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III.  METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2015 di SMP N 20 Bandar 

Lampung. 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

Teknik pengambilan populasi dan sampel pada penelitian ini menggunakan 

teknik purpose sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas VII semester genap SMP N 20 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2014/2015. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas VIIH (sebagai kelas 

eksperimen) dan kelas VIID (sebagai kelas kontrol). 

 

C. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan eksperimental semu (quasi eksperiment) dengan 

desain pretes postes nonekuivalen (Margono, 2010:48). Dengan kelas 

eksperimen (kelas VIIH) diberikan perlakuan menggunakan model PBL, 

sementara kelas kontrol (VIID) diberikan perlakuan dengan model diskusi. 

Setelah itu, kedua kelompok diberikan pretest sebelum pembelajaran dimulai. 
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Dan diberikan postest diakhir pembelajaran dengan soal yang sama dengan 

pretest. Struktur desain penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 2. Desain penelitian pretest dan postest non-ekuivalen 

Keterangan: 

I =  Kelas eksperimen (VIIH) 

II =  Kelas kontrol (VIID) 

X =  Perlakuan di kelas eksperimen dengan PBL 

C  =  Perlakuan di kelas kontrol dengan diskusi 

O1=  Pretest 

O2=  Postest 
 

 

Untuk menilai kemampuan berargumentasi tertulis siswa dilakukan saat 

proses pembelajaran berlangsung dengan lembar kerja siswa.  

 

D. Prosedur Penelitian 

 

 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelaksanaan 

penelitian. Adapun langkah-langkah dari tahap tersebut yaitu sebagai berikut.  

1. Prapenelitian  

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian sebagai berikut: 

1) Membuat surat izin penelitian yang ditujukan untuk sekolah tempat 

diadakannya penelitian. 

2) Mengadakan observasi kesekolah tempat diadakannya penelitian 

untuk mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang menjadi 

subyek penelitian. 

Kelas            Pretest      Perlakuan          Postest 

I  O1  X  O2 

II  O1  C  O2 
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3) Menetapkan sampel penelitian untuk kelas eksperimen dan kelas 

kontrol 

4)  Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus, 

Rencana Pelaksanaan Penelitian (RPP), dan Lembar Kerja Siswa 

(LKS). 

5) Membuat instrumen penelitian yaitu soal pretest dan postest, 

lembar observasi kemampuan berargumentasi siswa, dan angket 

tanggapan siswa. 

 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan menggunakan PBL untuk kelas 

eksperimen dan diskusi untuk kelas kontrol. Penelitian ini dilaksanakan 

sebanyak dua kali pertemuan dengan langkah-langkah pembelajaran 

sebagai berikut. 

2.1 Kelas Eksperimen 

a. Kegiatan Awal  

1) Guru membacakan Standar Kompetensi (SK), Kompetensi 

Dasar (KD), indikator, dan tujuan pembelajaran. 

2) Guru memberikan pretest tentang materi pencemaran 

lingkungan. 

3) Guru memberikan apersepsi berupa:,Pertemuan I: “Guru 

memberikan pertanyaan kepada siswa, jika kita sedang 

berjalan ke suatu tempat kita melihat ada sampah yang 

berserakan di jalan, apa yang akan kalian lakukan?” 
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Pertemuan II: “Salah satu Provinsi yang terkenal dengan 

hutannya adalah Kalimantan. Namun sering terjadi 

eksploitasi hutan besar-besaran di Kalimantan. Jika 

pepohonan yang ada di Kalimantan banyak yang ditebang, 

apa dampaknya bagi manusia dan lingkungan? Bagaimana 

peran pemerintah untuk mengatasi eksploitasi ini ?” 

  

4) Guru memberikan motivasi: 

Pertemuan I: “Sampah  sebenarnya memiliki nilai positif 

jika kita bisa mengelolanya, contohnya kita bisa membuat 

suatu karya dari sampah organik maupun anorganik?”  

Pertemuan II: Guru mengajukan pertanyaan “Pohon sangat 

banyak manfaatnya bagi manusia dan lingkungan, karena 

pohon termasuk paru-paru bagi lingkungan kita.” 

