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I . LATAR BELAKANG MASALAH

Kebanyakan dalam

pembelajaran guru membatasi

pada tingkat laboratorium dan 

simbolik dengan  harapan

mahasiswa dapat

mengembangkan model dunia

molekular dengan sendirinya. 

Banyak mahasiswa di seluruh dunia pada berbagai tingkat pendidikan, 

bahkan pada mahasiswa yang performansnya bagus dalam ujian ; 

mengalami kesulitan dan miskonsepsi dalam ilmu kimia akibat ketidak

mampuan memvisualisasikan struktur dan proses pada level  sub mikro

(molekular) atau memiliki model mental tidak akurat.  

Referens (buku teks ) yang 

menggambarkan tingkat

molekular secara dinamis dan 

akurat masih kurang menolong

mahasiswa membangun model 

mental yang berguna. 

Oleh karena kurangnya sumber-sumber yang menggambarkan level sub-

mikro, maka proyek VisChem dibiayai untuk menghasilkan animasi

molekular yang sesuai menggambarkan struktur zat dan perubahan kimia

dan fisika yang terpilih. 



Tujuan Penulisan Jurnal

Menunjukkan bagaimana model tiga tingkat berpikir
Johnstone berperan dalam proyek VisChem untuk membantu

mahasiswa mengkonstruksi model mental pada tingkat
molekular.

Memaparkan penelitian terhadap efektifitas animasi
VisChem dan perlunya diterapkan dalam desain

pembelajaran.

Menjelaskan model pemrosesan informasi multimedia dari
Johnstone - Mayer untuk diterapkan dalam desain

pembelajaran

Memberikan gambaran mengenai desain ‘Pembelajaran
VisChem” yang menjadi contoh pengembangan model 

tingkat molekular mahasiswa untuk ion-ion dalam larutan
ionik



Penelitian efektivitas animasi
VisChem untuk
mengkonstruksi model mental 
mahasiswa (Tahap 1)

Studi longitudinal refleksi
mahasiswa terhadap animasi
VisChem (Tahap 2)

Penelitian mengenai attributes 
yang berpengaruhi thdp
efektifitas animasi VisChem
(Tahap 3)

Riset menuju Praktik
Pembelajaran :   Desain
Pembelajaran VisChem
(Tahap 4)

RUMUSAN 

MASALAH Bagaimana pengaruh animasi VisChem

terhadap kemampuan mahasiswa

membentuk model mental ilmiah

mengenai zat dan proses kimia pada level 

molekular  dan faktor-faktor apa yang 

mempengaruhinya

Apakah mahasiswa masih dapat

mengambil manfaat animasi

VisChem setelah berlangsung lama?

Atribut-atribut (berdasarkan model  

pemrosesan informasi audiovisual) mana

saja yang   berpengaruh terhadap

pengembangan model  mental mahasiswa

ketika menggunakan animasi VisChem ?

Pengalaman belajar dan kriteria kunci apa

saja yang dapat dikembangkan /diperlukan

agar berhasil mendesain strategi

pembelajaran yang mampu meningkatkan

kemampuan visualisasi ?



Tinjauan
Teoritis

Tiga Level 
Representasi

Kimia 
(Johnstone, 

1987) Dunia molekular 
merupakan multipartikel, 
dinamis, pada keaadan

cair partikelnya ruah dan 
interaksinya seringkali

tidak terlihat (mis : 
transfer electron) serta
rumit.  Animasi dunia

molekul dapat
menstimulasi imajinasi

Animasi dunia molekular 
harus dapat

menghubungkan dengan 
level makro dan simbolik’, 
memperlihatkan dinamika, 
interaktif dan sifat multi-

partikel secara jelas.  

Animasi menuntut
syarat : akurasi ilmiah, 

artistik,  
komunikasinya jelas , 
sesuai dengan teknik

komputasi

Animasi efektif
mengkonstruksi model 
mental  mahasiswa bila
dilandasi teori belajar

dan model pemrosesan
informasi multi media( 

Mayer -Johnstone)



Penelitian
efektivitas

animasi VisChem
untuk

mengkonstruksi
model mental 

mahasiswa

Studi
longitudinal 
refleksi
mahasiswa
terhadap
animasi VisChem

Penelitian :  
attributes 
mahasiswa yang 
mempengaruhi
efektifitas
animasi VisChem
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Pembelajaran :   
Desain

Pembelajaran
VisChem

METODOLOGI PENELITIAN

1

2

4
3

N=  30 mhs thn III
Wawancara (?)

