proses 

yang terjadi dalam hidrolisis.  Konsep kesetimbangan kimia merupakan reaksi 

dinamik dan terjadi bila raju reaksi maju dan laju reaksi balik sama besar serta 

konsentrasi reaktan dan produk tidak lagi berubah seiring berjalannya waktu 

(Chang, 2005).  Berdasarkan jawaban siswa, hanya dua orang siswa yang 

menjawab terdapat proses kesetimbangan asam basa dalam proses 

hidrolisis.  Kedua siswa tersebut menyatakan bahwa kesetimbangan kimia 

merupakan keadaan suatu reaksi bolak-balik.   

Jawaban siswa mengenai kesetimbangan merupakan jawaban yang 

menunjukkan konsep alternatif. Siswa hanya menjelaskan bahwa 

kesetimbangan kimia sebagai reaksi yang dapat balik.  Siswa tidak 
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menjelaskan bahwa kesetimbangan kimia merupakan reaksi yang dinamik 

dan memiliki laju reaksi maju dan laju reaksi balik yang sama.  Hal tersebut 

terjadi karena siswa membentuk model mental terhadap konsep 

kesetimbangan dengan cara menyederhanakan konsep yang sebenarnya 

menjadi konsep yang lebih sederhana yang menurut siswa mudah dipahami 

oleh siswa.  Pengetahuan ini dibentuk siswa dari pengalaman siswa saat 

siswa mempelajari kesetimbangan di kelas XI semester ganjil.  Terdapat dua 

buah analogi yang siswa miliki mengenai proses pergeseran kesetimbangan, 

yaitu analogi jungkat-jungkit dan menenun.   

1) Analogi jungkat-jungkit  

Analogi ini diperoleh dari guru yang mengajar.  Analogi ini dimiliki siswa 

karena pengalaman siswa saat mempelajari konsep pergeseran 

kesetimbangan.  Analogi tersebut didapatkan oleh siswa dari guru saat 

mempelajari kesetimbangan.  Salah satu siswa menyebutkan analogi jungkat-

jungkit dalam kesetimbangan.  Hal itu dapat terlihat dari gambar yang dibuat 

siswa: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 41.  Model Mental Analogi Jungkat-Jungkit dalam 

Kesetimbangan Kimia 

 

Gambar tersebut merupakan gambar yang ada dalam pemikiran siswa 

mengenai reaksi kesetimbangan dan juga merupakan gambaran representasi 

submikroskopik siswa.  Siswa membayangkan reaksi kesetimbangan seperti 

sebuah papan jungkat-jungkit dengan reaktan di satu sisi dan produk di sisi 

yang lain.  Ketika terjadi perubahan pada salah satu sisi, kesetimbangan dari 

papan tersebut akan  terganggu, sehingga akan ada reaksi pergeseran untuk 

mempertahankan keadaan setimbang tersebut. 
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2) Analogi menenun 

Selain analogi jungkat-jungkit yang didapatkan siswa dari guru ketika 

siswa mempelajari kesetimbangan kimia di kelas XI semester ganjil, terdapat 

juga siswa yang memiliki analogi bahwa kesetimbangan seperti kegiatan 

menenun.  Analogi ini didapatkan siswa karena siswa melihat kegiatan  

 

menenun di daerah sekitarnya dan siswa menggunakannya untuk 

memudahkan siswa memahami konsep kesetimbangan.  Hal tersebut terlihat 

dalam proses penggambaran siswa berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 42.  Model Mental Analogi Menenun dalam 

Kesetimbangan Kimia 

Analogi siswa tersebut didapatkan oleh siswa dari apa yang siswa lihat pada 

lingkungan sekitarnya.  Siswa menghubungkan apa yang ada di lingkungan 

dengan konsep yang mereka pelajari di sekolah.  Hal tersebut membantu 

siswa dalam memahami konsep kesetimbangan kimia.   

Berdasarkan analogi dalam konsep hidrolsis dan proses hidrolsiis, 

didapatkan hasil bahwa siswa membangun model mental terhadap sebuah 

konsep salah satunya dengan menggunakan analogi.  Analogi dapat 

digunakan siswa karena proses pembelajaran atau juga siswa mengkaitkan 

dengan budaya atau apa yang ada di lingkungan siswa.  Analogi tersebut 

membantu siswa memahami konsep yang dipelajari siswa.  Hal tersebut 

sesuai dengan fungsi penggunaan analogi yang penggunaan analogi dapat 
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membantu siswa untuk memahami informasi baru dengan 

menghubungkannya pada informasi yang telah ada dalam pikiran siswa 

(Slavin, 2008).  Analogi juga akan berperan sebagai penghubung agar 

konsep-konsep yang dipelajari menjadi lebih akrab dan mudah dimengerti 

siswa, serta memberikan landasan bagi siswa dalam membangun konsep 

baru (Treagust, 2008). 

 

1. Konsep Garam yang dapat Mengalami Hidrolisis 

Dalam soal kedua, terdapat soal yang bertujuan untuk mengetahui model 

mental siswa dalam menentukan garam yang dapat terhidrolisis.  Dalam soal 

tersebut terdapat 4 senyawa garam, yaitu K2SO4, (NH4)2SO4,  (NH4)2PO4, dan 

KH2PO4.  Jawaban yang didapat ketika siswa diminta menentukan sifat 

garam-garam tersebut adalah sebagai berikut : 

Berdasarkan hasil tes yang diberikan, seluruh siswa menjawab benar untuk 

menentukan garam yang dapat mengalami hidrolisis.  Dalam soal yang 

diberikan, terdapat 4 jenis garam yaitu K2SO4, (NH4)2SO4, (NH4)3PO4, dan 

KH2PO4.   

Garam K2SO4 merupakan garam yang tidak terhidrolisis.  Hal tersebut 

dapat dijelaskan dengan persamaan reaksi berikut: 

K2SO4 (aq) →K+
(aq) + SO4

2-
(aq) 

K+
(aq) + H2O (l)⇌ KOH(aq) + H+

(aq) 

KOH(aq)) →K+
(aq) + OH-

(aq) 

H+
(aq) + OH-

(aq) → H2O (l) 

SO4
2-

(aq) + 2H2O (l)⇌ H2SO4(aq) + 2OH-
(aq) 

H2SO4(aq) →SO4
2-

(aq)  + 2H+
(aq) 

2H+
(aq) + 2OH-

(aq) → H2O (l) 

Ion K+ dan SO4
2- tidak mengalami hidrolisis.  Hal ini disebabkan karena ion K+ 

merupakan asam konjugat dari basa kuat KOH dan SO4
2- merupakan basa 

konjugat dari asam kuat H2SO4 yang terurai sempurna dalam air.  Sehingga 

ion K+ dan SO4
2- akan tetap berada dalam keadaan ionnya ketika dalam air.   
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Sementara itu, garam (NH4)2SO4 dan KH2PO4 merupakan garam yang 

terhidrolisis sebagian.  Hal tersebut dapat dilihat dari persamaan reaksi 

berikut: 

(NH4)2SO4 (aq) →2NH4
+

(aq) + SO4
2-

(aq) 

2NH4
+

 (aq) + 2H2O (l)⇌ 2NH4OH(aq) + 2H+
(aq) 

SO4
2-

(aq) + 2H2O (l)⇌ H2SO4(aq) + 2OH-
(aq) 

H2SO4(aq) →SO4
2-

(aq)  + 2H+
(aq) 

2H+
(aq) + 2OH-

(aq) → H2O (l) 

Garam (NH4)2SO4 ketika terurai di dalam air menghasilkan ion NH4
+ yang 

merupakan asam konjugasi dari asam lemah NH4OH, sementara SO4
2- 

merupakan basa konjugat dari asam kuat H2SO4.  Ion NH4
+ dapat terhidrolisis 

menghasilkan NH4OH dan H+
.  Sedangkan ion SO4

2- tidak dapat mengalami 

reaksi hidrolisis.  Berdasarkan hal tersebut, maka garam (NH4)2SO4 

merupakan garam yang dapat terhidrolisis sebagian.   

Sementara itu, garam KH2PO4 juga mengalami hidrolisis sebagian.  Hal 

tersebut dapat terlihat dari persamaan reaksi berikut: 

KH2PO4 (aq) →K+
(aq) + H2PO4

-
(aq) 

K+
(aq) + H2O (l)⇌ KOH(aq) + H+

(aq) 

KOH(aq)) →K+
(aq) + OH-

(aq) 

H+
(aq) + OH-

(aq) → H2O (l) 

H2PO4
-
 (aq) + 2H2O (l)⇌ H3PO4 (aq) + 2OH-

(aq) 

Garam KH2PO4 terhidrolisis sebagian karena pada proses penguraian garam 

KH2PO4 dalam air dihasilkan ion H2PO4
- yang merupakan basa konjugasi dari 

asam lemah H3PO4 yang dapat terhidrolisis menjadi H3PO4 dan 2OH-.  Selain 

itu, pada proses penguraian garam KH2PO4 juga dihasilkan ion K+.  Namun, 

ion K+ tidak dapat mengalami hidrolisis.  Sehingga, garam KH2PO4 merupakan 

garam yang terhidrolisis sebagian. 

Garam (NH4)3PO4 merupakan garam yang terhidrolisis total.  Hal ini dapat 

dilihat dari persamaan reaksi berikut: 

(NH4)3PO4 (aq) →3NH4
+

(aq) + PO4
3-

(aq) 

3NH4
+

 (aq) + 3H2O (l)⇌ 3NH4OH(aq) + 3H+
(aq) 

PO4
3-

 (aq) + 3H2O (l)⇌ H3PO4 (aq) + 3OH-
(aq) 
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Garam (NH4)3PO4 dalam air terurai dalam air menghasilkan ion NH4
+ yang 

merupakan asam konjugasi dari basa lemah NH4OH dan ion PO4
3- yang 

merupakan basa konjugasi dari asam lemah H3PO4.  Ion NH4
+ dapat 

terhidrolisis menghasilkan NH4OH dan H+.  Ion PO4
3- juga dapat terhidrolisis 

menghasilkan H3PO4 dan OH-.  Berdasarkan hal tersebut, makan garam 

(NH4)3PO4 mengalami reaksi hidrolisis total. 

Terdapat beberapa alasan siswa menentukan sifat garam tersebut.  Hal 

tersebut dapat diketahui dari berbagai tipe jawaban yang dikemukakan siswa, 

yaitu : 

a. Dalam menentukan garam yang dapat terhidrolisis, siswa melihat 

langsung pada senyawa garam dan memprediksikan asal anion dan 

kationnya.  Sebagai contoh, K2SO4 dimana K berasal dari KOH yang 

merupakan basa kuat dan SO4 berasal dari H2SO4 yang merupakan 

asam kuat.  Karena penyusun garam terdiri dari asam kuat dan basa 

kuat, maka garam tersebut tidak terhidrolisis.   

Siswa dengan jawaban tersebut langsung menentukan asal anion dan 

kation dan kekuatan asamnya berdasarkan petunjuk soal dan juga 

daftar asam basa lemah yang diberikan guru ketika mempelajari bab 

asam basa.  Siswa dengan model mental ini membangun konsep 

alternatif dengan menyederhanakan konsep yang sesuai agar mudah 

dipahami siswa.  mengetahui kekuatan asam basa dari anion dan kation.  

Adanya keterangan nilai Ka dan Kb dalam soal membuat siswa memiliki 

pemahaman bahwa Ka dan Kb hanya dimiliki oleh asam lemah dan basa 

lemah.  Konsep siswa ini tidak sesuai dengan teori, bahwa asam kuat 

atau basa kuat juga memiliki Ka dan Kb.   

b. Dalam menentukan garam yang terhidrolisis, siswa mereaksikannya 

terlebih dahulu, kemudian siswa menganggap bahwa garam yang dapat 

terhidrolisis mengandung asam lemah, basa lemah, ataupun keduanya.  