 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru membagi siswa ke dalam 7 kelompok, masing-masing 

terdiri dari 4-5 orang yang heterogen baik dari akademik 

maupun jenis kelamin. 

2) Guru meminta siswa duduk pada kelompoknya yang telah 

ditentukan. 

3) Guru menyajikan materi peran manusia dalam pengelolaan 

lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan 

lingkungan (Pertemuan I). Guru menyajikan materi peran 

manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi 
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 kerusakan lingkungan (Pertemuan II) 

4) Guru membagikan LKS kepada setiap siswa yang berisi 

permasalahan tentang peran manusia dalam pengelolaan 

lingkungan untuk mengatasi pencemaran lingkungan pada 

pertemuan I, dan materi peran manusia dalam pengelolaan 

lingkungan untuk mengatasi kerusakan lingkungan pada 

pertemuan II. 

5) Guru meminta siswa untuk mencari informasi untuk 

menjawab LKS dari buku-buku IPA yang tersedia serta 

sumber-sumber lainnya yang relevan. 

6) Guru membimbing siswa mengerjakan LKS bersama 

kelompoknya. 

7) Guru menginstruksikan kepada siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi dan memberikan 

kesempatan kepada kelompok lain untuk menaggapi 

penjelasan dari temannya. 

8) Guru membahas masalah-masalah yang ada didalam LKS 

yang belum dapat dipecahkan oleh siswa. 

9) Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang  

mereka gunakan. 

c. Kegiatan Penutup 

1) Guru meminta siswa mengumpulkan LKS yang telah 

dikerjakan. 
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2) Bersama siswa guru mengulas materi yang telah dipelajari 

3) Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan dari 

materi yang telah dipelajari 

4) Guru memberikan informasi tentang materi untuk 

pertemuan yang akan datang 

5) Guru memberikan postest tentang materi pencemaran 

lingkungn dan dampaknya bagi makhluk hidup pada 

pertemuan II. 

2.2 Kelas Kontrol 

a. Kegiatan Awal 

1) Guru memberikan salam kepada siswa 

2) Guru membacakan Standar Kompetensi (SK), Kompetensi 

Dasar (KD), indikator, dan tujuan pembelajaran. 

3) Guru mengadakan pretest pada materi peran manusia dalam 

pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran 

lingkungan dan kerusakan lingkungan. 

Guru memberikan apersepsi  berupa: Pertemuan I: Guru 

memberikan pertanyaan kepada siswa, jika kita sedang 

berjalan ke suatu tempat kita melihat ada sampah yang 

berserakan di jalan, apa yang akan kalian lakukan? 

”Pertemuan II: “Salah satu Provinsi yang terkenal dengan 

hutannya adalah Kalimantan. Namun sering terjadi 

eksploitasi hutan besar-besaran di Kalimantan. Jika 

pepohonan yang ada di Kalimantan banyak yang ditebang, 
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apa dampaknya bagi manusia dan lingkungan? Bagaimana 

peran pemerintah untuk mengatasi eksploitasi ini ?” 

3) Guru memberikan motivasi:  

Pertemuan I: “Sampah  sebenarnya memiliki nilai positif 

jika kita bisa mengelolanya, contohnya kita bisa membuat 

suatu karya dari sampah organik maupun anorganik.” 

Pertemuan II: Guru mengajukan pertanyaan “ Pemerintah 

kota sering menggalakkan gerakan menanam seribu pohon, 

apa pentingnya program tersebut bagi lingkungan ?” 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru membagi siswa ke dalam 7 kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 4-5 orang yang heterogen baik dari 

akademik maupun jenis kelamin. 

2) Guru meminta siswa untuk duduk pada kelompok yang 

telah ditentukan. 

3) Guru membagikan LKS kepada setiap siswa yang mengkaji 

peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk 

mengatasi pencemaran lingkungan pada pertemuan I dan 

peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk 

mengatasi  kerusakan lingkungan pada pertemuan II. 

