
 
 

 
 

 

 

 

 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Data hasil penelitian ini terdiri atas data kemampuan berargumentasi tertulis 

siswa, data hasil belajar siswa, dan angket tanggapan siswa terhadap model 

pembelajaran Problem Solving yang disajikan sebagai berikut. 

 

1. Kemampuan Berargumentasi Siswa 

Berikut adalah data hasil penilaian kemampuan berargumentasi tertulis 

siswa pada kelas eksperimen dan kontrol. 

Tabel 11. Kemampuan berargumentasi tertulis siswa pada kelas  

    eksperimen dan kelas kontrol 
 

Indikator 

yang 

Diamati 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pert. 1 Pert. 2  

 ̅ (%) 
+ Sd 

Pert. 1 Pert.  2  

 ̅ 
(%)+ 

Sd 
 ̅ (%) 

+ Sd 

Kr.  ̅ (%) 

+ Sd 

Kr.  ̅(%)

+ Sd 

Kr.  ̅(%)

+ Sd 

Kr. 

 

Claim 

86,1 

+ 

6,6 

 

B 

92,6 

+ 

1,1 

 

SB 

89,4 

+ 

4,6 

62,4 

+ 

1,7 

 

C 

71,6 

+ 

2,8 

 

C 

66,8  

+ 

6,8 

 

Data 

83,9 

+ 

4,6 

 

B 

85,6 

+ 

2,4 

 

B 

84,7 

+   

1,2 

39,5 

+ 

2,9 

 

K 

41,9 

+ 

12,7 

 

K 

40,7  

+ 

1,69 

 

Warrant 

79,9 

+ 

8,2 

 

B 

84,6 

+ 

4,6 

 

B 

82,3 

+ 

3,3 

37,9 

+ 

8,1 

 

K 

38,9 

+ 

7,9 

 

K 

37,9  

+ 1,3 

 

Rebuttal 

0,3  

 + 

0,2 

 

K 

1,23 

+ 

0,95 

 

K 

0,77 

+ 

0,65 

 

0 

 

K 

0,62 

+ 

0,57 

 

K 

0,31  

+  

0,28 

Backing 0 K 0 K 0 0 K 0 K 0 

 
 ̅ + Sd 

50,1  

+  

9,6 

 

C 

52,8  

+ 

9,7 

 

C 

51,4 

+ 

7,7 

27,71  

+  

8,1 

 

K 

30,6  

+  

8,8 

 

K 

29,2  

+  

9,1 

            Keterangan: Kr. = Kriteria; SB = Sangat Baik; B = Baik; C =  Cukup;  

K = Kurang. 
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Tabel 11  menunjukkan kemampuan berargumentasi siswa kelas 

eksperimen berkriteria “cukup”. Pada pertemuan pertama, siswa kelas 

eksperimen mampu memberikan claims, data, dan warrant dengan “baik”,  

namun kemampuan siswa dalam memberikan rebuttal dan backing  

tergolong “kurang”. Pada pertemuan kedua, kemampuan siswa dalam 

memberikan claims meningkat menjadi “sangat baik”, kemampuan siswa 

dalam memberikan data dan warrant tergolong “baik”, dan kemampuan 

siswa memberikan rebuttal dan backing masih tergolong “kurang”. 

Sementara itu, kemampuan berargumentasi siswa kelas kontrol berkriteria 

“kurang”.  Pada pertemuan pertama, kemampuan siswa kelas kontrol 

dalam memberikan claims tergolong “cukup”. Namun, kemampuan siswa 

dalam memberikan data, warrant, rebuttal, dan backing tergolong 

“kurang”. Pada pertemuan kedua, kemampuan siswa dalam memberikan 

claims  masih tergolong “cukup”. Disamping itu, kemampuan siswa pada 

indikator data, warrant, rebuttal, dan backing masih tergolong “kurang”. 

Hasil tersebut menunjukkan kemampuan berargumentasi kelas eksperimen 

lebih tinggi daripada kelas kontrol.  