Hal ini sesuai dengan gambar yang dibuat siswa, yaitu : 
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Gambar 43.  Model Mental Persamaan Reaksi untuk Menentukan 
Kemampuan Garam Terhidrolisis dengan Melihat Kandungan 

Asam Basa dari Garam 
 

Siswa menganggap bahwa asam lemah, basa lemah, atau keduanya 

terdapat dalam garam, bukan dihasilkan dari reaksi hidrolisis yang 

terjadi.  Jawaban siswa ini didapat dari pemahaman siswa yang 

dibangun menggunakan persepsi siswa sendiri.  Pemahaman ini 

menurut siswa memudahkan siswa untuk dapat dengan cepat 

menentukan apakah suatu garam dapat mengalami hidrolisis atau tidak 

dan juga sifat asam basa garam.  Namun, jawaban siswa ini 

menunjukkan model mental konsep alternatif siswa yang kurang sesuai 

dengan konsep sebenarnya.  Asam lemah atau basa lemah merupakan 
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hasil dari proses hidrolisis garam, dimana garam mengalami penguraian 

dalam air menjadi ion-ion, kemudian ion yang merupakan asam 

konjugasi dari basa lemah atau basa konjugasi dari asam lemah 

ataupun keduanya bereaksi dengan air membentuk asam lemah atau 

basa lemah dengan melepas H+ atau OH- melalui sebuah reaksi 

kesetimbangan. 

c. Dalam menentukan kemampuan garam terhidrolisis, siswa mereaksikan 

garam terlebih dahulu untuk mengetahui apakah hasil reaksi 

hidrolisisnya terdapat anion basa konjugasi dari asam lemah atau kation 

asam konjugasi dari basa lemah.  Jika terdapat anion basa konjugasi 

dari asam lemah atau kation asam konjugasi dari basa lemah, maka 

senyawa garam tersebut dapat terhidrolisis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 44.  Model Mental Persamaan Reaksi untuk Menentukan 

Kemampuan Garam Terhidrolisis dengan Melihat Asam Konjugasi 

Atau Basa Konjugasi yang Dihasilkan dari Proses Hidrolisis 

 

 

Jawaban ini menunjukkan mental model siswa yang sesuai dalam 

menentukan kemampuan suatu garam dapat terhidrolisis atau tidak.  

Jawaban seperti ini muncul berdasarkan pemahaman siswa.  Siswa 
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tidak menentukan secara langsung bahwa ion dalam garam berasal dari 

senyawa asam basa tertentu, sehingga siswa perlu mereaksikannya 

terlebih dahulu untuk dapat menentukan apakah dari hasil reaksi 

tersebut terdapat anion basa konjugasi dari asam lemah atau kation 

asam konjugasi dari basa lemah.  Jika terdapat anion dan kation 

tersebut, maka menurut siswa dengan model mental seperti ini, 

senyawa garam tersebut dapat terhidrolisis. 

 

2. Konsep Sifat Garam yang Mengalami Hidrolisis 

Dalam soal ketiga, terdapat soal yang bertujuan untuk mengetahui 

pemahaman siswa mengenai sifat garam yang mengalami hidrolisis.  Garam 

yang terdapat dalam soal adalah natrium stearat (C17H35COONa).  Garam 

Natrium stearat merupakan garam yang memiliki sifat basa.  Hal tersebut 

dapat dilihat dari persamaan reaksi berikut : 

 

C17H35COONa (s) →Na+
(aq) + C17H35COO-

(aq) 

Na+
(aq) + H2O (l)⇌ NaOH(aq) + H+

(aq) 

NaOH(aq)) →Na+
(aq) + OH-

(aq) 

H+
(aq) + OH-

(aq) → H2O (l) 

C17H35COO-
 (aq) + H2O (l)⇌ C17H35COOH (aq) + OH-

(aq) 

Garam C17H35COONa merupakan garam basa karena dalam proses 

penguraian garam C17H35COONa dalam air dihasilkan ion C17H35COO- dan 

Na+.  Ion Na+ tidak mengalami hidrolisis, sementara ion C17H35COO- dapat 

terhidrolisis menghasilkan C17H35COOH dan ion OH-.  Karena proses garam 

C17H35COONa terhidrolisis sebagian dan menghasilkan ion OH-, maka garam 

C17H35COONa bersifat basa. 

Seluruh siswa menjawab dengan benar bahwa natrium stearat 

(C17H35COONa) merupakan garam yang bersifat basa.  Namun, terdapat dua 

jenis alasan siswa menjawab bahwa garam natrium stearat (C17H35COONa) 

adalah basa, yaitu: 

a. Garam natrium stearat (C17H35COONa) berasal dari kation Na+ yang 

merupakan asam konjugat dari basa kuat NaOH dan C17H35COO- yang 
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merupakan basa konjugat dari asam lemah C17H35COOH, sehingga 

ketika membentuk garam, sifat dari garam tersebut adalah basa.  Lima 

orang siswa menjawab sifat garam natrium stearat (C17H35COONa) 

dengan alasan ini.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 45.  Model Mental  Mengenai Sifat Natrium Stearat 

Siswa menganggap bahwa asam lemah, basa lemah, atau keduanya 

terdapat dalam garam, bukan dihasilkan dari reaksi hidrolisis yang terjadi.  

Jawaban siswa ini didapat dari pemahaman siswa yang dibangun 

menggunakan persepsi siswa sendiri.  Pemahaman ini menurut siswa 

memudahkan siswa untuk dapat dengan cepat menentukan apakah 

suatu garam dapat mengalami hidrolisis atau tidak dan juga sifat asam 

basa garam.  Siswa dapat langsung menentukan sifat garam yang 

mengalami hidrolisis tanpa mereaksikannya terlebih dahulu.  Namun, 

jawaban siswa ini menunjukkan model mental konsep alternatif siswa 

yang kurang sesuai dengan konsep sebenarnya.  Asam lemah atau basa 

lemah merupakan hasil dari proses hidrolisis garam, dimana garam 

mengalami penguraian dalam air menjadi ion-ion, kemudian ion yang 

merupakan asam konjugasi dari basa lemah atau basa konjugasi dari 

asam lemah ataupun keduanya bereaksi dengan air membentuk asam 

lemah atau basa lemah dengan melepas H+ atau OH- melalui sebuah 

reaksi kesetimbangan.  Ion H+ dan OH- yang dihasilkan dari sebuah 

reaksi hidrolisis lah yang menentukan sifat garam yang mengalami 

hidrolisis. 
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b. Siswa menjawab sifat garam natrium stearat (C17H35COONa) adalah 

basa dengan cara menggunakan persamaan reaksi terlebih dahulu 

seperti pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 46.  Model Mental Mengenai Sifat Natrium Stearat 

Siswa menganggap bahwa untuk menentukan sifat garam, siswa hanya 

perlu mereaksikan dengan cara seperti itu untuk melihat apakah terdapat 

OH- atau H+ dari hasil reaksi tersebut.  Pengetahuan ini didapatkan siswa 

dari penjelasan guru agar siswa dapat dengan mudah menentukan sifat 

garam.  Namun reaksi yang dituliskan siswa kurang tepat, siswa tidak 

menunjukkan proses hidrolisis yang sesuai dengan konsep hingga 

menghasilkan ion OH- yang menyebabkan natrium stearat bersifat basa.  

Siswa tidak menentukan secara langsung bahwa ion dalam garam 

berasal dari senyawa asam basa tertentu, sehingga siswa perlu 

mereaksikannya terlebih dahulu untuk dapat menentukan apakah dari 

hasil reaksi tersebut dihasilkan ion H+ atau OH-untuk menentukan sifat 

garam yang mengalami hidrolisis. 

3. Nilai pH Garam yang Terhidrolisis 

Dalam penelitian ini terdapat soal yang diberikan untuk mengetahui 

model mental siswa dalam perhitungan pH garam yang telah mengalami 

hidrolisis.  Garam yang terdapat dalam soal adalah K2SO4, (NH4)2SO4, 

KH2PO4, dan (NH4)3PO4.  Siswa diminta mengerjakan soal perhitungan 

mengenai pH garam tersebut dengan hasil sebagai berikut : 

a. Garam yang tidak dapat terhidrolisis (K2SO4) 
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Sepuluh siswa menjawab bahwa garam K2SO4 memiliki pH 7 (bersifat 

netral).  Jawaban siswa tersebut merupakan jawaban yang tepat.  Garam 

K2SO4 merupakan garam yang tidak terhidrolisis, dengan persamaan 

reaksi : 

K2SO4 (aq) →K+
(aq) + SO4

2-
(aq) 

K+
(aq) + H2O (l)⇌ KOH(aq) + H+

(aq) 

KOH(aq)) →K+
(aq) + OH-

(aq) 

H+
(aq) + OH-

(aq) → H2O (l) 

SO4
2-

(aq) + 2H2O (l)⇌ H2SO4(aq) + 2OH-
(aq) 

H2SO4(aq) →SO4
2-

(aq)  + 2H+
(aq) 

2H+
(aq) + 2OH-

(aq) → H2O (l) 

Berdasarkan persamaan reaksi di atas, ion K+ dan SO4
2- dari garam 

K2SO4 tidak mengalami hidrolisis.  Hal ini disebabkan karena ion K+ 

merupakan asam konjugat dari basa kuat KOH dan SO4
2- merupakan 

basa konjugat dari asam kuat H2SO4 yang terurai sempurna dalam air.  

Sehingga ion K+ dan SO4
2- akan tetap berada dalam keadaan ionnya 

ketika dalam air.  Hal tersebut menyebabkan tidak adanya ion H+ dan OH- 

yang dihasilkan di akhir reaksi, sehingga menyebabkan garam K2SO4 

bersifat netral dengan pH 7.  Siswa yang menjawab bahwa garam K2SO4 

merupakan garam netral dengan pH 7 memiliki alasan lain dalam 

mengemukakan jawabannya.  Siswa melihat bahwa garam K2SO4 terdiri 

dari ion K+ dan SO4
2-.  Ion K+ berasal dari KOH yang merupakan basa 

kuat.  Sedangkan SO4
2- berasal dari H2SO4 yang merupakan asam kuat.  

Sehingga siswa berpendapat bahwa garam dari asam kuat dan basa kuat 

merupakan garam yang bersifat netral.   

Siswa melihat ion yang terbentuk dari proses penguraian garam, 

kemudian siswa langsung menentukan asal dari ion tersebut, apakah ion 

tersebut berasal dari asam kuat, asam lemah, basa kuat, atau basa 

lemah.  Jika garam berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka garam 

tersebut pasti memiliki pH 7 (netral).  Pemahaman siswa itu membuat 

siswa lebih mudah dalam memahami pH garam yang tidak mengalami 

reaksi hidrolisis, seperti K2SO4.   
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b. Garam yang terhidolisis sebagian ((NH4)2SO4 dan KH2PO4) 

Kedua garam (NH4)2SO4 dan KH2PO4 dapat mengalami hidrolisis 

sebagian.  (NH4)2SO4 merupakan garam yang bersifat asam, sedangkan 

KH2PO4  merupakan garam yang bersifat basa.  Hal itu disebutkan oleh 

seluruh siswa.  Namun, dalam perhitungan pH, siswa mengalami 

kesalahan dalam menentukan pH garam (NH4)2SO4.   

Garam (NH4)2SO4 merupakan garam yang bersifat asam.  pH garam 

(NH4)2SO4  yang terhidrolisis menurut perhitungan adalah : 

(𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4(𝑠) → 2𝑁𝐻4
+ + 𝑆𝑂4

2− 

[(𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4] = 0,1 𝑀 = 0,1
𝑚𝑜𝑙

𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛(𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4
 

𝑛𝑁𝐻4
+ =  

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑁𝐻4
+

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛(𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4
× 𝑛(𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4 

𝑛𝑁𝐻4
+ =  

2 

1
× 0,1 𝑚𝑜𝑙 

𝑛𝑁𝐻4
+ =  0,2 𝑚𝑜𝑙 

𝑗𝑖𝑘𝑎𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛 1𝐿, 𝑚𝑎𝑘𝑎 ∶ 

[𝑁𝐻4
+] = 0,2

𝑚𝑜𝑙

𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟
 

[𝐻+] = √
𝐾𝑤

𝐾𝑏
× [𝑁𝐻4

+] 

[𝐻+] = √
10−14

1,8 × 10−5
× 2 × 10−1 

[𝐻+] = √
2 × 10−15

1,8 × 10−5
 

[𝐻+] = √1,1 × 10−10 

[𝐻+] = 1,05 × 10−5 

𝑝𝐻 = − log[𝐻+] 

𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔1,05 × 10−5 

𝑝𝐻 = 5 − log 1,05 
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Jawaban yang diberikan siswa menunjukkan bahwa seluruh siswa 

mengalami kesalahan dalam menentukan konsentrasi ion NH4
+.  Siswa 

menganggap bahwa konsentrasi (NH4)2SO4 sama dengan konsentrasi 

ion NH4
+, seperti pada jawaban siswa di bawah ini : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 47.  Model Mental Mengenai pH Garam (NH4)2SO4 yang 
Terhidrolisis 

Konsentrasi ion NH4
+ dalam (NH4)2SO4 berbeda dengan konsentrasi 

larutan (NH4)2SO4 karena saat penguraian (NH4)2SO4 dalam air 

dihasilkan 2 molekul NH4
+ yang konsentrasinya dihitung dengan 

menggunakan perbandingan koefisien.  Tidak adanya jawaban siswa 

yang sesuai dikarenakan seluruh siswa mengalami kesalahan dalam 

menentukan jumlah mol NH4
+ dan konsentrasi NH4

+ dalam larutan 

(NH4)2SO4.  Kesalahan siswa tersebut disebabkan karena pemahaman 

siswa yang kurang mengenai konsep mol.   