4) Guru membimbing siswa mengerjakan LKS bersama 

kelompoknya masing-masing. 

5) Guru mengintruksikan kepada siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi dan memberikan 
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 kesempatan bagi kelompok lain untuk menanggapi. 

c. Kegiatan Penutup 

1) Siswa berasama guru menarik kesimpulan. 

2) Guru meminta siswa untuk mengumpulkan LKS yang telah 

dikerjakan 

3) Guru memberikan postest pada pertemuan II 

4) Guru menutup pelajaran hari ini dengan salam. 

 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data  

Jenis dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Data 

Pada penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif 

dan data kualitatif yang diuraikan sebagai berikut: 

1) Data Kuantitatif 

Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu hasil belajar siswa pada 

materi pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup yang 

diperoleh dari nilai pretest dan postest. Dan dihitung niliai N-gain 

lalu dianalisis dengan menggunakan statistik. 

2) Data Kualitatif 

Data kualitatif dalam penelitian ini berupa kemampuan 

berargumentasi siswa selama proses pembelajaran dan angket 

tanggapan siswa terhadap penggunaan PBL. 
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2. Teknik Pengumpulan Data  

 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a. Teknik pengumpulan data untuk data kuantitatif 

1) Pretest dan Postest 

Pretest dilakukan sebelum proses pembelajaran berlangsung 

pada pertemuan ke-1 sedangkan postest dilakukan diakhir 

proses pembelajaran pada pertemuan ke-2, masing-masing 

dilakukan di kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Teknik penskoran pretes dan postes yaitu: 

 

S =
R

N
 x 100 

Keterangan:   S = Nilai yang diharapkan (dicari) 

     R = Jumlah skor dari item atau soal yang dijawab 

     N =  Skor maksimum dari tes tersebut. 

 

b. Teknik pengumpulan data untuk data kualitatif 

1) Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 

LKS digunakan sebagai bahan belajar dan untuk  mengetahui 

hasil kemampuan berargumentasi tertulis oleh siswa di kedua 

kelas selama proses pembelajaran. Kelas eksperimen 

menggunakan LKS berbasis masalah sedangkan kelas kontrol 

menggunakan LKS tanpa masalah. 

2) Angket Tanggapan Siswa terhadap Model PBL 

Angket tanggapan siswa berisi tentang semua pendapat siswa 

mengenai model pembelajaran PBL dalam pembelajaran di 

kelas terhadap kemampuan berargumentasi. Angket tanggapan 
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siswa ini berisi 10 pernyataan, yang terdiri dari 5 pernyataan 

positif dan 5 pernyataan negatif. Angket tanggapan siswa ini 

memiliki 2 jawaban yaitu setuju (S) dan tidak setuju (TS). 

 

F. Teknik dan Analisis Data  

 

 

1. Data Kuantitatif 

 

Data kuantitatif pada penelitian ini adalah data hasil belajar berupa nilai 

pretest, postest, dan N-gain. Untuk mendapatkan N-gain menggunakan 

rumus (Hake, 1999:209): 

 

 

 

 

Keterangan: 

Spost = skor postest 

Spre = skor pretest 

Smax = skor maksimum  

 

 

Nilai pretes, postes, dan N-gain pada kelas eksperimen dan kontrol 

dianalisis menggunakan uji normalitas untuk mengetahui apakah data 

tersebut berdustribusi normal atau tidak. Selanjutnya dilakukan uji 

homogenitas untuk mengetahui apakah kedua sampel tersebut berasal dari 

populasi yang sama (homogen). Jika homogen selanjutnya dilakukan 

pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t, untuk lebih jelasnya lihat 

gambar berikut. 