 

2. Hasil Belajar Siswa 

Data hasil belajar siswa diperoleh dari pretest, postest, dan N-gain kelas 

eksperimen dan kontrol. Berikut adalah hasil analisis data hasil belajar 

siswa. 
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Tabel 12. Hasil Analisis Data Hasil Belajar Siswa 
Data 

Hasil 

Belajar 

Kelas  ̅ + Sd Uji 

Normalitas 

Uji 

Homogenitas 

Uji t1 Uji t2 

 

 

 

Pretest 

 

E 

 

53 + 5,2 
Lh (0,094) < 

Lt(0,170)  

 

 

Fh(0,001) < 

Ft(4,023)   

 

thitung  

(1,419)  <  

ttabel 

(2,0066) 

 

 

- 

 

K 

4 

3,6+ 5,5 
Lh(0,089)<L

t (170) 

 

 

 

Postest 

 

E 

 

78,8 +7,3 

 

Lh (0,016) < 

Lt (0,170) 

 

Fh (3,579) < Ft 

(4,023)   

thitung  

(7,137)  >  

ttabel 

(2,0066) 

thitung 

(41,730)  > 

ttabel 

(2,0057)  

 

BS 

 

K 

 

61,6+ 8,1 
Lh (0,051) < 

Lt (0,170) 

 

 

N-gain 

\ 

E 

 

51,9 +6,6 

 

Lh (0,083) < 

Lt (0,170) 

 

Fh (0,151) < 

Ft4,023)   

thitung  

(4,439)  >  

ttabel 

(2,0066) 

thitung 

(13,754)  > 

ttabel 

(2,0057)  

 

BS 

 

K 

 

29,4 +7,6 
Lh (0,095) < 

Lt (0,170) 

            Keterangan:  E = Kelas Eksperimen;  K = Kelas Kontrol; BS = Berbeda  

Signifikan 

  

Tabel 12 menunjukkan bahwa nilai pretest, postest dan N-gain siswa pada 

kedua kelas memiliki distribusi data normal dan memiliki varians data 

homogen, sehingga dilanjutkan dengan Uji T. Hasil Uji T pada nilai N-

gain menunjukkan bahwa thitung (13,754)  > ttabel (2,0057). Hasil ini menunjukkan 

bahwa ada pengaruh dari penggunaan model pembelajaran Problem 

Solving dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi peran 

manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan 

kerusakan lingkungan. 

 

3. Tanggapan Siswa terhadap Penggunaan Model Problem Solving 

Tanggapan siswa terhadap penggunaan model Problem Solving diperoleh 

melalui penyebaran angket. Angket hanya diberikan kepada siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Problem Solving, yaitu pada kelas  
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eksperimen. Berikut adalah data angket tanggapan siswa terhadap model 

pembelajaran Problem Solving. 

 
Gambar 5. Tanggapan Siswa terhadap Model Pembelajaran Problem  

      Solving. 

 

 

Berdasarkan Gambar 5  diketahui bahwa semua siswa (100%) merasa  

lebih mudah menyampaikan argumen selama pembelajaran berlangsung 

dengan menggunakan model pembelajaran Problem Solving. Selama 

mengerjakan LKS  sebanyak 81,5% siswa merasa tidak setuju bahwa 

mereka kesulitan saat menuliskan pendapat mereka,  92,6% siswa merasa 

lebih mudah menuliskan alasan atas pendapatnya, dan 70,4%  siswa 

merasa lebih mudah memberikan bukti-bukti atas pendapat mereka. 

Sementara itu, 37,4% siswa merasa sulit menuliskan pengecualian 

terhadap berlakunya pernyataan mereka selama mengerjakan LKS. 

Disamping itu, 88,9%  siswa merasa sulit memberikan dukungan atas 

alasan mereka selama mengerjakan LKS.  

 