Model mental bersifat generatif, artinya model mental terhadap 

suatu hal yang telah dipelajari dapat mengawali informasi baru.  

Berdasarkan hal tersebut, siswa yang memiliki model mental yang 

kurang sesuai pada materi sebelumnya akan kesulitan membangun 

model mental yang sesuai pada materi selanjutnya yang membutuhkan 

pemahaman yang baik pada materi sebelumnya. 
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Selain garam (NH4)2SO4 yang terhidrolisis sebagian, terdapat juga 

garam KH2PO4.   Garam KH2PO4 merupakan garam yang bersifat basa 

dengan nilai pH berdasarkan perhitungan, yaitu : 

𝐾𝐻2𝑃𝑂4 → 𝐾+ + 𝐻2𝑃𝑂4
− 

[𝐾𝐻2𝑃𝑂4] = 0,1 𝑀 = 0,1
𝑚𝑜𝑙

𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛𝐾𝐻2𝑃𝑂4
 

𝑛𝐻2𝑃𝑂4
− =  

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝐻2𝑃𝑂4
−

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝐾𝐻2𝑃𝑂4
× 𝑛𝐾𝐻2𝑃𝑂4 

𝑛𝐻2𝑃𝑂4
− =  

1 

1
× 0,1 𝑚𝑜𝑙 

𝑛𝐻2𝑃𝑂4
− =  0,1 𝑚𝑜𝑙 

𝑗𝑖𝑘𝑎𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛 1𝐿, 𝑚𝑎𝑘𝑎 ∶ 

[𝐻2𝑃𝑂4
−] = 0,1

𝑚𝑜𝑙

𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟
 

[𝑂𝐻−] = √
𝐾𝑤

𝐾𝑎
× [𝐻2𝑃𝑂4

−] 

[𝑂𝐻−] = √
10−14

7,11 × 10−3
× 10−1 

[𝑂𝐻−] = √14,06 × 10−14 

[𝑂𝐻−] = 3,75 × 10−7 

𝑝𝑂𝐻 = − log[𝑂𝐻−] 

𝑝𝑂𝐻 = −𝑙𝑜𝑔 3,75 × 10−7 

𝑝𝑂𝐻 = 7 − log 3,75 

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑤 − 𝑝𝑂𝐻 

𝑝𝐻 = 14 − (4 − log 3,75) 

𝑝𝐻 = 10 + log 3,75 

Jawaban siswa dalam menentukan pH garam KH2PO4 yang terhidrolisis 

sebagian telah sesuai dengan jawaban yang benar.  Siswa menunjukkan 

model mental yang sesuai dalam menentukan pH garam KH2PO4 seperti 

pada gambar berikut : 
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Gambar 48.  Model Mental Mengenai pH Garam KH2PO4 yang 
Terhidrolisis 

 
Jawaban benar siswa ini menunjukkan bahwa siswa memahami 

penentuan pH KH2PO4 dengan baik.  Hal ini juga didukung oleh 

kemampuan matematis yang baik dari siswa.  Jumlah ion H2PO4
- yang 

dihasilkan dari reaksi tersebut adalah 1 sehingga jumlah mol H2PO4
- 

sama dengan jumlah mol garam KH2PO4, yaitu 0,1 mol dan konsentrasi 

ion H2PO4
- dalam larutan KH2PO4 adalah 0,1 mol/liter larutan KH2PO4.  

Perhitungan dan cara yang digunakan siswa untuk menghitung pH 

KH2PO4 sudah tepat dengan hasil pH larutan garam KH2PO4, yang 

terhidrolisis adalah 9,5 + log 4 atau sama dengan 10 + log 1,265.    

c. Garam yang terhidrolisis sempurna ((NH4)3PO4) 

Garam (NH4)3PO4 merupakan garam yang dapat mengalami hidrolisis 

total.  Sifat garam ditentukan dengan melihat nilai Ka dn Kb dari asam 

lemah dan basa lemah yang terbentuk dari persamaan reaksi hidrolisis., 

yaitu : 

Berdasarkan reaksi di atas, diketahui bahwa proses reaksi hidrolisis  

(NH4)3PO4 menghasilkan asam lemah berupa NH4OH dan asam lemah 

H3PO4.  Nilai Kb NH4OH sebesar 1,8 x 10-5 dan nilai Ka H3PO4 sebesar 

7,11x10-3.  Oleh karena nilai Ka H3PO4 lebih besar dibanding nilai Kb 

NH4OH, maka garam (NH4)3PO4 bersifat asam dengan perhitungan pH 

sebagai berikut: 
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[𝐻+] = √
𝐾𝑤

𝐾𝑏
× 𝐾𝑎 

[𝐻+] = √
10−14

1,8 × 10−5
× 7,11 × 10−3 

[𝐻+] = √
7,11 × 10−17

1,8 × 10−5
 

[𝐻+] = √3,95 × 10−12 

[𝐻+] = 1,98 × 10−6 

𝑝𝐻 = − log[𝐻+] 

𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔 1,98 × 10−6 

𝑝𝐻 = 6 − log 1,98 

 

Seluruh siswa mengatakan hal yang serupa.  Karena garam (NH4)3PO4-

mengalami hidrolisis total, siswa menyatakan bahwa sifat garam tersebut 

dilihat berdasarkan harga Ka dan Kb dari asam lemah dan basa lemah 

yang dihasilkan dari proses hidrolisis.  Pada garam (NH4)3PO4, nilai Ka 

dari H3PO4 lebih besar dari harga Kb NH4OH, sehingga siswa 

menyatakan bahwa garam (NH4)3PO4.  Untuk perhitungan nilai pH, siswa 

benar dalam menjawab dengan perhitungan sebagai berikut : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 49.  Model Mental Mengenai pH Garam (NH4)3PO4yang 
Terhidrolisis 



                                      62 
 

Jawaban siswa tersebut menunjukkan bahwa siswa telah memahami 

bahwa garam (NH4)3PO4 mengalami hidrolisis sempurna karena hasil 

penguraian garam (NH4)3PO4 dalam air menghasilkan kation NH4
+ yang 

merupakan asam konjugat dari basa lemah NH4OH dan juga anion PO4
3- 

yang merupakan basa konjugasi dari asam lemah H3PO4.  Berdasarkan 

jawaban tersebut juga terlihat bahwa siswa telah memahami jika suatu 

garam mengalami hidrolisis total, maka sifat garam dapat dilihat dari nilai 

Ka dan Kb asam lemah dan basa lemah.  Pada garam (NH4)3PO4, nilai 

Ka H3PO4 lebih besar dibandingkan dengan nilai Kb NH4OH sehingga 

siswa dapat menyatakan bahwa garam (NH4)3PO4 bersifat asam.  

Setelah sifat garam ditentukan, siswa kemudian menghitung pH larutan 

(NH4)3PO4 yang terhidrolisis total.  Penggunaan rumus siswa pun telah 

tepat sehingga hasil yang didapatkan oleh siswa juga tepat, yaitu pH 

(NH4)3PO4 sebesar 6-log1,98. 

 Berdasarkan jawaban siswa dalam konsep perhitungan pH garam yang 

mengalami hidrolisis, dapat diketahui bahwa siswa tidak memiliki masalah 

pada perhitungan matematis.  Siswa memiliki model mental yang kurang tepat 

pada konsep stoikiometri dalam menentukan jumlah mol berdasarkan 

koefisien reaksi.  Hal itu dikarenakan siswa kurang memahami materi konsep 

mol pada bab stoikiometri ketika siswa berada di kelas X.  Ketidaksesuaian 

model mental siswa dalam hal konsep mol siswa berdampak ke materi 

selanjutnya. Hal itu menunjukkan bahwa pengalaman belajar sangat 

mempengaruhi siswa dalam membentuk pengetahuan dan pemahaman 

siswa pada materi yang akan datang. 

 

C. Model Mental Pada Materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan 

1. Kelarutan 

Sebagian besar siswa belum memahami konsep tentang kelarutan. 

Siswa masih sulit membedakan antara larutan dan kelarutan. Menurut Chang 

(2003) larutan adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih. Sedangkan 

kelarutan menurut Chang adalah merupakan ukuran banyaknya zat terlarut 
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yang akan melarut dalam pelarut pada suhu tertentu. Siswa diminta untuk 

mejelaskan proses kelarutan dari Cu(OH)2. Berikut ini jawaban yang diberikan 

oleh siswa sebagai berikut:   

 

Gambar 10. Model Mental 1 persamaan reaksi ionisasi Cu(OH)2 

 

 

Gambar 51.Model Mental 2 persamaan reaksi ionisasi Cu(OH)2 

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan bahwa persamaan reaksi yang 

dibuat oleh siswa telah sesuai, mereka menuliskan bahwa Cu(OH)2 ketika 

dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion Cu2+ dan OH- pada saat 

kesetimbangan. Selanjutnya siswa diminta menjelaskan proses kelarutan dari 

Cu(OH)2.Jawaban siswa disertai dengan gambar yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh siswa, sebagian besar siswa 

menjelaskan bahwa jika Cu(OH)2 dilarutkan dalam air maka akan terionisasi 

menjadi ion-ionnya yaitu Cu2+ dan OH- sesuai dengan persamaan ionisasi 

yang mereka buat. Menurut Keenan (1984) jika senyawa ionik sukar larut 

dilarutkan dalam air, akan terjadi kesetimbangan antara fasa padat dari garam 

yang sukar larut dan ion-ion dalam larutan jenuh. 

Gambar 52. Model Mental proses kelarutan Cu(OH)2 
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2. Hasil Kali Kelarutan 

Siswa belum memahami pengertian dari hasil kali kelarutan. siswa 

masih belum memahami tentang hasil kali kelarutan. Menurut Chang (2003) 

hasil kali kelarutan suatu senyawa ialah hasil kali konsentrasi molar dari ion-

ion penyusunnya, dimana masing-masing dipangkatkan dengan koefisien 

stoikiometrinya di dalam persamaan kesetimbangan.  

 Selanjutnya siswa diminta untuk menuliskan persamaan Ksp. 

Sebagian siswa sudah tepat menuliskan rumus Ksp dari Cu(OH)2 dan 

sebagian lagi ada yang belum tepat menuliskannya. Berikut ini siswa yang 

sudah tepat menuliskan rumus Ksp nya: 

 

 

 

 

 

Sedangkan siswa yang belum tepat dalam menuliskan persamaan Ksp 

sebagai berikut: 

  

 

 

Berdasarkan jawaban siswa di atas, dapat diketahui bahwa siswa  sudah  

tepat dalam menuliskan persamaan Ksp dari Cu(OH)2. Sedangkan siswa lain 

belum menuliskan persamaan dengan tepat. Hal ini dikarenakan siswa 

memasukkan koefisien dalam konsentrasi ion OH-
. Jawaban yang diberikan 

oleh siswa didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki oleh siswa dan 

pengalaman yang dimilikinya saat belajar.  

 Selanjutnya siswa diminta untuk membuat hubungan antara kelarutan 

dengan hasil kali kelarutan. Ada siswa yang sudah tepat dalam menjawab dan 

Gambar 53. Model Mental 1 persamaan Ksp Cu(OH)2 

Gambar 54.Model Mental 2 persamaan Ksp Cu(OH)2 
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ada juga yang belum tepat. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan jawaban 

yang diberkan siswa sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 56. Model Mental 2 hubungan kelarutan dengan Ksp yang 

tidak tepat 

Berdasarkan jawaban yang diberikan siswa, siswa tersebut sudah memahami 

hubungan kelarutan dengan hasil kali kelarutan. Dari jawaban siswa tersebut, 

siswa sudah mengetahui bahwa kelarutan berhubungan dengan hasil kali 

kelarutan berdasarkan persamaan yang siswa buat. Sedangkan siswa lainnya 

masih kesulitan dalam menuliskan hubungan antara kelarutan dan hasil kali 

kelarutan dalam bentuk persamaan. Dalam jawaban siswa pada contoh 

model mental 2, dapat dilihat bahwa siswa masih kesulitan dalam hal 

matematis. 