N=  48 mhs thn I
Pre tes –Postes –
Transfer tes -
Wawancara (14 mhs)

Karakeristik, langkah-
langkah, contoh desain

N= 22 mhs →Test  : 
kemampuan-
disembeding , 
kapasitas kerja
memori visuospatial,  
Pre-Pos tes , 
Kuesioner proses
belajar



Hasil Penelitian Tahap 1 :  efektivitas animasi VisChem 
untuk mengkonstruksi model mental mahasiswa

1) Hasil studi memperlihatkan bahwa
dengan menggunakan animasi, 
mahasiswa memperoleh
pengalaman secara praktis untuk
menggambarkan dunia molekular 

2) Secara signifikan mahasiswa
mengalami peningkatan sejumlah
fitur kunci dalam
merepresentasikan fenomena kimia
pada ahir semester (tabel1). 

3) mahasiswa mengembangkan
imajinasi mental yang  jelas
terhadap fenomena tersebut
dan lebih percaya diri dalam
imajinasinya (tabel 2). 

4)  Dari wawancara (terhadap 14 
mahasiswa) dapat diungkapkan
bahwa perubahan yang luas terjadi
setelah melihat animasi. 

5)  Juga dapat diindikasikan bahwa
sejumlah mahasiswa mampu
mentransfer gagasannya dari
animasi ke situasi baru. Ini terlihat
dari korelasi yang signifikan
antara postes dan transfer tes
serta komentar dalam wawancara
(n=35, r = 0,69 dan p = 0,01)





Penelitian  Tahap 2:  Studi longitudinal refleksi 

mahasiswa terhadap animasi VisChem

Studi ini untuk mengetahui apakah mereka masih dapat mengambil

manfaat animasiVisChem setelah berlangsung lama. 

Subyek penelitian : mahasiswa kimia tahun ketiga sebanyak 30 

orang. 

Hasil Penelitian 2: 

 Mahasiswa menunjukkan bahwa dalam memori jangka panjangnya

mengenai animasi dapat diingat lagi dan merasakan animasi tersebut

dapat membantunya menguasai banyak konsep, topik dan subyek di

berbagai tingkat pendidikan (lihat tabel 3)

 Namun demikian, masih banyak mahasiswa masih tetap memiliki

gagasan yang salah dan mengalami miskonsepsi





Kritik dan saran diutarakan mahasiswa (yang pintar)

mengenai keterbatasan animasi dan simulasi, antara lain :

 Animasi menyesatkan karena terlihat menggambarkan reaksi kimia sebagai

proses mekanik dan deterministik (kurang menunjukkan keacakan)

 Adanya keterbatasan secara teknik, disarankan untuk mengurangi waktu

‘rendering’ dan meminimalisir ukuran file sehingga dapat secara cepat dikirim

melalui web

 Animasi harus lebih akurat dan dapat digunakan untuk memahami proses di

tingkat molekular dan model probabilistik.

 Simulasi yang digunakan harus diperlambat sesuai skala waktu yang digunakan

dan gerakan molekul-molekul pelarut yang random menghalangi pandangan,

sehingga fitur kunci kejadian molekular tidak terlihat jelas

 Disarankan untuk menggunakan animasi dan simulasi agar dapat melengkapi

satu sama lain.



Penelitian  Tahap 3 : Atribut-atribut yang berpengaruh 

terhadap efektifitas  animasi VisChem  

Model pemrosesan informasi audiovisual 
digunakan untuk menjelaskan bagaimana  
otak  memproses, menyimpan dan  mengambil 
kembali informasi  audiovisual.

Berdasarkan model pemrosesan informasi 
audiovisual diidentifikasi  faktor-faktor yang 
mempengaruhi belajar melalui animasi



Gambar  1. Model Pemrosesan Informasi Audiovisual 

(Model teoritis dari Mayer (1997) and Johnstone (1986). 