0 50 100 150

Lebih mudah memberikan pendapat dalam diskusi

Sulit menyampaikan alasan atas pernyataan…

Lebih mudah memberikan bukti-bukti atas…

Tidak mengembangkan kemampuan komunikasi…

Lebih mudah memberikan dukungan  atas alasan…

Sulit menuliskan pendapat saat mengerjakan LKS

Membuat lebih aktif dalam diskusi dan presentasi

Lebih mudah menuliskan alasan atas pendapat saat…

Sulit menuliskan pengecualian terhadap pernyataan

Tidak mengembangkan kemampuan berargumen…

Tidak Setuju

Setuju

100% 

7,4% 
92,6% 

70,4% 
29,6% 

14,8% 
85,2% 

88,9% 

18,5% 
81,5% 

14,8% 
85,2% 

92,6% 
7,4% 

37,04% 
62,96% 

29,6% 
70,4% 

1 

7,4% 

70,4% 
29,6% 

14,8% 
85,2% 

11,1% 

18,5% 
81,5% 

14,8% 
85,2% 

92,6% 
7,4% 

37,04% 
62,96% 

29,6% 
70,4% 

% % % 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diketahui bahwa model 

pembelajaran Problem Solving dapat berpengaruh dalam meningkatkan 

kemampuan berargumentasi siswa (Tabel 12). Peningkatan yang terjadi 

dikarenakan model pembelajaran Problem Solving ini mampu membuat siswa 

lebih mudah memberikan argumen selama proses pembelajaran. Penggunaan 

model Problem Solving dapat mengarahkan  siswa untuk menyampaikan 

pendapatnya agar dapat memecahkan permasalahan yang ada. Akibatnya, 

siswa menjadi lebih mudah menyampaikan pendapat selama kegiatan diskusi, 

presentasi, maupun saat mengerjakan LKS (Gambar 5). Hasil ini didukung 

oleh data tanggapan siswa yang menunjukkan seluruh siswa (100%) merasa 

lebih mudah memberikan pendapat selama pembelajaran berlangsung.  

  

Model pembelajaran Problem Solving dapat meningkatkan kemampuan 

berargumentasi siswa karena penggunaan model ini juga dapat melatih 

kemampuan berargumentasi siswa melalui LKS yang diberikan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Selama mengerjakan LKS tersebut, siswa dituntut 

memberikan argumennya secara tertulis untuk dapat memecahkan 

permasalahan-permasalahan yang ada. Disamping itu, soal-soal yang terdapat 

di LKS juga dapat melatih argumentasi siswa, seperti yang terlihar pada 

Gambar 6. 
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 Gambar 6. Contoh  Soal LKS kelas eksperimen pada pertemuan pertama 

Komentar soal LKS: 

LKS Problem Solving dapat melatih kemampuan berargumentasi siswa melalui 

pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan tersebut dapat mendorong siswa untuk 

menyampaikan argumentasinya. Dengan mengerjakan LKS yang berisikan 

pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong siswa berargumentasi, maka 

kemampuan berargumentasi siswa menjadi terlatih.  

 

Berdasarkan contoh di atas, terlihat bahwa LKS tersebut dapat melatih 

argumentasi siswa. Dengan adanya kemampuan berargumentasi yang terlatih, 

maka dapat berdampak terhadap peningkatan kemampuan berargumentasi.  

Pendapat tersebut didukung oleh penelitian Wahyudin (2010:79) yang 

menunjukkan bahwa model Problem Solving dapat melatih kemampuan 

berargumentasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan berargumentasi 

tertulis siswa. 

 

Penggunaan model Problem Solving juga dapat meningkatkan kemampuan 

berargumentasi karena dapat melatih kemampuan berpikir siswa melalui LKS 

yang diberikan. Di dalam LKS terdapat masalah-masalah berkaitan kehidupan 

sehari-hari yang harus dipecahkan sendiri oleh siswa. Adanya masalah yang 

harus dipecahkan selama mengerjakan LKS, membuat siswa terdorong untuk 

terus berpikir. Gambar  7 menunjukkan masalah pada LKS yang dapat 

melatih kemampuan berpikir siswa. 
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Gambar 7. Contoh LKS kelas eksperimen pada pertemuan kedua 

 
Komentar: Berdasarkan contoh tersebut, terlihat bahwa LKS memberikan masalah-

masalah yang harus dipecahkan oleh siswa sendiri. Untuk dapat memecahkan 

masalah-masalah tersebut, siswa dituntut untuk berpikir, sehingga kemampuan 

berpikir siswa menjadi terlatih. 