 

3. Pengaruh Ion Senama Terhadap Kelarutan 

Siswa sudah memahami pengaruh ion senama terhadap kelarutan. 

Berdasarkan jawaban siswa, siswa sudah memahami konsep mengenai 

pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Siswa berpendapat bahwa saat 

ada penambahan ion senama maka kelarutan senyawa akan semakin kecil 

Gambar55. Model Mental 1 hubungan kelarutan dengan Ksp yang tepat 
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akibat adanya pergeseran kesetimbangan ke arah reaktan. Hal ini sesuai 

dengan teori yang mengatakan bahwa jika larutan dan garam padat yang 

dilarutkan di dalamnya mempunyai ion yang sama, maka kelarutan garam 

akan berkurang (Oxtoby dkk, 2001). 

 Selanjutnya siswa diminta untuk menggambarkan pengaruh ion 

senama terhadap kelarutan. 

 

Gambar 57. Model Mental 1 pengaruh ion senama terhadap kelarutan 

yang tepat 

 

Gambar 58. Model Mental 2 pengaruh ion senama terhadap kelarutan 

yang tepat 

Berdasarkan gambar yang dibuat siswa, dapat diketahui bahwa siswa sudah 

memahami bahwa dengan adanya ion senama akan meperkecil kelarutan. 

Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya endapan pada gambar yang siswa 

buat. 

 Siswa membuat analogi pada proses kesetimbangan yang terjadi 

dalam pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Siswa menganalogikan 

suatu kesetimbangan itu terjadi apabila kalau salah satu reaksi diberikan ion 
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senama, maka ion tersebut akan semakin banyak. Oleh sebab itu supaya 

setimbang maka harus diberikan ke reaksi yang ada di sebelahnya (reaktan). 

Analogi ini muncul karena guru di kelas menjelaskan reaksi kesetimbangan 

yaitu ketika salah satu ion senama ditambahkan, ion tersebut akan semakin 

banyak oleh sebab itu supaya setimbang harus diberikan kepada yang 

kekurangan yaitu reaksi yang ada di sebelah kanan (reaktan). Analogi lain 

yang dibuat siswa, siswa menganalogikan kesetimbangan yaitu ketika dalam 

wadah pot penuh dengan tanaman bawang, maka tanaman bawang akan 

tumbuh tidak seimbang. Oleh sebab itu supaya pertumbuhan bawang 

seimbang maka sebagian lagi harus ada yang dipindahkan ke wadah pot 

lainnya.  

 

4. Pengaruh pH Terhadap Kelarutan 

Siswa ada yang sudah memahami konsep pengaruh pH terhadap 

kelarutan dan ada juga yang belum memahami konsep tersebut. Berdasarkan 

soal tentang kelarutan enamel gigi (Ca5(PO4)3OH) akibat suasana asam. 

Berdasarkan percakapan di atas, dapat disimpulkan bahwa siswa sudah 

memahami pengaruh pH terhadap kelarutan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban 

siswa yang dapat menjelaskan reaksi kesetimbangan saat asam bereaksi 

dengan enamel gigi (Ca5(PO4)3OH) yaitu terjadi pergeseran kesetimbangan 

ke arah kanan (produk) sehingga enamel gigi dapat larut. Hal ini sesuai 

dengan teori yang menyebutkan bahwa jika larutan dibuat lebih asam, 

konsentrasi ion hidroksida berkurang, yang menyebabkan kenaikan 

konsentrasi ion Ca2+. Jadi hiroksiapatit yang terdapat dalam enamel gigi lebih 

larut dalam larutan asam daripada dalam air murni. (Oxtoby dkk, 2001).  

Adapun siswa yang belum memahami pengaruh pH terhadap 

kelarutan dapat diketahui bahwa siswa belum memahami konsep 

kesetimbangan yang terjadi. Seharusnya pergeseran kesetimbangan terjadi 

ke arah kanan. Namun siswa menjawab ke arah kiri. Apabila kesetimbangan 

bergeser ke kiri seharusnya enamel gigi menjadi sukar larut tetapi siswa 

menjawab mudah larut. 
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5. Memprediksi Terbentuknya Endapan 

Siswa menyebutkan bahwa suatu endapan itu terjadi ketika nilai Q lebih 

besar daripada nilai Ksp sehingga terbentuk endapan. Hal ini sesuai teori 

yang menyebutkan bahwa jika dua larutan ion-ion dari garam dicampurkan 

dan jika ternyata hasil kali ion melebihi Ksp maka pengendapan akan terjadi 

(Sastrohamidjojo, 2001). 

Siswa diminta untuk menuliskan persamaan reaksi pengendapan 

yang terjadi saat air sadah yang mengandung Ca2+ di reaksikan dengan 

Na2CO3. Ada siswa yang sudah tepat dalam menuliskan persamaan reaksi 

dan ada juga yang belum. Siswa yang sudah tepat dalam menuliskan 

persamaan reaksi dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 59. Model Mental1 persamaan reaksi pengendapan 

CaCO3yang tepat 

 

Gambar 60.Model Mental2 persamaan reaksi pengendapan CaCO3 

yang tepat 

Berdasarkan persamaan reaksi yang dibuat siswa di atas, diketahui bahwa 

siswa sudah dapat menuliskan persamaan reaksi yang terjadi antara air 

sadah dengan Na2CO3. Siswa menuliskan ion Ca2+  yang terdapat dalam air 

sadah direaksikan dengan anion yang terdapat pada Na2CO3 yaitu ion CO3
2- 

sehingga terbentuk endapan CaCO3. Sedangkan siswa lain menuliskan reaksi 

yang terjadi dengan mengibaratkan air sadah mengandung CaCl2 yang 

kemudian direaksikan dengan Na2CO3 menghasilkan endapan CaCO3 dan 

NaCl. Ada juga siswa yang belum menuliskan persamaan reaksi yang terjadi 

antara air sadah dengan Na2CO3 sebagai berikut: 
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Gambar 21.Model Mental persamaan reaksi pengendapan CaCO3 yang 

tidak tepat 

Berdasarkan persamaan reaksi yang dibuat siswa tersebut dapat diketahui 

bahwa siswa belum dapat menuliskan persamaan reaksi yang terjadi antara 

air sadah dengan Na2CO3. Dari persamaan reaksi yang dibuat antara air 

sadah dengan Na2CO3 selain menghasilkan CaCO3 dan Na2. Dari persamaan 

reaksi yang dibuat dapat dikatakan bahwa siswa belum dapat menuliskan 

persamaan reaksi dengan tepat. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang 

dikatakan oleh guru kimia bahwa sebagian siswa masih kesulitan dalam 

membuat persamaan reaksi. 

Selanjutnya siswa diminta untuk menggambarkan reaksi 

pengendapan yang terjadi ketika air sadah ditambahkan dengan Na2CO3. Ada 

siswa yang sudah dapat menggambarkannya reaksi yang terjadi antara air 

sadah yang ditambahkan dengan Na2CO3 seperti pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 62. Model Mental reaksi pengendapan air sadah dengan 

Na2CO3 yang tepat 

Berdasarkan gambar di atas, siswa sudah dapat menggambarkan dengan 

benar. Siswa menganggap air sadah mengandung CaCl2 direaksikan dengan 

Na2CO3 akan menghasilkan CaCO3 yang berupa padatan dan NaCl. 

Berdasarkan gambar yang dibuat siswa juga sudah sesuai, dimana dalam 

wadah yang terdapat air sadah ditambahkan denga Na2CO3 akan terbentuk 

endapan CaCO3 yang terletak di bawah wadah. 

 

  



                                      70 
 

Miskonsepsi Dalam Pembelajaran Kimia 

 

Miskonsepsi adalah sebuah konsep yang tidak sesuai dengan 

pemahaman tentang sains. Pemahaman siswa tentang konsep-konsep yang 

belum teruji secara ilmiah atau keyakinan yang masih prematur yang tidak 

bertahan lama melalui analisis sains atau belum dipublikasikan secara ilmiah. 

Dalam literatur ilmu pendidikan, banyak istilah lainnya telah diusulkan terkait 

miskonsepsi : keyakinan naif, prasangka, versi pribadi, realitas model pribadi, 

keteguhan hati, ide pra instruksi, keyakinan berdasar, dan bahkan kesalahan.  

Sering sulit untuk mengidentifikasi miskonsepsi pada siswa, karena 

siswa berasal dari latar belakang yang berbeda dan memiliki berbagai tingkat 

kemampuan kognitif. Sumber miskonsepsi berasal dari sebagai berikut: 

pemahaman  yang ada tentang pengetahuan kimia yang tidak memadai untuk 

menjelaskan konsep-konsep, penyederhanaan yang berlebihan  dari konsep 

untuk memudahkan pemahaman, Bad chemistry adalahsalah tafsir konsep 

yang berkenaan dengan bahasa daerah.Miskonsepsi dapat muncul terutama 

dari guru yang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip kimia , 

atau guru sendiri tidak menyadari miskonsepsi.  

Menurut Kevin Lehmann beberapa upaya telah dibuat untuk 

mengidentifikasi ini yang mungkin disebabkan kesulitan dalam menilai guru. 

Sebuah pendekatan pengajaran konstruktivis yang melibatkan ide-ide baru 

dan terbuka diskusi pasti akan membantu mengidentifikasi miskonsepsi 

tersebut. Untuk mengidentifikasi miskonsepsi maka dilakukan tes diagnostik 

sebagai tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa 

sehingga dapat memberikan hasil yang  dapat digunakan sebagai tindak 

lanjut atas kelemahan-kelamahan tersebut.Untuk mengungkap miskonsepsi  

tes yang dapat digunakan adalah tes two-tier sebagai pertanyaan pilihan 

ganda dua tingkat yang dapat mendiagnosis konsepsi alternatif siswa. Tier 

pertama menaksirkan pengetahuan deskriptif siswa terhadap suatu 

fenomena, sedangkan tier kedua mengeksplor  alasan siswa atas jawaban 

yang dipilihnya pada tier pertama. Tes two tier biasanya digunakan untuk 

jenis-jenis pertanyaan konseptual. 
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Treagust,1998 menyatakan bahwa seseorang dikatakan mengalami 

kesalahan konsep atau miskonsepsi apabila pemahamananya tentang suatu 

konsep berbeda dengan pemahaman yang secara umum diterima oleh 

masyarakat ilmiah. Kesalahan yang diperbuat siswa dalam mempelajari kimia 

menurut Berg (1991:66) dapat dibedakan menjadi 3 jenis.kesalahan yang 

terjadi secara acak tanpa sumber tertentu, misalnya (1) Salah hitung atau 

salah dalam menuliskan rumus: (2) Kesalahan dalam mengingat atau 

menghafal; dan (3) Kesalahan yang terjadi secara terus menerus serta 

menunjukkan kesalahan dengan sumber-sumber tertentu.Kesalahan terakhir 

inilah yang biasa disebut dengan miskonsepsi. Siswa yang mengalami 

kesalahan jenis terakhir ini cenderung salah dalam banyak soal yang berbeda 

konteksnya, tetapi dasar konseptualnya sama. 

Kesalahan konsep bisa timbul karena siswa tidak mengaitkan antara 

konsep satu dengan konsep lainnya, sehingga mengakibatkan proposisis 

yang salah (Dahar, 1998) beberapa fakta yang dikemukakan para peneliti 

kesalahan konsep menyimpulkan bahwa : (1) Kesalahan konsep sulit 

diperbaiki, (2) Seringkali terus menerus mengganggu, misalnya soal-soal 

yang sederhana dapat dikerjakan tetapi soal yang lebih sulit tidak dapat 

dikerjakan,(3) Seringkali terjadi regresi, yaitu siswa yang sudah pernah 

mengatasi kesalahan konsep jangka waktu tertentu akan kambuh lagi, (4) 

Dengan ceramah yang bagus, kesalahan konsep yang terjadi pada siswa 

dapat dikurangi sehingga proses belajar mengajar tidak disesuaikan dengan 

prakonsepsi yang dimiliki siswa, (5) Kesalahan konsep dapat terjadi pada 

siswa yang pandai maupun kurang pandai. 

