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ABSTRAK

EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN ADI PADA MATERI ZAT
ADITIF DAN ADIKTIF TERHADAP KETERAMPILAN

ARGUMENTASI SISWA DITINJAU
BERDASARKAN GENDER

Oleh

Desria Monica

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran

ADI pada materi zat aditif dan adiktif terhadap keterampilan argumentasi siswa

ditinjau berdasarkan gender. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas VIII.2

sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII.4 sebagai kelas kontrol di SMP Global

Madani Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah quasi

experiment dan dengan pretest postest non equivalent control group design.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Ankova dan uji

perbedaan dua rata-rata.  Hasil penelitian efektivitas model pembelajaran ADI

ditunjukkan oleh perbedaan rata-rata n-Gain keterampilan argumentasi siswa laki-

laki dan perempuan kelas eksperimen secara signifikan lebih tinggi daripada kelas

kontrol dengan nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,000.  Pembelajaran menggunakan

model ADI pada kelas eksperimen selalu lebih unggul daripada pembelajaran

konvensional pada kelas kontrol baik secara umum maupun berdasarkan gender

(laki-laki dan perempuan). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan



iii

bahwa model pembelajaran ADI efektif pada materi zat aditif dan adiktif dalam

meningkatkan keterampilan argumentasi siswa yang ditinjau berdasarkan gender.

Kata kunci : gender , keterampilan argumentasi, model pembelajaran ADI, zat

aditif dan adiktif
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I.  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu kimia adalah salah satu ilmu dari rumpun sains (Ilmu Pengetahuan Alam)

yang berkembang berdasarkan fenomena-fenomena alam (Suyanti, 2010;

Fadiawati, 2011; Tim Penyusun, 2014).  Pendidikan IPA diharapkan dapat

menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam

sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya pada

kehidupan sehari-hari (Tim Penyusun, 2006).  Dalam kurikulum 2013 salah

satu tujuan pembelajaran IPA adalah agar peserta didik memiliki kompetensi

untuk mengembangkan keterampilan berpikir.  Salah satu cara yang dapat di-

lakukan untuk meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik melalui pem-

belajaran IPA yaitu dengan melatih keterampilan argumentasi.

Argumentasi adalah proses memperkuat suatu klaim melalui analisis berpikir

kritis berdasarkan dukungan bukti-bukti dan alasan yang logis.  Bukti-bukti ini

dapat mengandung fakta atau kondisi objektif yang dapat diterima sebagai

suatu kebenaran (Inch dkk, 2006).  Berdasarkan Toulmin’s Argumentation

Pattern (TAP) komponen argumentasi ilmiah terdiri atas data (data), klaim

(claim), pembenaran (warrant), dukungan (backing), dan sanggahan (rebuttal).

Data merupakan fenomena yang digunakan sebagai bukti untuk mendukung
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klaim.  Klaim adalah hasil dari nilai-nilai yang ditetapkan, pendapat mengenai

nilai situasi yang ada, atau penegasan dari sudut pandang.  Pembenaran adalah

aturan dan prinsip-prinsip yang menjelaskan hubungan antara data dan klaim.

Dukungan adalah dasar asumsi yang melandasi pembenaran tertentu.  Sang-

gahan adalah kasus-kasus tertentu di mana klaim tidak dapat dibuktikan (veri-

fied) atau adanya argumen-argumen yang berbeda (Simon, dkk., 2006).

Dalam rangka menyajikan situasi belajar yang mampu mengarahkan siswa

menggunakan keterampilan argumentasi ilmiahnya, guru perlu merancang

pembelajaran yang akan berlangsung.  Pembelajaran yang tidak hanya memen-

tingkan pengembangan aspek kognitif saja, namun juga pembelajaran yang

banyak memberikan ruang pada siswa untuk berkesempatan menemukan

penjelasan dari berbagai fenomena.

Sayangnya saat ini proses pembelajaran di Indonesia kebanyakan mengguna-

kan sistem pembelajaran teacher centered.  Teacher centered merupakan pem-

belajaran yang berpusat pada guru (Arends, 2008).  Guru menggunakan metode

ceramah, sedangkan siswa hanya mendengarkan, mencatat, dan menulis apa

yang disampaikan guru.  Inilah salah satu penyebab rendahnya keterampilan

argumentasi siswa yang dilakukan di sekolah.  Proses pembelajaran teacher

centered ini cenderung mempersempit keaktifan siswa (Saputra, 2014).