  

 

N-gain =  
𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡−𝑆𝑝𝑟𝑒

Smax−Spre
 X 100% 
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Gambar 3. Bagan langkah-langkah uji statistik untuk data hasil belajar 

 

 

a. Uji Normalitas Data  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data kedua kelas 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas data 

yang dilakukan menggunakan uji liliefors dengan menggunakan 

program SPSS versi 17 (Badri, 2012: 210). 

a. Hipotesis  

Ho : Sampel berasal dari populasi berdistribusi normal  

H1 : Sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal  

α : 0,05 

 

b. Kriteria Pengujian  

 Jika nilai p-value >0,05  maka H0 diterima dan H1 ditolak 

 Jika nilai p-value >0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima  

 

b. Uji Homogenitas  

 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh memiliki varians yang homogen atau tidak dengan 

 menggunakan program SPSS versi 17 (Chandra, 2013: 68 ). 

Uji Normalitas Uji Homogenitas 

Uji-t 

Syarat: jika data berdistribusi 

normal  

 

s Pengujian hipotesis 
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a. Hipotesis  

H0  : σ1
2  =  σ2

2 (varians data homogen) 

H1  : σ1
2  ≠  σ2

2 (varians data tidak homogen) 

α     : 0,05 

b. Kriteria Uji 

- Jika Fhitung < Ftabel atau probabilitasnya > 0,05 maka Ho diterima 

- Jika Fhitung > Ftabel atau probabilitasnya < 0,05 maka Ho ditolak   

c. Pengujian Hipotesis  

Untuk menguji hipotesis digunakan uji-t (kesamaan dan perbedaan 

dua rata-rata) dengan program SPSS versi 17 (Gunawan, 2013: 113). 

1. Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

a. Hipotesis  

Ho =  tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa  

dengan menggunakan perlakuan yang berbeda. 

H1 =  ada perbedaan ratarata hasil belajar siswa dengan  

menggunakan perlakuan yang berbeda 

α     : 0,05 

b. Kriteria Uji  

Jika ttabel < thitung < ttabel  atau probabilitasnya > 0,05 maka Ho 

diterima 

Jika thitung < -ttabel atau thitung > ttabel probabilitasnya < 0,05 maka Ho 

ditolak  

 

2. Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

a. Hipotesis  

H0 =  Rata-rata N-gain pada kelompok eksperimen sama dengan 

         kelompok kontrol. 

H1 =  Rata-rata N-gain pada kelompok eksperimen lebih tinggi  

         dari kelompok kontrol. 
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b. Kriteria Uji :  

 

- Jika –ttabel < thitung < ttabel, maka Ho diterima 

- Jika thitung < -ttabel atau thitung > ttabel, maka Ho ditolak 

   

 

2. Data Kualitatif 
 

a. Kemampuan Berargumentasi Tertulis 

Data kemampuan berargumentasi siswa diperoleh pada saat proses 

pembelajaran berlangsung merupakan data yang diambil melalui LKS. 

Data tersebut dianalisi dengan menggunakan indeks kemampuan 

 berargumentasi siswa. 

 Adapun lagkah-langkah yang dilakukan yaitu: 

1) Menghitung rata-rata skor kemampuan berargumentasi tertulis 

siswa dengan menggunakan rumus (Gunawan, 2013:97). 

�̅� = 
∑ 𝑥𝑖

𝑛
 x 100% 

Keterangan:    �̅�       =  Rata-rata Kemampun berargumentasi   

tertulis siswa 

∑ 𝑥𝑖     =  Jumlah skor maksimal yang diperoleh  

n            =  Jumlah siswa  

 

Tabel 3. Lembar Penilaian Kemampuan Berargumentasi Tertulis 

Pertemuan  

Ke- 

Nomor 

Soal 

Aspek yang 

Dinilai 

Nomor Responden (Siswa) X1 

1 2 3 4 5 Dst. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

A        

B        

C        

D        

E        

 

2 

A        

B        

C        

D        

E        

Dst. A        

B        
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Dst. 

C        

D        

E        

Skor Maksimum  

Skor Maksimal Yang Diperoleh  

Persentase Kemampuan Berargumentasi Tertulis Siswa  

Indeks Kemampuan Berargumentasi  

 

Tabel 4. Keterangan Rubrik Penilaian Kemampuan Berargumentasi Tertulis 

Indikator Rubrik 

skor Deskripsi Analisis 

Kemampuan 

Berargumentasi 

A.  Claim  Penulis memberikan pernyataan yang 

berhubungan terhadap masalah dengan 

jelas dan menyeluruh (lengkap). 