Miskonsepsi berdasarkan pengelompokkan yang dilakukan oleh 

Abraham et.al (1992) merupakan salah satu tingkatan pemahaman konsep 

yang menunjukkan belum terpenuhinya penguasaan seluruh komponen 

konsep. Oleh karena itu, analisis bentuk miskonsepsi yang terjadi pada siswa 

dapat dilakukan melalui analisis komponen konsep yang belum dikuasai oleh 

siswa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis konsep adalah 

nama konsep, atribut-atribut kriteria dari konsep, atribut-atribut variabel dari 
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konsep, definisi konsep,contoh-contoh dan noncontoh dari konsep, serta 

hubungan konsep dengan konsep yang lain.  

Bentuk-bentuk kalimat miskonsepsi yang ditemukan dalam jawaban 

siswa beraneka ragam pada tingkat formal siswa belajar konsep melalui 

definisi yang diberikan. Kemampuan untuk mengatakan suatu definisi dari 

suatu konsep dapat digunakan sebagai suatu kriteria bahwa siswa telah 

belajar konsep tersebut. Setelah mengetahui definisi dari suatu konsep, siswa 

akan mengatahui atribut-atribut kriteria dan variabel konsep yang merupakan 

suatu contoh dari konsep. Definisi dan ciri konsep yang ada kemudian 

dihubungkan dengan konsep-konsep lain. Hal ini terkait dengan aplikasi 

konsep.  

Dalam proses pembelajaran, siswa akan mengolah informasi yang 

masuk ke dalam otak mereka. Jika informasi yang diterima sesuai dengan 

struktur konsep yang ada, informasi ini akan langsung menambah jaringan 

pengetahuan mereka, proses ini disebut proses asimilasi. Jika informasi tidak 

sesuai, mereka akan melakukan penyusunan ulang struktur kognitif mereka 

hingga informasi ini dapat menjadi bagian dari jaringan pengetahuan mereka 

(Suparno, 1997;  Sanger & Greenbowe, 1997). 

Dalam proses menyampaikan informasi baru ke dalam struktur kognitif 

mereka, siswa sering kali mengalami kesulitan, bahkan kegagalan. Hal inilah 

yang kemudian menjadi timbulnya miskonsepsi pada kognitif siswa. Lebih 

jelas, miskonsepsi didefinisikan sebagai pengetahuan konseptual dan 

proporsional siswa yang tidak konsisten atau berbeda dengan kesepakatan 

ilmuwan yang telah diterima secara umum dan tidak dapat menjelaskan 

secara tepat fenomena ilmiah yang diamati. Perlu ditekankan bahwa 

miskonsepsi siswa dapat dengan tepat menjelaskan pengalaman dan 

pengamatan siswa yang sesuai dengan logika siswa dan konsisten dengan 

pemahaman mereka tentang dunia. Oleh karena itu, miskonsepsi sangat 

sukar untuk diubah (Sanger &Greenbowe, 1997). 

Asal munculnya miskonsepsi dapat berbeda tergantung dari sifat 

konsep dan bagaimana konsep itu diajarkan. Sumber miskonsepsi 

berdasarkan bagaimana konsep diajarkan adalah: a) Generalisasi dasar 
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analogi, b) Bagaimana pengetahuan disajikan dalam buku teks, c) Pelatihan 

guru, d) Pemahaman konsep yang komplikatif dan tergantung pada konsep 

dan situasi.  

A. Miskonsepsi Pada Larutan Penyangga 

Burcin Sesena, Leman menyatakan miskonsepsi 

denganpersentaseyang tinggiterkait dengan konsep netralisasi, hidrolisis, 

larutan penyanggadan indikator. Dari hasil wawancarabahwa 

Alasanmiskonsepsiadalah siswaseringbingungistilah netralisasireaksinetral 

dannetralisasi, sehinggamerekatidak dapat mengaitkannya 

dengankonsentrasidan kekuatanasam/basa. Hal 

inijugamenyebabkanmiskonsepsiyang berkaitan denganhidrolisis danbuffer. 

Diperoleh kesimpulan bahwa siswa yangkurang memiliki pengetahuan 

danmiskonsepsiterkait dengankonsepkesetimbangan kimia, 

dannetralisasitidak bisa menjelaskan konsep larutan penyangga 

(RossdanMunby(1991) danSheppard(2006)).  

Ada beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap 

ketidakpahaman siswa tentang larutan penyangga. Pertama, untuk 

memahami larutan penyangga siswa harus terlebih dahulu memahami 

konsep-konsep kimia dasar lainnya dari makroskopik, mikroskopik, dan 

perspektif simbolik (Johnstone, 1991) dan kemudian dapat mengintegrasikan 

pemahaman konsep-konsep ini. Hanya satu studi yang telah dilakukan secara 

khusus berkaitan dengan pemahaman siswa tentang sistem larutan 

penyangga. MacGowan (1997) yakni meminta siswa untuk menjelaskan 

bagaimana mereka akan mempersiapkan larutan penyangga dengan pH 9. 

Konsep kesetimbangan kimia dan kimia asam/basa sangat penting bagi 

untuk memahami larutan penyangga (Ross dan Munby, 1991; Sheppard, 

1997, 2006; Bilgin dan Geban, 2006). Konsep Ini, pada gilirannya 

berhubungan dengan konsep-konsep kimia lainnya, seperti sifat partikel 

materi, reaksi kimia, stoikiometri, dan kimia larutan (Nakhleh,1992; 

Demircioglu et al, 2005).  Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa 

siswa memiliki beberapa miskonsepsi mengenai kimia. 
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Ada kemungkinan bahwa siswa yang mengalami kesulitan memahami 

konsep-konsep yang lebih mendasar akan memiliki kesulitan untuk 

memahami sistem penyangga. Penelitian juga menunjukkan bahwa ada 

beberapa fitur instruksi yang dapat menyebabkan kebingungan siswa tentang 

larutan penyangga dan konsep terkait. 

Adapun miskonsepsi siswa tentang larutan penyangga dari penelitian 

terdahulu yakni dari jurnal internasional, persepsi siswa kimia dari 

miskonsepsi tentang larutan penyangga dan masalah penyangga oleh Orgill 

dan Sutherland (2008) adalah Siswa memahami larutan penyangga sebagai 

larutan penjaga pH (pH=7), tapi tidak memahami bagaimana hal itu dapat 

terjadi, pembentukan larutan penyangga dari reaksi asam kuat dan basa 

lemah (basa lemah bersisa) atau basa kuat dan asam lemah (asam lemah 

bersisa), pembentukan larutan penyangga dari reaksi asam lemah dengan 

garamnya atau basa lemah dengan garamnya, tidak memahami adanya 

konjugasi (asam atau basa), memahami larutan penyangga mengandung 

asam dan basa, tapi tidak menyadari hubungannya dengan kesetimbangan 

kimia, kesulitan dalam perhitungan menggunakan logaritma, sulit 

membedakan Ka dengan pKa, pH dengan [H+]. 

Antara lain yangsering juga dialami oleh siswa adalah belum menyadari 

kekurangan data dari soal yang diberikan (misal, mencari data pKa yang 

belum tercantum dalam soal), merasa memahami materi larutan penyangga 

jika dapat menyelesaikan soal hitungan larutan penyangga, walaupun belum 

paham konsep sebenarnya, tidak mampu untuk membedakan hubungan 

asam lemah komponen larutan penyangga dan ion hidrogen yang 

menentukan pH larutan, tidak memahami konsentrasi ion hidronium yang 

digunakan untuk menghitung pH dengan konsentrasi asam lemah yang 

digunakan dalam persamaan pH larutan penyangga, kesulitan dalam 

menentukan reaksi antara asam lemah dengan basa konjugasinya atau basa 

lemah dengan asam konjugasinya, beranggapan bahwa komponen mol 

penyangga tidak berpengaruh. 

Barker,et.al,(2009) menyatakan bahwa miskonsepsi asam basa yang 

berhubungan dengan hidrolisis garam adalah : (1) Larutan NaCl bersifat netral 
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karena ion Na+ dan ion Cl- berikatan sehingga muatannya netral; (2) Reaksi 

Natrium phosfot padat dalam larutan basa karena ion OH- dan ion Na3PO4H+ 

di hasilkan oleh reaksi; (3) Semua garam bersifat Netral. 

Jadi miskonsepsi pada materi hidrolisis garam antara lain : garam 

adalah zat kimia yang terbentuk dari reaksi netralisasi asam dan basa, zat 

kimia yang bersifat asin dan bisa di konsumsi oleh manusia, Jenis partikel 

terkecil penyusun garam adalah molekul atau atom. semuagaramnetral, pH 

air murni pada kondisi netral selalu sama dengan 7, sifat larutan garam yang 

terhidrolisis ditentukan oleh komponen asam kuat dan basa kuat pembentuk 

garam. Garam yang terbentuk dari asam kuat yang terbentuk dari asam lemah 

dan basa kuat, larutannya bersifat asam karena asam pembentuknya bersifat 

kuat. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, larutannya 

bersifat basa karena basa pembentuknya bersifat kuat, semua garam 

mengalami Hidrolisis, Ion Na+ dan Cl- dalam larutan berada dalam keadaan 

bebas, larutan asam hanya mengandung ion H3O+, tidak ada ion OH- 

B. Miskonsepsi pada Asam Basa 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mei-Hung Chiu (A National Survey 

of Students’ Conception in Chemistry In Taiwan, 2005), Ross and Munby 

(1991) menembukan bahwa siswa kelas 12 memandang bahwa asam 

memiliki rasa pahit dan panas. Schmidt (1995) juga menemukan bahwa siswa 

kelas 11 sampai 13 tidak dapat mengetahui dengan benar bagaimana 

membedakan antara asam dan basa.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fatma Aggul Yalcin (2011), asam 

lemah yang diencerkan, derajat ionisasinya akan berkurang, ionisasi asam 

lemah menyebabkan tidak ada harga derajat ionisasi. Selai itu pH juga hanya 

digunakan untuk menghitung keasaman. 
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Berikut ini rangkuman miskonsepsi asam dan basa berdasarkan 

beberapa penelitian. 

 

Tabel 1. Miskonsepsi Siswa Terhadap Materi Asam dan Basa 

Materi  Miskonsepsi  

Teori asam 

dan basa 

1. Basa diinterpretasikan hanya berdasarkan gagasan 

Arrhenius 

2. Setiap senyawa yang mengandung H merupakan asam 

dan OH merupakan basa 

3. Asam adalah basa  

Sifat asam 

dan basa 

1. Asam memiliki sifat yang merusak dan berbahaya  

2. Basa merubah lakmus merah menjadi biru, asam 

merubah lakmus biru menjadi merah  

3. Asam lebih berbahaya daripada asam  

4. Asam menghantar listrik sedangkan basa tidak  

5. Tanah tidak bisa bersifat asam karena sesuatu tumbuh 

di atasnya  

6. Asam dan basa memperlihatkan properti yang 

berlawanan  

Indikator 1. Indikator digunakan untuk menghasilkan netralisasi pada 

reaksi asam dan basa  

2. Indikator digunakan untuk memastikan kekuatan asam  

3. Indikator merubah warna pada pH 7  

Asam murni 

dan larutan 

asam 

1. Siswa tidak bisa menggambarkan model mental asam 

sulfat murni dan larutan asam sulfat 0,1M  

2. Siswa tidak memahami makna disosiasi  

3. Asam pekat lebih kuat dibanding asam encer  

Asam dan 

basa kuat 

dan lemah 

1. Kekuatan asam didasarkan pada nilai pH larutan  

2. Asam kuat memiliki pH yang lebih tinggi daripada asam 

lemah  
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3. Perbedaan asam kuat dan asam lemah terletak pada 

nilai pH  

4. Asam kuat memiliki lebih banyak ikatan hidrogen 

dibanding asam lemah  

5. Kekuatan asam tergantung pada jumlah atom hidrogen 

dan basa tergantung pada jumlah gugus hidroksil  

6. Buih atau gelembung merupakan tanda kekuatan reaksi 

kimia atau tanda kekuatan asam atau basa  

7. Asam kuat tidak terdisosiasi dalam larutannya karena 

ikatan intra molekulernya sangat kuat  

pH 1. Nilai pH adalah negatif logaritma ke basis sepuluh  

2. Asam klorida dan asam sulfat memiliki nilai pH = 1  

3. Pada pH = 0, substansi bukan merupakan asam maupun 

basa  

4. Garam tidak memiliki pH atau nilai pHnya = 0  

5. Penambahan konsentrasi ion H3O+ dalam larutan asam 

meningkatkan nilai pH larutan  

6. Jika pH larutan berubah warna larutan juga akan berubah  

7. pH hanya memastikan keasaman  

Netralisasi 1. Reaksi antara larutan HCl dengan larutan NaOH 

menghasilkan padatan NaCl  

2. Larutan NaCl bersifat netral karena ion Na+ dan ion Cl- 

berikatan sehingga muatannya saling menetralkan  

3. Reaksi Natrium Phosfat padat dalam air menghasilkan 

larutan basa karena ion OH- dan ion Na3PO4H+ 

dihasilkan oleh reaksi  

4. Reaksi antara larutan NaOH dan larutan CH3COOH 

saling menetralkan dan menghasilkan larutan dengan pH 

= 7  

5. Asam kuat hanya bereaksi dengan basa kuat dan asam 

lemah hanya bereaksi dengan basa lemah 
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6.  Reaksi antara asam dan basa selalu menghasilkan 

larutan netral  

7. Semua garam bersifat netral  

Sumber: Barke, et. al., 2009; Demircioglu, 2009; Cetingul & Geban, 2011 

 