Penelitian Tahap 3 : Instrumen

1) The Group Embedded 
Figures Test  : untuk 

mengukur kemampuan 

untuk memperhatikan secara 
detail suatu display  visual  
(disembedding ability)

2) Figural Intersection Test  
: untuk mengukur kapasitas 
kerja memori visuospatial

3) Pre-test : untuk 
mengidentifikasi  relevansi 
Prior knowledge dalam 
memori jangka panjang yang 
mungkin berpengaruh 
terhadap persepsi

4) Study Processes 
Questionnaire : untuk 
mengetahui cara belajar mhs 
menghubungkan informasi baru 
ke  informasi lama  dan struktur 
informasi/kognitif  (belajar 
permukaan ataukah belajar 
mendalam)

5) Pos-test (ekuivalen dengan 
pre-test):  digunakan untuk 
mengukur kemampuan  
memanggil kembali  fitur-fitur 
kunci  struktur dan proses 
molekular dari  memori  jangka     
panjang.



Penelitian Tahap 3 : Analisis Data dan Hasil

 Berdasarkan analisis multiple 
regressi (N = 22) ditunjukkan
bahwa prior knowledge, 
kemampuan disembedding dan 
faktor deep dan  surface learning 
berpengaruh signifikan terhadap
perkembangan dan  mental 
model siswa

 Prior knowledge berkorelasi
negatif  dengan  gain, artinya
mahasiswa ber prior knowledge 
rendah lebih sungguh-sungguh
belajar dibandingkan dengan 
mahasiswa ber prior knowledge 
tinggi. 

 Kapasitas  memori kerja  visuospatial
secara signifikan berkorelasi dengan 
pengetahuan ahir (r = 0.59, p = 0.05, 
N = 13). 

 Skor  pos-tes  tertinggi  diperoleh 
mahasiswa  dengan prior knowledge 
tertinggi, kemampuan  disembeding
tinggi  dan kapasitas memori kerja 
visuospatial tinggi , yaitu mahasiswa 
yang mengadopsi strategi  deep-
learning dan terbatas  menggunakan 
strategi  surfaces –learning 

 Gain  terbesar  diperoleh mahasiswa 
ber prior knowledge rendah, yaitu 
yang  memiliki  kemampuan 
disembedding  tinggi dan  
menggunakan strategi  deep-learning





Penelitian  Tahap 3 : Simpulan

 Mahasiswa ber prior knowledge rendah mampu mengembangkan 
gagasan baru ke dalam memori kerja jangka panjangnya untuk 
menciptakan  model mental  

 Mahasiswa ber prior knowledge tinggi lebih mampu memfokuskan 
pada fitur-fitur animasi  sehingga kemampuan membandingkan, 
memodifikasi lebih berkembang dan menghasilkan model mental yang 
lebih baik dalam memori jangka panjangnya 

 Dengan mengadopsi strategi  deep-learning mahasiswa dapat 
menghubungkan ‘fitur-fitur kunci’ animasi ke dalam mental modelnya 
(dalam memori jangka panjang), sehingga menghasilkan pemahaman 
yang lebih mendalam

 Secara umum,  temuan penelitian mendukung model pemrosesan 
informasi audiovisual untuk memprediksi faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap belajar mahasiswa dan setiap aspek dari model 
tersebut  sangat penting dipertimbangkan ketika menyususun  desain 
belajar. 



Penelitian Tahap 4. Desain Belajar VisChem

Peneliti mengembangkan Desain belajar VisChem berdasarkan mo
del   pemrosesan informasi audiovisual dan    ‘three thinking level’ 
Johnstone terutama pada topik kimia yang memerlukan model 
mental  dunia molekular

Disain tersebut mendeskripsikan mengenai :

a. Tujuan dan hasil belajar yang dicapai

b. Kriteria kunci untuk berhasil menggunakan desain be- lajar VisC
hem

c. Langkah-langkah pokok penggunaan animasi dan simulasi dalam
konteks perkuliahan tatap muka

d. Contoh penerapan desain pembelajaran : Visualisasi larut- an ion
ik dalam air .

e. Memberikan contoh tes untuk mengetahui kemampuan mhs me-
representasikan level mikroskopik (melalui gambar – perbedaan
kekuatan asam)



Contoh Desain VisChem

Langkah-langkah Desain :