Sehingga dibutuhkan pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam

proses pembelajaran (student centered) dalam meningkatkan keterampilan

argumentasi.  Sudah banyak diteliti dan terbukti bahwa proses pembelajaran
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yang berpusat pada siswa lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran yang

masih berpusat pada guru (Asoodeh, dkk., 2012).

Selain itu perlu diperhatikan gender siswa dalam proses pembelajaran teacher

centered. Seperti yang diketahui bahwa setiap siswa memiliki kemampuan

belajar yang berbeda-beda khususnya antara siswa laki-laki dan perempuan

(Michael, 2012). Untuk meningkatkan keterampilan argumentasi siswa dapat

dipengaruhi juga oleh gender. Akibat pengaruh gender tersebut dalam mem-

pelajari ilmu sains terlihat bahwa prestasi belajar siswa perempuan lebih ren-

dah dibandingkan prestasi belajar siswa laki-laki.  Perempuan lebih menguasai

segala sesuatu yang menyangkut masalah kesehatan dan lingkungan, sedang-

kan siswa laki-laki lebih unggul dalam ilmu sains seperti matematika, fisika

dan kimia (Woodzicka, dkk., 2010; Jagsi, dkk., 2011).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di SMP Glo-

bal Madani Bandar Lampung pada pembelajaran IPA yaitu siswa di sekolah

tersebut belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keterampilan

argumentasi dan belum mampu memfasilitasi keterampilan argumentasi siswa.

Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang telah dilakukan dari 22 responden

(siswa) di SMP Global Madani Bandar Lampung, rata-rata responden menge-

tahui tentang keterampilan argumentasi namun pengetahuan siswa hanya seba-

tas mengetahui tentang argumen (pendapat).  Responden juga menyatakan

perlu mendapatkan bimbingan guru dalam meningkatkan keterampilan argu-

mentasi.  Hal ini diketahui dari rata-rata jawaban responden yang memerlukan

keterampilan argumentasi yaitu sekitar 55% (12 orang) yang terlampir pada
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lampiran 9.  Sedangkan berdasarkan hasil wawancara, ditemukan adanya

kesulitan yang dihadapi guru dalam mengembangkan pertanyaan yang dapat

merangsang siswa berpikir untuk menggunakan teori yang relevan untuk ber-

argumentasi.  Hal inilah yang menyebabkan siswa tidak mampu mengonstruksi

pernyataan yang sesuai dengan data atau bukti sains yang diperoleh.

Selain itu, dalam proses pembelajaran siswa menyerap dan menerima informasi

yang diberikan oleh guru serta mengerjakan tugas-tugas dengan hanya sesekali

berdiskusi.  Pembelajaran IPA di sekolah masih berpusat pada guru sehingga

siswa cenderung bertindak sesuai dengan apa yang di instruksikan oleh guru.

Pembelajaran ini mengakibatkan siswa pasif, hanya menerima, menghafal, me-

mahami dan menggunakan pengetahuan yang diberikan oleh guru saja. Model

pembelajaran berbasis inquiry jarang digunakan juga oleh guru, sehingga siswa

kurang aktif dan keterampilan argumentasi siswa masih kurang terlatih.

Setelah mengkaji hasil dari observasi dan wawancara tersebut, maka diperlu-

kan sebuah model pembelajaran yang berorientasi pada siswa dan dapat me-

ningkatkan keterampilan argumentasi siswa.  Salah satu alternatif model pem-

belajaran yang dikembangkan untuk melatih keterampilan argumentasi siswa

adalah model pembelajaran Argument Driven Inquiry/ADI (Sampson, dkk.,

2010).  Model ADI merupakan sebuah model pembelajaran berorientasi inkuiri

yang menekankan pada kegiatan berargumentasi yang mampu melatih siswa

berargumentasi.  Sintaks model ADI meliputi empat tahap, yaitu: (1) identi-

fikasi masalah; (2) mengumpulkan data; (3) pembuatan argumen tentatif; dan

(4) sesi argumentasi.  Pada tahap identifikasi masalah, siswa diminta untuk
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mengidentifikasi masalah berdasarkan fenomena fisis yang disajikan guru.