C. Miskonsepsi Siswa Terhadap Stoikiometri 

Miskonsepsi yang seringkali dimiliki oleh siswa dalam ilmu kimia adalah 

tentang reaksi kimia dan stoikiometri. Ozcan et. al menjelaskan  

permasalahan dalam stoikiometri yang dipecah menjadi sepuluh sub 

masalah: menulis persamaan kimia ,penyetaraan persamaan kimia,persen 

massa , rumus empiris , rumus molekul , persen hasil , Pereaksi pembatas, 

konsep mol, kekekalan massa, dan Perbandingan rasio 

stoikiometri.Beberapa miskonsepsi yang ditemukan antara lain: 

No Materi Miskonsepsi 

1 Persamaan 

Kimia 

1) Pada reaksi pembakaran, udara terlibat sebagai 
rektan. 

2) Persamaan yang setara dapat membuat siswa 
menafsirkan persamaan kimia pada tingkat 
mikroskopis saja. 

2 Hukum 

Dasar Kimia 

1) Menghitung perbandingan unsur X pada dua 
senyawa berbeda dengan cara membandingkan 
persentase unsur X tanpa menyamakan terlebih 
dahulu unsur selain X nya. 

2) Pada persamaan reaksi gas,volume juga 
dianggap merepresentasikan massa sehingga 
volume sebelum bereaksi pun harus sama 
dengan setelah bereaksi 

3) Menentukan massa pereaksi yang bereaksi 
dengan cara mengalikan  massa pereaksi 
terhadap perbandingan unsur tersebut dengan 
unsur lain. 

4) Menggunakan perbandingan massa massa unsur 
penyusun senyawa  dalam penggunaan hukum 
kekekalan massa 

5) massa produk merupakan hasil penjumlahan 
massa reaktan, 

6) Rumus molekul dapat ditentukan dengan 
perbandingan massa atom penyusunnya 

7) Menghitung kadar suatu unsur dalam senyawa 
dengan  membagi jumlah  atom  unsur tersebut 
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No Materi Miskonsepsi 

dengan jumlah total atom-atom dalam senyawa 
tersebut 

8) kebingungan antara kuantitas kimia yang 
berbeda. Konsentrasi, massa atau volume yang 
sering digunakan sebagai pengganti jumlah 
materi. banyak siswa gagal membangun 
hubungan antara variabel yang berbeda (jumlah 
zat, massa, massa molar ...). 

9) Dalam menerapkan hukum perbandingan tetap, 
pereaksi yang massanya  paling sedikit  dijadikan 
sebagai penentu penghitungan. 
 

3 Konsep Mol 1) Jumlah mol suatu ion sama dengan  nilai 
muatannya. 

2) Dalam sebuah persamaan reaksi, jumlah atom  
merepresentasikan jumlah  mol, sehingga jumlah 
atom sama dengan jumlah molnya. 

3) Tidak melibatkan koefisien saat menghitung mol 
suatu zat dari mol zat  lain yang diketahui. 

4) jumlah mol produk tergantung pada reaktan 
dengan jumlah mol terkecil, 

5) Perbandingan mol merepresentasikan 
perbandingan massanya, sehingga dua senyawa 
yang jumlah molnya sama akan memiliki massa 
yang sama  pula 

4 Pereaksi 

Pembatas 

1) Pada suatu persamaan reaksi yang salah satu 
pereaksinya berlebih, pereaksi pembatas adalah 
pereaksi yang massanya paling kecil. 

2) siswa memilih pereaksi pembatas secara acak, 
tanpa memastikan kebenaran pilihan mereka. 
Sebagai contoh, siswa memilih satu yang 'jumlah 
materi' diberikan dalam pertanyaan, atau  massa 
diberikan, atau dari perbandingan antara massa 
molar yang berbeda. 

3) Beberapa siswa menyatakan bahwa perekasi 
pembatas adalah senyawa dengan koefisien 
stoikiometri terkecil dalam persamaan yang 
setara. Siswa lain memutuskan bahwa pereaksi 
pembatas adalah yang 'jumlah materi' adalah 
yang terkecil. Seorang mahasiswa bahkan 
menulis: "membatasi reaktan = setidaknya jumlah 
mol". 

4) jika reaktan memiliki jumlah mol yang sama maka 
pereaksi pembatas merupakan reaktan dengan 
koefisien terkecil. 
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No Materi Miskonsepsi 

5) pereaksi pembatas merupakan reaktan dengan 
massa terkecil 

6) Tidak dapat menentukan pereaksi pembatas 
dalam soal yang diberikan, ketika suatu zat 
ditambahkan secara berlebih. 
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BAB V 
CONCEPTUAL CHANGE UNTUK MENGATASI MISKONSEPSI 

 

Ada beberapa kondisi agar conseptual change dapat berlangsung, kondisi- 

kondisi tersebut adalah ( George,1982) : 

a. Harus ada kepuasan terhadap konsep yang ada 

Umumnya sebuah konsep baru tidak mungkin menggantikan yang 

lama kecuali jika yang lama tidak  dapat mengatasi kesulitan, dan konsep baru 

dapat dimengerti dan masuk akal sehingga memungkinkan untuk 

menyelesaikan kesulitan-kesulitan ini. Individu harus terlebih dahulu merasa 

tidak puas dengan konsep yang ada sebelum ia akan serius 

mempertimbangkan konsep yang baru.ke dalam jaringan konsep yang sudah 

ada, orang tersebut mengalami anomali. Sebuah anomali ada ketika 

seseorang tidak mampu mengasimilasi sesuatu yang di angkap mudah di 

asimilasi atau dengan kata lain, orang tidak biasa memahami sesuatu. 

Ketika dihadapkan dengan sebuah anomali, individu (ilmuwan atau 

siswa) memiliki beberapa alternatif. Satu kemungkinan dapat sampai pada 

kesimpulan bahwa konsep seseorang yang ada memerlukan revisi 

fundamental (yaitu, akomodasi) untuk menghilangkan konflik. Tapi ini adalah 

yang paling sulit karena itu pendekatan yang paling mungkin  terutama bila 

ada kemungkinan lain : Penolakan observasional, kurangnya perhatian 

terhadap temuan eksperimental dengan alasan bahwa mereka tidak relevan 

dengan konsep seseorang, sebagai upaya untuk asimilasi informasi baru ke 

dalam konsep yang ada. 

Analisis ini menunjukkan bahwa penyajian anomali akan 

menghasilkan ketidakpuasan dengan konsep yang ada : 

1) Siswa memahami mengapa temuan eksperimental merupakan anomali. 

2)  Siswa percaya bahwa perlu untuk menyelaraskan temuan dengan 

konsep yang ada 

3) Siswa berkomitmen untuk mengurangi temuan ke konsep siswa hanya 

jika siswa merasa tidak puas dengan konsep yang mereka miliki selama 

ini. 
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b. Intelligible ( konsep baru harus dimengerti)  

Individu harus mampu memahami bagaimana pengalaman dapat 

terstruktur dengan konsep baru yauntuk mengexplorasi kemungkinan melekat 

di dalamnya. Harus di tekankan pentingnya analogi dan metamorfora dalam 

makna awal dan kejelasan konsep-konsep baru ( George Et Al. 214) 

 

c. Plausible (sebuah konsep baru harus masuk akal) 

Setiap konsep baru yang di adopsi harus setidaknya memiliki 

kapasitas untuk memecahkan masalah yang dihasilkan oleh pendahulunya. 

Kalu tidak, tidak akan muncul pilihan yang masuk akal (plausible). Plausibel 

juga merupakan hasil dari konsistensi konsep dengan pengetahuan laiannya. 

Plausible dapat di anggap sebagai tingkat antisipasi dari suatu konsep 

baru ke dalam ekologi konseptual yang ada. Setidaknya ada lima cara dengan 

mana konsep dapat menjadi plausible : 

1) Konsisten dengan keyakinan metafisik seseorang saat ini dan komitmen 

epistemologies, yaitu asumsi dasar sesorang.  

2) Konsep baru konsisten dengan teori atau pengetahuan lainnya. 

3) Konsep baru konsisten dengan pengalaman masa lalu. 

4) Dapat membuat gambar dari konsep, yang cocok dan masuk akal 

seseorang tentang apa dunia ini atau bisa seperti apa dunia ini. 

5) Konsep Baru mampu memecahkan masalah atau menyelesaikan 

anomali. 

Konsep baru, bisa diterima siswa bila tersebut cocok dengan 

keyakinan siswa dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi siswa. 

Komitmen awal siswa cenderung sangat penting dalam menentukkan apa 

yang mereka temukan awal masuk akal dalam membentuk perubahan 

konseptual mereka. Oleh karena itu, penting untuk mencari tahu apa 

komitmen epistimologi siswa, jika seseorang ingin memahami apa yang siswa 

temukan masuk akal atau tidak masuk akal dan lebih umum, untuk memahami 

proses conceptual change mereka. Dalam conceptual change akomodasi 

berproses dari langkah awal menuju konsep yang baru dengan menerima 

beberapa klaim dan kemudian secara bertahap memodifikasi ide-ide lain, 
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karena mereka lebih menyadari sepenuhnya makna dan implikasi dari 

komitmen baru( posner. 2013:4). 

 

A. Pendekatan Konflik Kognitif Untuk Mengatasi Miskonsepsi 

Dalam Efendy (2002) menyatakan bahwa Pendekatan konflik kognitif 

diartikan sebagai seperangkat kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa 

secara aktif untuk mengkomunikasikan dua atau lebih rangsangan berupa 

sesuatu yang berlawanan atau berbeda kepada siswa, agar terjadi proses 

internal yang intensif dalam rangka mencapai  keseimbangan ilmu 

pengetahuan yang lebih tinggi, dengan melakukan reorganisasi pengetahuan 

yang telah tersimpan dalam struktur kognitifnya dan adaptasi berupa proses 

asimilasi dan akomodasi (Sugiyanta, 2008).  

Rangsangan konflik kognitif dalam pembelajaran akan sangat 

membantu proses asimilasi menjadi lebih efektif dan bermakna dalam 

pergulatan intelektualitas siswa. Dengan adanya kemampuan berpikir kritis 

pada diri siswa yang dilanjutkan dengan pemahaman konsep terhadap materi, 

akan membuat hasil belajar kognitif siswa menjadi optimal. 

Menurut Lee dan Kwon dalam Maulana, (2009) proses konflik kognitif 

meliputi tiga tahapan yaitu : (1) pendahuluan (preliminary) yaitu dilakukan 

dengan penyajian konflik kognitif,(2) konflik (conflict) yaitu penciptaan konflik 

dengan bantuan kegiatan demonstrasi atau eksperimen yang melibatkan 

proses asimilasi dan akomodasi,(3) penyelesaian (resolution) yaitu kegiatan 

diskusi dan menyimpulkan hasil diskusi. 

