




ABSTRAK   Dewimuliawati J. Bait. 2018. Pengaruh Model Pembelajaran SiMaYang Tipe II Terhadap Peningkatan Kemampuan Representasi Kimia Siswa Kelas X Pada Materi Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit di SMA Terpadu Wira Bhakti Gorontalo. Skripsi, Program Studi Pendidikan Kimia, Jurusan Kimia, Fakultas Matematikadan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo.Pembimbing I Suleman Duengo, S.Pd, M.Si dan Pembimbing II Dr. Akram La Kilo, M.Si.  Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran SiMaYang Tipe II terhadap peningkatan kemampuan representasi kimia siswa. Desain penelitian adalah kuasi eksperimen, pretest-posttest control group design. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling terhadap 34 siswa kelas X SMA Terpadu Wira Bhakti Gorontalo tahun ajaran 2017/2018, yang terdiri dari kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kemampuan representasi kimia siswa diukur melalui tes pilihan ganda beralasan terbuka pada materi larutan elektrolit dan nonelektrolit. Tes ini berjumlah 17 soal dengan 3 level representasi kimia, yaitu kemampuan siswa secara makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) skor di level makroskopik pada pretest sebesar 48% dengan kriteria kurang dan pada posttest menjadi 79% dengan kriteria baik, untuk level submikroskopik skor pretest sebesar 40% dengan kriteria sangat kurang dan pada posttest menjadi sebesar 92% dengan kriteria sangat baik, dan pada  level simbolik skor pretest sebesar 27% dengan kriteria sangat kurang dan posttest menjadi sebesar 88% dengan kriteria sangat baik. (2) Perhitungan nilai indeks gain pada kelas eksperimen menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan representasi kimia pada level makroskopik diperoleh sebesar 0,39 dengan kategori sedang, pada level submikroskopik sebesar 0,84 dengan kategori tinggi, dan pada level simbolik sebesar 0,86 dengan kategori tinggi; (3) Berdasarkan uji statistik diperoleh harga thitung = 30,3untuk taraf signifikansi (α) 5% (0,05) dengan dk = 32 dan nilai ttabel = 1,69. Oleh karena itu, penggunaan metode pembelajaran SiMaYang Tipe II mempengaruhi peningkatan kemampuan representasi kimia pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit.  Kata kunci:Model Pembelajaran SiMaYang Tipe II, Kemampuan Representasi Kimia, Makroskopik, Submikroskopik, Simbolik  
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