3 

 

 

 

Stand point 

“Membuang sampah atau 

limbah dapat menyebabkan 

pencemaran lingkungan” 

Contoh : 

- Saya setuju bahwa 

membuang sampah atau 

limbah dapat menyebabkan 

pencemaran lingkungan. 

- Saya mendukung 
pernyataan anda yang 

mengungkapkan bahwa 

membuang sampah atau 

limbah dapat menyebabkan 

pencemaran lingkungan. 

- Menurut saya memang 

benar membuang sampah 

dan limbah dapat 

menyebabkan pencemaran 

lingkungan. 

 

ATAU  

 

- Saya tidak setuju bahwa 

membuang sampah atau 

limbah dapat menyebabkan 

pencemaran lingkungan. 

- Saya tidak sependapat 

dengan anda yang 

menyatakan bahwa 

membuang sampah atau 

limbah dapat menyebabkan 

pencemaran lingkungan. 

- Menurut saya tidak benar 
bahwa membuang sampah 

atau limbah dapat 

menyebabkan pencemaran 

lingkungan. 

Penulis memberikan pernyataan 

berhubungan terhadap masalah tetapi 

tidak disertai dengan pernyataan secara 

tegas yang benar-benar lengkap. 

Informasi yang ada sudah cukup untuk 

menunjukan maksud dari siswa, namun 

informasi tersebut terlalu luas. 

 

penulis memberikan pernyataan yang 

berhubungan dengan masalah, namun 

pernyataan tersbut kurang spesifik atau 

petunjuk yang diberikan kurang jelas. 

 

Penulis tidak memberikan pernyataan 

yang berhubungan dengan masalah atau 

pernyataan yang disampaikan tidak jelas. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

B.  Ground  Penulis menyampaikan data pendukung 

lengkap, akurat, dan 

 sesuai dengan pernyataan. 

 

Penulis menyampaikan data  yang sesuai 

3 

 

 

 

2 

Data 

Ditemukan ikan-ikan disungai 

Ciliwung sekitar 70 ekor/hari 

mati akibat sampah dan 

limbah disungai tersebut, 
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namun tidak lengkap. Siswa 

menyampaikan data tanpa kutipan yang 

lengkap untuk menentukan reliabilitas 

data (data sesuai dengan kenyataan) 

sebagai bukti. 

 

Penulis siswa memberikan data atau 

bukti yang lemah tidak akurat,, atau tidak 

lengkap, seperti: a)mencoba 

menggunakan prinsip umum tanpa 

adanya kebenaran dari prinsip tersebut; 

b) penggunaan contoh berdasarkan 

pengalaman pribadi yang tidak umum; 

c)kutipan data yang tidak mencantumkan 

sumber teridentifikasi; dan d)penggunaan 

alasan yang secara jelas menyimpang 

atau materi yang sudah kuno. 

 

Penulis tidak memberikan data 

pendukung atau data yang diberikan 

tidak sesuai dengan kenyataan.    

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

selain itu ph air sungai 

menjadi semakin basa dan 

tidak dapat digunakan. 

 

Contoh: 

- Sesuai dengan data yang 

menunjukkan sebanyak 70 

ekor ikan mati di perairan 

karimata akibat tumpahan 

minyak dari kapal tanker. 

- Berdasarkan data 
ditemukan sebanyak 70 

ekor ikan/hari mati dan pH 

air sungai meningkat 

menjadi 9. 

C. Warrant Penulis menjelaskan data dengan satu 

cara secara jelas sehingga mendukung 

pernyataan. 

 

Penulis Siswa menjelaskan data dengan 

beberapa cara, namun penjelasan tersebut 

tidak spesifik untuk mendukung 

pernyataan. 

 

Penulis mencoba menghubungkan data 

dengan pernyataan dan uraian dari data, 

namun siswa gagal dalam memaparkan 

hubungan tersebut atau terlalu banyak 

aturan dan prinsip yang tidak valid atau 

relevan. 