Menurut Posner (1997) perubahan konsep dapat berupa perluasan 

skema (asimilasi), tetapi hal ini tidak menjamin  hilangnya pemahaman salah 

dalam pikiran siswa. Alternatif kedua adalah akomodasi atau restrukturisasi 

berdasarkan istilah yang dikemukakan oleh Carey. Akomodasi ini cenderung 

lebih berperanan dalam memperbaiki kesalahan konsep pada siswa. Menurut 

Carey, 1997) untuk mempercepat terjadinya perubahan konsep pada siswa 

dapat diterapkan suatu strategi yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan 

(disekuilibrium) dalam pikiran siswa atau terjadinya konflik kognitif dalam 

pikiran siswa. Dengan timbulnya konflik kognitif siswa tertantang untuk 
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mengubah pemahaman yang salah terhadap suatu konsep menjadi 

pemahaman yang benar. Strategi ini pada dasarnya identik dengan strategi 

yang lain yang dikemukakan oleh beberapa pakar pengajaran sains di bawah 

ini.  

Chinn dikutip dari Effendi (2002) mengemukakan bahwa untuk 

mengubah konsep siswa yang salah perlu ditimbulkan rasa ketidakpuasan 

siswa terhadap konsep tersebut. Hal ini dapat ditimbulkan dengan 

memberikan suatu anomali atau peristiwa yang bertentangan dengan pikiran 

siswa. Adanya pertentangan ini memungkinkan untuk tidak dapatnya siswa 

mengasimilasikan konsep atau pengetahuan baru ke dalam pikirannya. 

Dengan sendirinya akan terjadi proses restrukturisasi (rekonstruksi) konsep, 

akibat adanya peristiwa yang menantang siswa untuk lebih berfikir dan 

mempersoalkan mengapa pemikiran awal mereka tidak benar.  

Lawson dan Wollman (1975) serta Karplus (1977) dikutip dari 

effendi(2002) mengemukakan hal yang sama mengenai cara untuk 

menimbulkan ketidakseimbangan intelektual, yaitu dengan memberikan 

interaksi atau pengalaman langsung yang sedapat mungkin menimbulkan 

kontradikasi dengan pemahaman konsep yang dimiliki oleh siswa. Kontradiksi 

ini siswa akan mengalami disekulibrasi (ketidakseimbangan struktur kognitif 

atau skema) sehingga dia bersedia untuk melakukan ekuilibrasi 

(penyetimbangan kembali skema yang ada). Lebih jauh Lawson dan Wollman 

menyatakan bahwa proses di atas tidak hanya berguna untuk merubah 

(memperbaiki) kesalahan konsep tetapi juga berguna untuk meningkatkan 

kemampuan penalaran siswa.  

Kavanaugh dan Moomaw (1981) berpendapat bahwa konflik kognitif 

dapat ditimbulkan apabila pengajar menciptakan suatu situasi dimana siswa 

menemukan kesukaran-kesukaran sehubungan dengan pengetahuan salah 

yang dimilikinya. Dalam situasi konflik ini pengajar dapat mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu siswa dalam mengatasi atau 

menyelesaikan konflik yang ada dan perbaikan pemahaman siswa 

diharapkan dapat terjadi. Von Glasersfeld (1989 dalam Niaz, 1995) 
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menyatakan bahwa dalam kerangka konstruktivisme berkembangannya 

konflik atau kontradiksi adalah penting untuk membantu perubahan konsep.  

Proses ekuilibrasi atau self regulation yang bertujuan untuk 

memperbaiki kesalahan konsep yang dimiliki oleh siswa tidak terjadi begitu 

saja, melainkan perlu keahlian tersendiri bagi para pengajar. Posner 

(Suparno, 1997) mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar 

suatu ide (konsep) siswa yang salah dapat diubah yaitu : (1) Keberadaaan 

ide-ide yang ditemukan menjadi tidak memuaskan; (2) Ide yang baru harus 

dapat dimengerti dan konsisten; (3) Ide yang baru harus masuk akal; (4) Ide 

yang baru harus lebih baik dari pada pandangan lama (yang salah).  

Seseorang yang mengalami konflik kognitif akan mengalami perubahan 

jaringan konsep dalam otaknya (perubahan struktur kognitif). Perubahan yang 

terjadi ini dapat mengarah pada perubahan yang benar atau salah. Agar 

perubahan yang terjadi mengarah pada perbaikan konsep yang salah, maka 

diperlukan suatu strategi yang tepat.  

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa strategi konflik kognitif 

merupakan starategi untuk membuat pikiran siswa menjadi konflik terhadap 

konsep atau pengetahuan yang telah dimilikinya. Konflik ini mengakibatkan 

skema yang dimiliki oleh siswa menjadi tidak seimbang (disekuilibrium). 

Keadaan disekuilibrium ini dapat diarahkan kekeadaan ekuilibrium yang baru 

melalui proses ekuilibrasi.  

Penerapan pendekatan ini menuntut untuk diperhatikannya beberapa 

hal yang perlu, diantaranya adalah : (1) Profil pengetahuan awal siswa; (2) 

Strategi dilakukan secara hati-hati agar jangan sampai memperkuat 

miskosepsi siswa; (3) Strategi yang diterapkan harus mampu menggoyahkan 

stabilitas miskonsepsi siswa. Jika siswa telah ragu atau goyah terhadap 

gagasannya, maka diharapkan mereka akan mau merekonstruksi 

gagasannya yang salah.  

Penciptaan kondisi konflik pada diri siswa melalui pemberian fakta 

eksperimen, anomali atau kontradiksi Pemberian bantuan untuk terjadinya 

ekuilibrasi melalui pertanyaan dan informasi Rekonstruksi pemahaman 

siswa.jadi. Salah satu model pembelajaran yang dikembangkan sesuai 
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dengan prinsip pembelajaraan konstruktivisme yang dapat mendukung 

conceptual change yang akhirnya dapat mengatasi miskonsepsi adalah 

Model pembelajaran Learning Cycle. 

 

B. Learning Cycle 

Siklus Belajar (Learning Cycle) atau dalam penulisan ini disingkat LC 

adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada pembelajar (student 

centered). LC merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan (fase) yang 

diorganisasi sedemikian rupa sehingga pembelajar dapat menguasai 

kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan 

jalan berperanan aktif. 

LC patut dikedepankan, karena sesuai dengan teori belajar Piaget, teori 

belajar yang berbasis konstruktivisme. Piaget menyatakan bahwa belajar 

merupakan pengembangan aspek kognitif yang meliputi: struktur, isi, dan 

fungsi. Struktur intelektual adalah organisasi-organisasi mental tingkat tinggi 

yang dimiliki individu untuk memecahkan masalah-masalah. Isi adalah 

perilaku khas individu dalam merespon masalah yang dihadapi. Sedangkan 

fungsi merupakan proses perkembangan intelektual yang mencakup adaptasi 

dan organisasi. Adaptasi terdiri atas asimilasi dan akomodasi. Pada proses 

asimilasi individu menggunakan struktur kognitif yang sudah ada untuk 

memberikan respon terhadap rangsangan yang diterimanya. 

Pada tahun 1970 berdasarkan teori perkembangan kognitif jean Piaget, 

direktur Science Curiculum Improvement Studies, Robert karplus, 

mengusulkan sebuah strategi pembelajaran yang berbentuk siklus belajar 

(learning cycle).Model pengajaran ini diajukan oleh Robert Karplus awal tahun 

1960-an, sebagai “guided discovery” dan digunakan istilah exploration, 

invention dan discovery (Collette dan Chiappetta, 1995: 95). Siklus belajar 3E 

dikembangkan menjadi 4E yang direkomendasikan oleh Martin et.al 

(2005:187) ini secara spesifik dirancang untuk mengakomodasi semua tujuan 

IPA yang menekankan pada penguasaan konsep yang spesifik, 

mengembangkan keterampilan berpikir, dan memecahkan masalah. Siklus ini 
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terdiri dari empat fase yaitu eksploration, explanation, expansion, dan 

evalutian.  

Banyak versi siklus belajar bermunculan dalam kurikulum sains dengan 

fase yang berkisar dari tiga (3E), ke empat (4E), kemudian ke lima (5E) 

sampai tujuh (7E). Siklus belajar 5E berdasarkan pengajaran yang dibangun 

oleh Biological Sciences Curriculum Study (BSCS) pada tahun 1989, terdiri 

atas lima fase yaitu Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration dan 

Evaluation.Sejak tahun 1980-an BSCS telah menggunakan model 5E sebagai 

inovasi sentral di sekolah dasar, menengah dan atas program biologi serta 

program sains terintegrasi (Collette dan Chiappetta, 1995: 96). 

 

a. Berbagai Model Pembelajaran Learning Cycle 

Bagan berikut ini memaparkan perkembangan teori Learning Cycle. 

 

  Gambar 2.7. Bagan Perkembangan Teori Learning Cycle 

 

Berdasarkan bagan di atas terlihat bahwa tahapan pembelajaran learning 

Cycle mengalami beberapa kali perubahan tahap, dimulai dari Learning Cycle 

3E, kemudian menjadi 5E dan terakhir adalah 7E. Pada bagan di atas terlihat 

Learning Cycle 3E 

(exploration, explaination, elaboration)

Learning Cycle 5E 

(engagement, exploration, explaination, 
extend, evaluation)

Learning Cycle 7E 

(elicit, engagement, exploration, explaination, 
extend, evaluation, elaboration)
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perbandingan tahapan belajar dari masing-masing siklus baik yang 3E, 5E 

maupun 7E. Penjelasan lebih lengkap mengenai 5E dipaparkan berikut ini. 

 

1. Learning Cycle 5E 

Model 5E dikembangkan oleh sebuah lembaga pengembangan 

kurikulum dan pembelajaran Biologi (Biological Science Curriculum Study 

(BSCS) yang dipimpin Roger Bybee di Amerika Serikat, disebut 5E karena 

nama setiap langkah dalam model pembelajaran tersebut diawali dengan 

huruf E, yaitu Engage, Explore, Explain, Elaborate dan Evaluate. 

Secara singkat model pembelajaran 5E dibangun di atas landasan 

bahwa siswa mempelajari  sesuatu yang baru atau mencoba memahami 

sesuatu yang telah dikenal namun ingin lebih dalam, bukan sebuah proses 

linear melainkan sebuah proses yang kompleks.  Berdasarkan prinsip 

tersebut maka fasilitas yang diberikan harus tepat agar siswa belajar melalui 

langkah yang sistimatis. Dalam proses ini terjadi sebuah reproduksi 

pengetahuan dan pemahaman baru melalui proses asimilasi atau akomodasi. 

Proses asimilasi terjadi ketika pengalaman baru hasil eksplorasi sesuai 

dengan pengetahuan dan pengalaman lama yang sudah dimiliki dan 

terbentuk bangunan pengetahuan baru yang lebih baik. Akomodasi terjadi 

ketika pengalaman baru tidak sejalan dengan pengetahuan dan pemahaman 

lama. Proses ini melibatkan ketidakseimbangan intelektual. Akan terbangun 

pengetahuan baru ketika berhasil mengubah pengetahuan dan pemahaman 

yang sudah diyakininya dan disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dari 

pengalaman baru. Langkah – langkah pembelajaran 5E pada dasarnya dapat 

dilihat pada bagan berikut : 
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   Gambar 2.8. Bagan Langkah Pembelajaran 5E 

Berikut ini penjelasan dari tiap langkah pada learning cycle 5E 

1) Engage (libatkan) 

Pada tahap pertama siswa diberi stimulan untuk masuk kepada 

suasana misteri yang merangsang rasa penasaran dan diharapkan 

merumuskan pertanyaan, merumuskan masalah,dan mencoba 

menghubungkan potongan-potongan pengetahuan yang dimilikinya untuk 

merumuskan hipotesis. Dalam tahap ini juga boleh siswa merancang sebuah 

rencana inquiri untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Harus 

diyakinkan bahwa dalam tahap awal ini semua siswa telah terlibat secara 

langsung untuk memasuki dan mengidentifikasi tugas-tugas pembelajaran.  

2) Explore (menggali) 

Dalam langkah ini para siswa diberi kesempatan untuk terlibat langsung 

berinteraksi dengan fenomena yang menjadi tema belajar untuk 

mengumpulkan data dan pengalaman baru. Mereka mencari tahu sebanyak 

mungkin apa yang ingin mereka ketahui secara langsung melalui sebuah 

kerja tim. Kegiatan bisa berupa eksperimen, demonstrasi, wawancara, studi 

pustaka, observasi lapangan dan lainnya. 

Engage 

Explore

ExplainElaborate

Evaluate
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3) Explain (jelaskan) 

Pada langkah ketiga siswa melakukan kegiatan penting yaitu membuat 

abstraksi pengalaman yang diperoleh dalam proses eksplorasi ke dalam 

sebuah tampilan yang dapat dikomunikasikan. Bahasa menjadi alat dalam 

menampilkan hasil eksplorasi menjadi paparan yang logis dan sistimatik. 