 

Berdasarkan contoh tersebut, diketahui bahwa model Problem Solving dapat 

melatih kemampuan berpikir siswa. Dengan kemampuan berpikir yang 

terlatih, maka dapat berpengaruh terhadap meningkatnya kemampuan 

berargumentasi siswa. Penelitian Rosita (2013:440) yang menunjukkan 

bahwa diperlukan adanya model yang dapat melatih kemampuan berpikir 

siswa untuk dapat meningkatkan kemampuan berargumentasi. Sementara itu, 

penelitian Ristiasari, Priyono, dan Sukaesih (2012:38) juga menunjukkan 

bahwa model Problem Solving dapat melatih kemampuan berpikir siswa.  

 

Pengaruh model Problem Solving terhadap meningkatnya kemampuan 

berargumentasi siswa ini dapat dilihat dari kemampuan siswa menuliskan 

indikator kemampuan berargumentasi yang terdiri atas claims, data/ground, 

warrant, rebuttal, dan backing. Tabel 12 menunjukkan bahwa kemampuan 

berargumentasi siswa paling tinggi pada indikator claim, diikuti indikator 

data/ground, warrant, dan rebuttal. Sementara itu, kemampuan 

berargumentasi siswa paling rendah terlihat pada indikator backing.  
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Rata-rata persentase nilai menunjukkan kemampuan siswa paling tinggi 

dalam memberikan pernyataan (claim). Kemampuan siswa memberikan claim 

tergolong “sangat baik”. Hal ini disebabkan siswa telah mampu memberikan 

pernyataan sesuai dengan standpoint yang dimaksud dengan tepat dan bahasa 

yang digunakan jelas. Hasil tersebut didukung oleh data angket tanggapan 

siswa yang menunjukkan sebanyak 81,5% siswa menyatakan tidak setuju 

dengan pernyataan bahwa sulit menuliskan pendapat mereka saat 

mengerjakan LKS selama proses pembelajaran berlangsung. Jawaban siswa 

pada indikator claim dapat dilihat pada Gambar 8. 

 Gambar 8. Contoh Jawaban LKS siswa kelas eksperimen untuk indikator  

  claim (pertemuan kedua) 
 

Komentar jawaban siswa: 

Jawaban tersebut menunjukkan kemampuan siswa memberikan claim dengan sangat 

baik, Claim ditunjukkan oleh kalimat” Peraturan pemerintah tentang larangan 

eksploitasi hutan tersebut dapat mengatasi kerusakan lingkungan “. Claim tersebut 

tergolong sangat baik karena sesuai dengan standpoint, jawaban tepat, dan bahasa 

yang digunakan jelas. 

 

Kemampuan berargumentasi siswa pada indikator data/ground tergolong 

“baik”. Rata-rata persentase nilai menunjukkan kemampuan siswa pada 

indikator data/ground berada pada urutan tertinggi kedua setelah claim. Hal 

ini dikarenakan siswa mampu memberikan bukti-bukti berupa data ataupun 
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fakta yang dapat mendukung dan memperkuat claim yang mereka berikan. 

Hasil tersebut didukung oleh data angket tanggapan siswa yang menunjukkan 

sebanyak 70,4% siswa menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa mereka 

merasa lebih mudah memberikan bukti-bukti terhadap suatu pernyataan 

dengan menggunakan model Problem Solving. Berikut adalah contoh jawaban 

siswa dalam memberikan data/ground. 

 Gambar 9. Contoh Jawaban LKS siswa untuk indikator data/ground (kelas  

 eksperimen pada pertemuan kedua) 
 

Komentar jawaban siswa: 

Jawaban tersebut menunjukkan kemampuan siswa memberikan data/ground dengan 

baik. Data/ground ditunjukkan oleh kalimat”Pohon-pohon yang tumbuh akan 

menghasilkan oksigen yang penting untuk kehidupan manusia dan hewan. Pohon itu 

juga dapat menyerap karbon dioksida dari udara sehingga mengurangi polusi udara“. 

Data/ground tersebut tergolong baik karena mampu memperkuat claim,  jawaban 

tepat, dan sesuai dengan fakta. 

 

 

Kemampuan berargumentasi siswa pada indikator warrant tergolong baik. 

Nilai rata-rata persentase menunjukkan kemampuan siswa memberikan 

warrant berada pada posisi terbesar ketiga setelah claim dan data/ground. 