 

Penulis tidak menjelaskan hubungan data 

dengan pernyataan yang disampaikan. 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0 

- Saya setuju dengan 

pernyataan anda yang 

menyatakan bahwa 

membuang sampah atau 

limbah dapat menyebabkan 

pencemaran lingkungan 

karena sesuai data 

ditemukan sekitar 70 ekor 

ikan/hari mati dan pH air 

sungai berubah menjadi 

basa. 

- Mengapa saya 

mendukung pernyataan 

saudara, karena data 

yang ditemukan 

menyatakan bahwa 
sebanyak 70 ekor ikan mati 

dan pH air meningkat 

menjadi basa. Hal ini 

dapat membenarkan 

bawha membuang sampah 

atau limbah menyebabkan 

pencemaran dan 

berdampak bagi makhluk 

hidup. 

- Saya tidak setuju dengan 

pernyataan saudara,Hal 

yang membuat saya tidak 

setuju adalah data yang 

ditemukan tidak sesuai. 

Hanya 1 ekor ikan/hari 

yang ditemukan mati 

disungai dan pH air masih 

normal. Hal ini belum 

bisa dikatan bahwa 
membuang sampah atau 

limbah dapat 
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menyebabkan pencemaran 

lingkungan. 

D. Backing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.Rebuttal 

Penulis memberikan pernyataan secara 

tepat relevan, dan memiliki sumber 

pendukung yang spesifik. 

 

Penulis menberikan pernyataan secara 

tepat, sumber pendukung relevan, namun 

sumber tesebut sangat umun (tidak 

spesifik). 

Penulis memberikan pernyataan tidak 

tepat dan tidak didukung sumber yang 

relevan  

 

Penulis tidak memberikan sumber 

pendukung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis memberikan pernyataan secara 

lengkap dengan batasan-batasan 

(pengecualian) dalam pemecahan 

masalah diidentifikasi secara sistematis. 

 

Penulis dapat mengidentifikasi batasan-

batasan (pengecualian) dalam pemecahan 

masalah, namun batasan tersebut kurang 

lengkap. 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

- Berdasarkan yang 

pernah saya alami jika 

kita selalu membuang 

sampah dapat 

menyebabkan ikan-ikan 

mati dan sungai menjadi 

tercemar. 

- Menurut apa yang 

terdapat di buku 

menyatakan bahwa 

membuang sampah 

disungai dapat 

menyebabkan ikan mati 

dan sungai tercemar. 

- Bila kita lihat fakta-fakta 

tentang sungai Ciliwung, 

hutan Kalimantan, serta 

tambang minyak bumi di 

Riau suda cukup jelas 

bahwa kegiatan yang yang 

mencemari lingkungan 

dapat berdampak pada 

lingkungan dan manusia. 

- Saya pernah mendengar 

tentang tambang minyak 

bumi di Riau yang 

berdampak pada kerusakan 

lingkungan seperti 

tercemarnya sungai dan 

tanah. 

- Fenomena/data/ fakta 

berikut ini membuktikan 

bahwa aktivitas manusia 

dapat berdampak buruk 

pada lingkungan 

- Melarang pabrik-pabrik 

untuk membuang limbah 

disungai memang dapat 

mengurangi pencemaran 

sungai namun kurang 

efektif jika masyarakat 

selalu membuang sampah 

disungai. Membuang 

sampah disungai secara 

terus menerus dapat 

menyebabkan pencemaran 

sungai. 
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Penulis memberikan batasan-batasan 

(pengecualian) dalam pemecahan 

masalah, namun batasan tersebut tidak 

diuraikan. 