Dalam kegiatan ini terjadi komunikasi diantara teman, siswa dengan guru, 

antara kelompok dan dalam diri siswa sendiri.  

Pada proses ini digunakan bahasa sebagai alat berpikir dan 

menjelaskan hubungan-hubungan antara kejadian satu dengan lainnya. 

Setiap kejadian diberi label dan masing-masing diberi penjelasan, lalu 

dihubungkan sehingga menjadi konsep yang utuh. Misalnya penggunaan 

istilah larutan asam dengan fenomena perubahan warna kertas lakmus 

menjadi merah pada saat ditetesi larutan asam. Label “asam” untuk larutan 

yang merubah warna kertas lakmus menjadi merah merupakan fungsi dari 

bahasa yang terekam dalam struktur kognitif menjadi sebuah pengetahuan 

baru. Bahasa tersebut menyatukan pemahaman antara siswa satu dengan 

siswa lain dalam bentuk berbagi pemahaman. 

4) Elaborate (padukan) 

Pada langkah keempat siswa melebarkan konsep yang mereka telah 

kuasai, membuat hubungan dengan konsep lain dan mengaitkannya dalam 

pengalaman sehari-hari.   

5) Evaluate (menilai) 

Langkah kelima merupakan on-going diagnostic (diagnosa 

berkelanjutan). Pada tahap ini guru mengukur apakah para siswa telah 

menguasai pengetahuan dan pemahaman yang diharapkan. Evaluasi dan 

pengukuran dapat terjadi dalam setiap saat selama pembelajaran 

berlangsung. Beberapa alat yang dapat digunakan diantaranya: rubrik, 

observasi dengan cheklis, wawancara siswa, portofolio dengan tujuan 

tertentu, proyek, produk pemecahan masalah dan embedded assessment.  
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2. Learning Cycle 7E 

Eisenkraft (2003) mengembangkan siklus belajar menjadi 7E tahapan. 

Perubahan yang terjadi pada tahapan siklus belajar 5E menjadi 7E terjadi 

pada fase Engage menjadi 2 tahapan yaitu Elicit dan Engage, sedangkan 

pada tahapan Elaborate dan Evaluate menjadi 3 tahapan yaitu menjadi 

Elaborate, Evaluate dan Extend. Adapun tahap-tahap model pembelajaran 7E 

seperti yang diungkapkan Eisenkraft (2003:57-59) memberikan penjelasan  

setiap fase diatas sebagai berikut: 

a)      Elicit 

Pada tahap ini guru berusaha menimbulkan atau mendatangkan 

pengetahuan awal siswa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

mendasar yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Pertanyaan 

tersebut diambil dari beberapa contoh mudah yang diketahui siswa  dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan respon dari siswa 

serta merangsang keingintahuannya terhadap jawaban-jawaban dari 

pertanyaan yang diajukan oleh guru. Fase  Elicit ini memungkinkan guru 

menilai adanya miskonsepsi siswa miliki. 

b) Engage 

Kegiatan pada fase ini bertujuan untuk mendapatkan perhatian siswa, 

mendorong kemampuan berpikirnya, dan membantu mereka mengakses 

pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Hal penting yang perlu dicapai 

adalah timbulnya rasa ingin tahu siswa tentang tema atau topik yang akan 

dipelajari. Guru memberitahu siswa agar lebih berminat dalam mempelajari 

konsep dan memperhatikan guru dalam mengajar. Tahap ini dilakukan 

dengan cara demonstrasi, diskusi, membaca, atau aktivitas lainnya. Setelah 

keterlibatan awal, memunculkan pengetahuan sebelumnya tentang subyek 

berlangsung. Fase engage melibatkan para siswa dalam lingkungan 

pembelajaran berbasis inkuiri di mana siswa dapat menghadapi ide-ide baru, 

memperdalam pemahaman mereka, dan belajar untuk berpikir logis dan kritis 

tentang dunia di sekitar mereka. 

c)      Explore 
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Pada fase eksplorasi, siswa diberi kesempatan untuk bekerja baik 

secara mandiri maupun secara berkelompok tanpa instruksi atau pengarahan 

secara langsung dari guru. Siswa memanipulasi suatu obyek, melakukan 

penyelidikan, pengamatan, mengumpulkan data, sampai pada membuat 

kesimpulan awal. Guru bertindak sebagai fasilitator dengan menyediakan 

bahan, memberikan arah, mengajukan pertanyaan dan mendorong 

penemuan siswa yang berpusat pada siswa. Kemudian, siswa diperkenalkan 

dengan model, hukum, dan teori-teori selama menjelaskan fase siklus 

belajar.Guru Fasilitator memandu diskusi saat ia / dia bekerja dengan siswa 

untuk mengatur data, mencari pola, membuat perbandingan, dan 

mengidentifikasi masalah. Dengan demikian, siswa diharapkan memperoleh 

pengetahuan dengan pengalaman langsung yang berhubungan dengan 

konsep yang telah dipelajari.  

d)     Explain 

Kegiatan belajar pada fase explain ini bertujuan untuk melengkapi, 

menyempurnakan, dan mengembangkan konsep yang diperoleh siswa. Guru 

mendorong siswa untuk menjelaskan konsep-konsep dan definisi-definisi 

yang dipahaminya dengan kata-katanya sendiri serta menunjukkan contoh-

contoh yang berhubungan dengan konsep untuk melengkapi penjelasannya. 

Dari definisi dan konsep tersebut kemudian didiskusikan sehingga pada 

akhirnya menuju pada definisi yang formal. 

e)      Elaborate  

Pada fase elaborate siswa menerapkan simbol-simbol,definisi-definisi, 

konsep-konsep, dan keterampilan-keterampilan pada permasalahan-

permasalahan yang berkaitan dengan contoh dari pelajaran yang dipelajari. 

Fase elaborate ini rumit dari siklus pembelajaran memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka untuk domain baru, yang 

mungkin termasuk mengajukan pertanyaan baru dan membuat hipotesis baru 

Aplikasi ini membantu memperpanjang dan memperluas pemahaman siswa 

dan menerapkan konsep pengalaman kehidupan sehari-hari. 

 

 



                                      93 
 

f)       Evaluate 

Evaluasi merupakan tahap dimana guru mengevaluasi dari hasil 

pembelajaran yang telah dilakukan. Pada tahap ini dapat digunakan berbagai 

strategi penilaian baik secara formal maupun informal. Guru diharapkan 

secara terus-menerus melakukan observasi dan memperhatikan kemampuan 

dan keterampilan siswa untuk menilai tingkat pengetahuannya, kemudian 

melihat perubahan pemikiran siswa terhadap pemikiran awalnya. 

g)      Extend 

Pada tahapan akhir ini, siswa dituntut untuk berpikir, mencari, 

menemukan, dan menjelaskan contoh penerapan konsep dan keterampilan 

baru yang telah dipelajari. Guru dapat mengarahkan siswa untuk memperoleh 

penjelasan alternatif dengan menggunakan data atau fakta yang mereka 

eksplorasi dalam situasi yang baru. Selain itu, melalui kegiatan ini Guru 

meransang siswa untuk mencari hubungan konsep yang mereka pelajari 

dengan konsep lain yang sudah atau belum dipelajari. Untuk memastikan 

siswa telah memahami materi pelajaran, para siswa dan guru mempekerjakan 

tahap evaluasi. 

 

3) Learning Cycle 8E 

Pada hasil penelitian ini dikembangkan model pembelajaran 8E dengan 

mengadaptasi model pembelajaran learning cycle 3E, 5E, dan 7E. Model 

pembelajaran ini menempatkan guru sebagai fasilitator. Oleh sebab itu siswa 

akan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran ini 

bertujuan mengarahkan siswa berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking). 

Skema model pembelajaran yang akan digunakan oleh peneliti adalah 
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sebagai berikut.   

 

Model Pembelajaran Learning Cycle 8E 

1. Engagement  

Kegiatan pada fase ini bertujuan untuk, mendorong kemampuan 

berpikir siswa. Pada fase ini siswa akan menganalisis studi kasus. 

Tujuan dari pemberian studi kasus kepada siswa adalah untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir analisis siswa.  

2. Explore 

Pada fase ini siswa mengeksplorasi pengetahuan awal yang dimiliki 

dengan cara refleksi diri, menghubungkan dengan kehidupan sehari-

hari, dan menghubungkanya dengan pengetahuan awal yang siswa 

miliki. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis siswa, hal ini dapat terlihat ketika siswa mampu mengenal 

Engage

Siswa 
menganalisis 
studi kasus

Explore *

Siswa mengeksplorasi 
pengetahuan awal 
melalui refleksi diri, 
keterkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari, 

E-Search

Siswa 
mencari 
berbagai 
sumber 
belajar

Elaboration *

Siswa 
merefleksikan 
sumber belajar 

dengan 
pengetahuan awal 

Exchange

Siswa bertukar 
pikiran melalui 
kerja kelompok

Extend *

Siswa 
mengembangkan 
pengetahuanya

Evaluation

Siswa mengevaluasi 
pemikiranya melalui 
dialog dengan guru

Explain *

Siswa 
menjelaskan 

apa yang telah 
dipahami
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masalah dan menemukan cara-cara yang dipakai untuk menangani 

masalah-masalah. Melalui fase ini, guru dapat mengetahui struktur 

kognitif siswa sebelum dilaksanakan proses pembelajaran. 

3. E-Search 

Pada fase ini siswa diberi kesempatan untuk mengakses  dan 

mengkaji berbagai sumber belajar. Sumber belajar yang digunakan 

dapat berupa media cetak dan media elektronik seperti, buku cetak, 

internet research, power point presentation, e-mail, dan lain-lain. 

Sumber belajar tersebut dapat membantu siswa mencari tahu topik 

yang akan dipelajari. 

4. Elaboration  

Pada fase ini siswa merefleksikan pengetahuan awal yang dimiliki 

siswa dengan sumber belajar atau refrensi. Kegiatan elaborasi 

memberi kesempatan siswa untuk membandingkan pengetahuan 

awal siswa dengan sumber belajar. Pada tahap ini terdapat self 

evaluation, dimana siswa dapat mengevaluasi pengetahuan awal 

yang dimiliki siswa dengan sumber belajar. Pada fase ini, guru dapat 

mengetahui perkembangan struktur kognitif siswa setelah siswa 

membaca berbagai sumber belajar. 

5. Exchange 

Pada fase ini siswa diminta untuk mendiskusikan soal studi kasus 

yang diberikan melalui kerja kelompok. Kerjasama kelompok dapat  

membuat siswa terlibat secara aktif dalam proses belajarnya. 

Mengelompokkan siswa secara berpasangan atau dalam kelompok-

kelompok kecil, meningkatkan kesempatan mereka untuk terlibat. 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menyampaikan pendapat dan bernegosiasi dengan orang lain. soft 

skill yang diharapkan muncul pada fase ini adalah kerja sama. 

6. Extend 

Pada fase ini, guru dapat mengetahui perkembangan struktur kognitif 

setelah siswa mengalami pembelajaran secara mandiri dan kelompok.   

7. Evaluation 
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Pada tahap evaluasi, siswa bersama dengan guru mengklarifikasi 

pengalaman belajar dan konsep yang siswa pahami pada akhir 

pembelajaran melalui dialog antar siswa dan guru. Peran guru dalam 

fase ini adalah sebagai fasilitator.   

8. Explain 

Pada tahap explain, siswa menjelaskan pengetahuan yang telah 

diperoleh setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat 

membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dari 

suatu konsep.  Pada fase ini guru dapat mengetahui perkembangan 

struktur kognitif siswa setelah siswa mengalami pembelajaran secara 

mandiri, kelompok, dan dengan guru. 

Setelah semua siswa telah dibangun dan menyatakan pemahaman konsep, 

guru atau siswa dapat memperkenalkan istilah ilmiah terkait. Kemudian, siswa 

diminta untuk mencari banyak solusi dan ide-ide, bukan hanya satu jawaban 

"benar". Mereka mungkin mengulangi aktivitas atau mereka mungkin 

bertanya-tanya tentang beberapa komponen atau aplikasi kegiatan, sehingga 

awal siklus lagi karena mereka mengeksplorasi ide baru. Menggunakan 

model learning cycle, guru dapat menciptakan serangkaian kegiatan yang 

secara pribadi bermakna bagi siswa dan memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk melatih kemampuan berpikir kritis. 
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