Kemampuan memberikan warrant yang baik ini dikarenakan siswa telah 

mampu menghubungkan claim dengan data dalam suatu pernyataan yang jelas 

dan tepat. Hal ini juga didukung oleh data angket tanggapan siswa terhadap 

model Problem Solving yang menunjukkan bahwa sebanyak 92,6% siswa 
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merasa lebih mudah menuliskan alasan atas pendapat yang mereka berikan 

pada saat mengerjakan LKS. Berikut adalah contoh jawaban siswa dalam 

memberikan warrant. 

 Gambar 10. Contoh  Jawaban LKS siswa untuk indikator warrant (kelas  

   eksperimen) 
Komentar jawaban siswa: 

Jawaban tersebut menunjukkan kemampuan siswa memberikan warrant dengan 

baik. Warrant ditunjukkan oleh kalimat”Dengan menanam pohon dapat mengatasi 

kerusakan lingkungkan, karena apabila pohon tersebut... “. Warrant  tersebut 

tergolong baik karena mampu menghubungkan claim dengan data/ground dengan 

tepat dan bahasa yang jelas. 

 

Kemampuan berargumentasi siswa pada indikator rebuttal tergolong kurang. 

Hal ini dikarenakan siswa belum mampu membuat pengecualian terhadap 

berlakunya claim dengan baik. Siswa merasa kesulitan dalam membuat 

rebuttal. Hasil tersebut sesuai dengan data angket tanggapan siswa terhadap 

model pembelajaran Problem Solving. Data angket tanggapan siswa 

menunjukkan sebanyak 37,4% siswa  menyatakan setuju bahwa mereka 

merasa sulit menuliskan pengecualian terhadap berlakunya pendapat mereka 

saat mengerjakan LKS. Jawaban LKS siswa pada indikator rebuttal dapat 

dilihat pada Gambar 11. 
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 Gambar 11. Contoh Jawaban LKS siswa untuk indikator rebuttal (kelas  

    eksperimen pertemuan kedua) 

 
Komentar jawaban siswa: 

Jawaban tersebut menunjukkan kemampuan siswa memberikan rebuttal tergolong 

kurang . Rebuttal ditunjukkan oleh kalimat”Tapi kalau ada orang yang masih 

mengeksploitasi hutan, peraturan itu enggak berguna dibuat karena masih saja ada 

yang melakukan eksploitasi  “. Rebuttal  tersebut tergolong kurang karena tidak jelas 

dan belum memperkuat claim. 
 

Rendahnya kemampuan siswa dalam menuliskan rebuttals pada penelitian ini 

disebabkan oleh siswa kelas VIIA SMP Negeri 19 Bandar Lampung yang 

belum terbiasa membuat argumen. Pembelajaran yang digunakan sebelumnya 

kurang memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan argumen, 

sehingga kemampuan berargumentasi siswa belum terlatih secara optimal. 

Akibatnya kemampuan siswa dalam menuliskan rebuttals menjadi rendah. 

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Farida dan Gusniarti (2014:36) 

yang menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran yang sebelumnya kurang 

memberikan kesempatan bagi para siswa untuk mengemukakan pendapat 

dapat menyebabkan siswa tidak terbiasa membuat suatu argumen. 

Kemampuan berargumentasi siswa pada indikator backing tergolong kurang. 

Rata-rata persentase nilai menunjukkan bahwa kemampuan berargumentasi 

siswa paling rendah pada indikator backing. Tabel 12 menunjukkan bahwa  

seluruh siswa tidak mampu memberikan bukti-bukti yang mendukung 

warrant. Sementara itu, data angket tanggapan siswa juga menunjukkan 
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sebanyak 88,9% siswa  merasa sulit  memberikan dukungan atas alasan 

mereka selama mengerjakan LKS.  

 

Rendahnya kemampuan siswa dalam memberikan backing disebabkan oleh 

kurangnya siswa dalam memanfaatkan pustaka-pustaka yang relevan selama 

proses pembelajaran berlangsung. Ketika membuat suatu backing dibutuhkan 

sumber pustaka yang relevan. Namun, selama pembelajaran berlangsung 

siswa Kelas VII SMP Negeri 19 Bandar Lampung kurang memanfaatkan 

sumber pustaka. Sebagiamana yang diungkapkan oleh Farida dan Gusniarti 

(2014:36) berdasarkan hasil penelitian mereka bahwa akan sulit bagi siswa 

untuk membuat argumen yang baik jika siswa kurang memanfaatkan sumber 

pustaka.  