 

Penulis tidak menyebutkan batasan-

batasan (pengecualian) dalam pemecahan 

masalah 

 

1 

 

 

 

0 

(Roshayanti, 2012:90) 

2) Menafsirkan atau menentukan kategori Indeks Kemampuan 

Berargumentasi 

Tabel 5. Klasifikasi Indeks Kemampuan Berargumentasi Siswa 

Persentase 

(%) 

Kriteria 

87,50 – 100 

75,50 – 87,49 

50,00 – 74,99 

0 – 49,99 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

       (Depdiknas, 2006:66) 

 

 

b. Angket Tanggapan Siswa 

Data tanggapan siswa mengenai model pembelajaran PBL 

dikumpulkan melalui menyebarkan angket. Angket tanggapan siswa 

berisi 10 pernyataan yang terdiri dari 5 pernyataan positif dan 5 

pernyataan negatif. Pengelolaan angket dilakukan sebagai berikut: 

 

1) Membuat pernyataan angket tanggapan siswa seperti pada Tabel 6. 

Tabel 6. Pernyataan Angket Tanggapan Siswa Terhadap Model 

Pembelajaran  PBL 

No. Pernyataan-Pernyataan S TS 

1 Saya lebih mudah menyampaikan pendapat dalam diskusi 

dengan model pembelajaran yang digunakan (problem 

based learning) 

  

2 Saya merasa sulit menyampaikan alasan atas pendapat 

saya selama proses diskusi dan presentasi dengan model 
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pembelajaran yang diberikan oleh guru. 

3 Saya lebih mudah menyampaikan sanggahan atau 

bantahan terhadap pendapat siswa lain melalui model 

pembelajaran yang digunakan (problem based learning) 

  

4 Pembelajaran yang diberikan tidak mengembangkan 

kemampuan saya dalam berkomunikasi didepan kelas. 
  

5 Saya merasa lebih mudah memberikan dukungan atau 

pembenaran terhadap pernyataan siswa lain melalui 

pembelajaran yang dilakukan (problem based learning) 

  

6 Saya merasa sulit menuliskan pendapat saya saat 

mengerjakan LKS 
  

7 Model yang digunakan (problem based learning) tidak 

membuat saya lebih aktif berkomunikasi dalam diskusi 

dan presentasi di kelas 

  

8 Saya merasa mudah menuliskan alasan atas pendapat 

yang saya berikan saat mengerjakan LKS   
  

9 Saya merasa sulit menuliskan bantahan atau 

ketidaksetujuan terhadap suatu pernyataan ketika saya 

mengerjakan LKS 

  

10 Model pembelajaran yang digunakan (problem based 

learning) tidak memberikan kesempatan untuk mangasah 

kemampuan berargumentasi saya 

  

 

2) Menghitung skor angket pada setiap jawaban yang sesuai dengan 

ketentuan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Skor perjawaban angket  

Sifat Pernyataan 
Skor 

1 0 

Positif S TS 

Negative TS S 

Keterangan: S  = Setuju; TS = Tidak Setuju  

3) Melakukan tabulasi data temuan pada angket berdasarkan 

klasifikasi yang dibuat bertujuan untuk memberikan gambaran 

frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban berdasarkan 

pernyataan angket. 
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Table 8. Data angket tanggapan siswa terhadap model 

pembelajaran PBL 

No 

Pertanyaan 

Angket 

Pilihan 

Jawab

an 

Nilai Responden 

(Siswa) Persentase 

1 2 3 dst 

1 
S      

TS      

2 
S      

TS      

3 
S      

TS      

Dst 
S      

TS      

 

4) Menghitung persentase skor angket dengan menggunakan rumus    

( Sudjana, 2002:45)  sebagai berikut: 

Xin  =  
∑ 𝑆

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠
 x 100% 

Keterangan:   Xin    = Persentase jawaban siswa 

∑ S   = Jumlah skor jawaban  

Smaks = Skor maksimum yang diharapkan. 

 

5) Menafsirkan persentase angket tanggapan siswa terhadap 

penerapan model PBL. 

Table 9. Klasifikasi persentase tanggapan siswa terhadap penerapan 

model  PBL 

Persentase (%) Kriteria 

100 

76 – 99 

51 – 75 

50 

26 – 49 

1 – 25 

0 

Semuanya 

Sebagian Besar 

Pada umumnya 

Setengahnya 

Hampir setengahnya 

Sebagian kecil 

Tidak ada 

          (Riduan, 2004:14) 