1. Observasi fenomena (level makro) melalu
i demonstrasi atau video. contoh : menga
mati CuSO4 

2. Mendeskripsikan dan menggambarkan
pada level  molekuler :  dengan 
menggunakan molymod atau VisChem
Tool

3. Berdiskusi :  difokuskan pada 7 fitur
kunci

4. Menyaksikan animasi dan simulasi
5. Refleksi setiap perbedaan dengan prior 

concep- tion
6. Menghubungkan dengan level berpikir

lain : makro simbolik
7. Adaptasi untuk situasi baru : 

memberikan tugas yang analog



VisChem
vc


Contoh tes untuk mengidentifikasi kemampuan merepresentasikan level 

mikroskopik 



SIMPULAN (keseluruhan)

 Secara keseluruhan dapat diindikasikan bahwa animasi
VisChem dapat mendorong dan menjadi alat bagi siswa
untuk mengembangkan gambaran mental  tingkat
molekular yang multi-partikel, dinamik, interaktif dan 
tiga dimensi. 

 Berdasarkan identifikasi faktor-faktor yang mempenga-
ruhi efektifitas animasi, maka diperlukan arahan
perhatian yang jelas terhadap fitur-fitur kunci, 
menghindari beban kerja memori yang berlebihan, dan 
meningkatkan integrasi yang bermakna antara animasi
dengan pengetahuan awal

 Model  pemrosesan audiovisual dapat digunakan untuk
mengembangkan desain belajar yang efektif . 

 Untuk mengidentifikasi miskonsepsi yang menghambat
pengembangan konseptual diperlukan strategi yang dapat
membimbing mahasiswa untuk memvisualisasikan level 
molekuler dan menilai pemahaman mendalamnya
terhadap struktur dan proses pada level tersebut.



KOMENTAR : Keunggulan

Penelitian tersebut termasuk Research & Development. 

1. Essensi latar belakang masalah, rumusan masalah, 
kajian teoritis, dibahas cukup lengkap dilengkapi
dengan gambar-gambar

2. Pengumpulan, analisis data dan interpretasi data 
dipaparkan cukup jelas disertai tabel

3. Mendeskripsikan prinsip-prinsip pengembangan desain
VisChem disertai contoh penerapannya

4. Animasi VisChem , VisChem Tool  dan  petunjuk
penggunaannya dapat didownload, sehingga
memperjelas Desain Belajar VisChem yang disusun

5. Memberikan contoh tes yang dapat digunakan untuk
menilai kemampuan mhs pada level mikroskopis
(contoh pada kekuatan asam)



KOMENTAR :  Kelemahan

1. Penulisan jurnal tidak sistimatis, tak ada batasan yang 
jelas antara penelitian awal dengan penelitian 
selanjutnya, latar belakang masalah overlapping 
dengan kajian teoritis .

2. Pada penelitian  tahap pertama tidak dijelaskan apa 
yang dimaksud dengan transfer tes .

3. Pada penelitian tahap kedua tidak jelas instrumen yang 
digunakan untuk mengetahui refleksi siswa terhadap  
animasi (studi longitudinal) ; sehingga data dan 
simpulan yang diperoleh apakah dari hasil wawancara 
ataukah hasil belajar melalui tes 

4. Hanya menjelaskan jenis instrument pengumpul data, 
sedangkan  indikator dan contoh instrument tes tidak 
diperlihatkan  (untuk tahap 3)



KOMENTAR :  Kelemahan

6. Tidak  dijelaskan apakah subyek (mahasiswa) pada 
tahap pertama, kedua dan ketiga masih sama atau 
berbeda (karena hanya dinyatakan jumlahnya saja) 

7. Tidak ada laporan atau penjelasan bagaimana efektifitas  
Desain Belajar VisChem yang disusun oleh peneliti pada 
tahap 4

8. Meskipun peneliti menyatakan menggunakan simulasi, 
namun tidak ada penjelasan  bentuk simulasi yang 
digunakan.

9. Penelitian ini tidak melakukan perbaikan terhadap 
animasi , meskipun peneliti mengetahui kelemahannya. 
Fokus yang diperbaiki dan dikembangkan bukan pada 
animasi dan simulasi itu, tetapi pada bagaimana 
penggunaanya dalam desain belajar VisChem.



THANK’S FOR YOUR 

ATTENTION