  

Kemampuan berargumentasi siswa mengalami peningkatan seiring dengan 

penggunaan  model pembelajaran Problem Solving. Hal ini terlihat dari 

peningkatan kemampuan berargumentasi siswa dari pertemuan pertama ke 

pertemuan kedua dengan penggunaan model tersebut. Tabel 12 menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan kemampuan siswa dari pertemuan pertama ke 

pertemuan kedua pada indikator claim, data/ground, warrant, dan rebuttal. 

Kemampuan siswa dalam memberikan claim pada pertemuan pertama 

tergolong „baik”. Pada pertemuan kedua, kemampuan siswa dalam 

memberikan claims meningkat menjadi “sangat baik”. Adanya peningkatan 

ini dikarenakan siswa mulai terbiasa memberikan pendapat selama 

pembelajaran berlangsung dengan menggunakan model Problem Solving, 

sehingga pada pertemuan kedua, siswa lebih terlatih dalam menuliskan claim. 
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Berikut adalah jawaban LKS siswa kelas eksperimen pada pertemuan 

pertama. 

 
Gambar 12. Contoh jawaban LKS siswa untuk indikator claim pada  

        pertemuan pertama. 
 

Komentar jawaban siswa: 

Berdasarkan jawaban siswa pada LKS tersebut, terlihat bahwa siswa mampu 

memberikan claims dengan baik. Claim siswa yang ditunjukkan oleh pernyataan 

“Menanam pohon atau melakukan penghijauan” menunjukkan bahwa kemampuan 

siswa dalam menuliskan claim  tergolong baik karena claim yang diberikan sudah 

tepat dan sesuai dengan standpoint. 

  

 

Peningkatan kemampuan siswa dalam memberikan claim pada pertemuan 

kedua dapat dilihat dari jawaban LKS pada Gambar 13. 

 

Gambar 13. Contoh Jawaban LKS siswa kelas eksperimen untuk indikator  

  claim pada pertemuan kedua. 
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Komentar jawaban siswa: 

Jawaban siswa pada LKS tersebut menunjukkan kemampuan siswa kelas eksperimen 

pada pertemuan kedua dalam memberikan claim. Claim siswa ditunjukkan oleh 

pernyataan “kegiatan menanam pohon dapat mengatasi kerusakan lingkungan” 

menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menuliskan claim tergolong sangat 

baik karena claim yang diberikan jelas, tepat, dan sesuai dengan standpoint. 

 

Kemampuan siswa dalam memberikan bukti-bukti atas pernyataan 

(data/ground) pada pertemuan pertama tergolong “baik”. Pada pertemuan 

kedua, kemampuan siswa dalam memberikan data/ground mengalami sedikit 

peningkatan, namun masih tetap berada dalam kategori “baik”. Berikut adalah 

jawaban LKS siswa kelas eksperimen pada pertemuan pertama. 

 
Gambar 14. Contoh Jawaban LKS siswa untuk indikator data/ground pada 

        pertemuan pertama. 

 
Komentar jawaban siswa: 
Berdasarkan jawaban siswa pada LKS tersebut, terlihat bahwa siswa mampu 

memberikan data/ground dengan baik.  Data/ground siswa yang ditunjukkan oleh 

pernyataan “..jalur hijau akan mengurangi kadar CO2 di udara..tumbuhan hijau 

melepaskan O2 ke atmosfer..” menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam 

menuliskan data/ground tergolong baik karena data yang diberikan mampu menjadi 

bukti yang menguatkan claim. 
  

 

Kemampuan siswa kelas eksperimen dalam memberikan data/ground pada 

pertemuan kedua dapat dilihat dari jawaban LKS pada Gambar 15. 
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Gambar 15. Contoh Jawaban LKS siswa untuk indikator data/ground pada  

  pertemuan kedua. 
 

Komentar jawaban siswa: 

Jawaban siswa pada LKS tersebut menunjukkan kemampuan siswa kelas eksperimen 

pada pertemuan kedua dalam memberikan data/ground. Data/ground siswa 

ditunjukkan oleh pernyataan “..pohon menghasilkan oksigen yang dapat mengurangi 

polusi udara dan juga tumbuhan menyerap karbondioksida dan mengeluarkan O2..” 

menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menuliskan data/ground tergolong 

baik karena data/gorund tersebut jelas, sesuai dengan fakta, dan mampu memperkuat 

claim. 

  

Kemampuan berargumentasi siswa pada indikator warrant (memberikan 

pernyataan yang menghubungkan claim dengan data) pada pertemuan pertama  

tergolong “baik”. Pada pertemuan kedua, kemampuan warrant siswa sedikit 

meningkat, namun masih tetap berada dalam kategori “baik”. Berikut adalah 

jawaban LKS siswa kelas eksperimen yang menunjukkan kemampuan siswa 

dalam menuliskan warrant. 

 Gambar 16. Contoh Jawaban siswa untuk indikator warrants (pada LKS kelas  

   eksperimen pertemuan pertama) 
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Komentar jawaban siswa: 

Jawaban siswa di atas menunjukkan bahwa siswa mampu menuliskan indikator 

warrant dengan baik. Warrants yang ditunjukkan oleh kalimat “ Bila limbah 

berbahaya tidak diproses dapat mencemari lingkungan dan juga dapat merusak 

ekosistem, dan juga dapat merusak ekosistem lingkungan tersebut 

seperti...”menunjukkan bahwa siswa dapat memberikan pernyataan yang 

menghubungkan claims dengan ground (warrant) dengan baik. 

 

Kemampuan  siswa kelas eksperimen dalam memberikan warrant pada 

pertemuan kedua dapat dilihat dari contoh jawaban LKS berikut ini. 

 
Gambar 17. Contoh  Jawaban LKS siswa kelas eksperimen untuk indikator  

   warrant pada pertemuan kedua 

 
Komentar jawaban siswa: 

Berdasarkan jawaban siswa pada LKS tersebut dapat terlihat kemampuan siswa 

kelas eksperimen dalam membuat warrant. Warrant ditunjukkan dengan kalimat 

“karena dengan upaya seperti itu...” menunjukkan siswa mampu menghubungkan 

data dengan claim secara tepat. 

 

Pada indikator rebuttal, kemampuan siswa kelas eksperimen tergolong 

“kurang”. Pada pertemuan pertama, kemampuan siswa dalam memberikan 

rebuttal tergolong “kurang”. Pada pertemuan kedua, kemampuan rebuttal 

siswa meningkat sedikit, namun masih dalam kategori “kurang”. Sebagian 

besar siswa mengalami kesulitan dalam menuliskan rebuttal saat memberikan 

argumen mereka. Meskipun terdapat sebagian kecil siswa yang dapat 

memberikan rebuttal, namun rebuttal yang diberikan masih berada dalam 

kategori kurang baik. Berikut adalah contoh jawaban siswa kelas eksperimen 

dalam menuliskan indikator rebuttal. 
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 Gambar 18. Contoh jawaban siswa untuk indikator rebuttals (pada LKS  

         kelas eksperimen pertemuan pertama) 

 

Komentar jawaban siswa: 

Jawaban tersebut menunjukkan siswa dapat menuliskan rebuttal.  Rebuttal yang 

ditunjukkan oleh kalimat “Tapi, kegiatan itu tidak jalan kalo pemerintah tidak 

membantu..” menunjukkan siswa dapat memberikan rebuttal, meskipun rebuttal 

tersebut tergolong dalam kategori kurang baik karena rebuttal yang diberikan 

tidak lengkap dan belum mampu memperkuat claim. 

 

Kemampuan  siswa kelas eksperimen dalam memberikan rebuttal pada 

pertemuan kedua dapat dilihat dari contoh jawaban LKS siswa di bawah 

ini. 

 Gambar 19. Contoh jawaban siswa untuk indikator rebuttals (pada LKS  

         kelas eksperimen pertemuan kedua) 
 

Komentar jawaban siswa: 

Jawaban tersebut menunjukkan siswa dapat menuliskan rebuttal.  Rebuttal yang 

ditunjukkan oleh kalimat “Walau kita dengan tebang pilih, kita juga harus 

melakukan reboisasi terhadap hutan biar pohon yang muda dapat tumbuh dan 

mencegah kerusakan alam..” menunjukkan siswa dapat memberikan 

pengecualian terhadap claim atau yang disebut sebagai rebuttal, meskipun 
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rebuttal tersebut tergolong dalam kategori kurang baik karena rebuttal yang 

diberikan tidak jelas dan bahasa yang digunakan kurang tepat.  

 

 

Peningkatan kemampuan berargumentasi siswa diikuti dengan 

peningkatan hasil belajar siswa (Tabel 13). Peningkatan yang terjadi 

dikarenakan model pembelajaran Problem Solving ini dapat membuat 

siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran, melatih kemampuan 

berpikir individual siswa, dan melatih ketrampilan individual siswa. Hal-

hal tersebut terlihat pada saat proses pembelajaran di kelas sedang 

berlangsung. Adanya keaktifan siswa dalam pembelajaran dan terlatihnya 

kemampuan berpikir serta ketrampilan individual siswa ini dapat 

berimplikasi pada hasil belajar siswa yang baik. 

  

Proses pembelajaran dengan menggunakan model Problem Solving di 

kelas dapat membuat siswa menjadi aktif dalam kegiatan diskusi, 

presentasi, dan pengumpulan informasi karena melalui penggunaan model 

ini siswa diarahkan untuk berkerja secara berkelompok dan saling 

berdiskusi untuk memecahkan permasalah yang ada. Disamping itu, 

masalah-masalah yang diangkat melalui model pembelajaran ini sangat 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memicu siswa 

lebih aktif dalam kegiatan bertanya dan menjawab pertanyaan yang 

diberikan, sehingga berdampak pada hasil belajar siswa yang meningkat. 

Data tanggapan siswa terhadap model Problem Solving juga menunjukkan 

bahwa sebanyak 85,2% siswa setuju bahwa model pembelajaran Problem 

Solving membuat mereka lebih aktif dalam kegiatan diskusi dan 

presentasi. Hal ini didukung oleh penelitian Effendi (2010:7) yang 
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menunjukkan bahwa adanya penerapan model Problem Solving dapat 

meningkatkan aktivitas pembelajaran di kelas saat diskusi, pencarian data, 

dan presentasi sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. 

  

Penerapan model pembelajaran Problem Solving juga menyediakan suatu 

kondisi yang melatih kemampuan berpikir individual siswa melalui 

kegiatan memecahkan masalah. Adanya masalah yang diangkat melalui 

penggunaan model Problem Solving, membuat siswa terlatih berpikir 

untuk memecahkan masalah tersebut, sehingga kemampuan berpikir 

individual siswa menjadi terlatih. Apabila kemampuan berpikir individual 

siswa meningkat, maka dapat berpengaruh terhadap hasil belajar. Hal 

tersebut sesuai dengan penelitian Rustini (2008:1) yang menunjukkan 

model Problem Solving dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa 

secara menyeluruh sehingga berdampak pada meningkatnya hasil belajar 

siswa. 

  

Penggunaan model Problem Solving juga melatih ketrampilan individual 

siswa. Selama kegiatan pembelajaran, siswa menjadi aktif bertanya dan 

menjawab pertanyaan dalam kegiatan diskusi dan presentasi, serta 

menggunakan sarana yang tersedia dalam menemukan informasi-informasi 

yang dapat membantu mereka memecahkan masalah. Ketrampilan 

individual siswa yang meningkat ini berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. Ini sesuai dengan pendapat Uno dan Nurdin (2011: 223) yang 

menyatakan bahwa penggunaan model Problem Solving dapat melatih 

keterampilan individual siswa. Siswa menggunakan segenap pemikiran, 
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memilih strategi pemecahannya, dan memproses hingga menemukan 

penyelesaian dari suatu masalah. Akibatnya, hal ini berpengaruh terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa. 

 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Hsiao dan Chang (2003:391) 

yang menunjukkan bahwa Problem Solving dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Disamping itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Effendi 

(2010: 8-9) juga menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan model 

pembelajaran Problem Solving maka semakin tinggi pula hasil belajar 

(pengetahuan), demikian pula sebaliknya apabila semakin rendah 

penerapan penerapan model  pembelajaran Problem Solving maka semakin 

rendah pula hasil belajar siswa.  