Kemudian pada tahap mengumpulkan data, siswa dilatih mengembangkan

klaim awal dalam bentuk rumusan hipotesis sebagai jawaban sementara terha-

dap permasalahan untuk selanjutnya berdiskusi mengenai prosedur pengumpul-

an data.  Pada tahap argumen tentatif, siswa diminta untuk membuat argumen

disertai dengan bukti atau fakta yang mendukung klaim.  Setelah siswa mem-

berikan bukti/data yang mendukung klaimnya, siswa harus menambahkan

pembenaran berupa teori yang relevan dengan klaim yang disampaikan siswa

di awal.  Pada tahap sesi argumentasi, peserta didik antar kelompok memper-

debatkan argumentasi ilmiah dalam diskusi kelas yang dipandu oleh guru. Ke-

mampuan siswa untuk berargumen atau mengemukakan klaim (claim) yang di-

dukung data (data), disertai pembenaran (warrant), dan dukungan (backing)

dapat terlihat jelas dalam sesi argumentasi.  Selain itu, tahapan ini juga mampu

memberikan kesempatan bagi siswa untuk memberikan sanggahan (rebuttal)

terhadap klaim awal siswa yang lainnya.  Pembelajaran model ADI dianggap

sebagai model pembelajaran yang tepat karena memfasilitasi siswa untuk me-

ningkatkan komunikasi, kemampuan menulis, membangun pengetahuan siswa

secara mandiri, dan memberikan siswa kesempatan mengalami proses belajar

langsung secara mandiri.

Salah satu kompetensi dasar yang dipelajari di kelas VIII SMP adalah KD 3.6

Kurikulum 2013. Pada KD ini diharapkan siswa dapat menjelaskan berbagai

zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dampaknya terhadap

kesehatan (Tim Penyusun, 2014). Materi yang harus dicapai pada KD terse-

but adalah materi zat aditif dan adiktif. Berdasarkan kompetensi pencapaian
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tersebut, menunjukkan bahwa pembelajaran dengan model ADI pada materi

zat aditif dan adiktif dapat dilakukan proses eksperimen untuk mencari jawa-

ban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah

dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis untuk berargumentasi.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang

akan dilakukan dan mendukung penelitian ini yaitu Sampson, dkk (2011)

dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa model pembelajaran ADI

mempengaruhi cara siswa berpartisipasi dalam argumentasi ilmiah, siswa

menjadi lebih disiplin dan menghasilkan kualitas argumen yang lebih baik

terutama dalam argumen tertulis yang disusunnya. Penelitian yang dilakukan

oleh Demircioglu & Ucar (2012) diperoleh hasil bahwa model ADI lebih

efektif dalam meningkatkan kualitas argumentasi dibandingkan dengan metode

praktikum secara tradisional. Grooms (2011) dalam penelitiannya memper-

oleh hasil bahwa dengan menggunakan model pembelajaran ADI ada

peningkatan kualitas argumen siswa dalam menggunakan model tersebut.

Berdasarkan pada kondisi seperti yang telah diuraikan di atas bahwa kurang

dilatihnya keterampilan argumentasi siswa dalam pembelajaran di SMP Global

Madani Bandar Lampung dan mengingat pentingnya keterampilan argumen-

tasi, maka dilakukan penelitian untuk membekali siswa agar kemampuan argu-

mentasi yang baik dimiliki oleh siswa. Hal inilah yang menjadi motivasi un-

tuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Model Pembelajaran ADI

Pada Materi Zat Aditif dan Adiktif Terhadap Keterampilan Argumentasi Siswa

Ditinjau Berdasarkan Gender”.



7

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah

diuraikan adalah bagaimana efektivitas model pembelajaran ADI pada materi

zat aditif dan adiktif terhadap keterampilan argumentasi siswa ditinjau ber-

dasarkan gender?

Rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian

berupa :

1. Apakah terdapat interaksi antara pembelajaran menggunakan model ADI

dengan gender terhadap keterampilan argumentasi siswa pada materi zat

aditif dan adiktif?

2. Bagaimana efektivitas model pembelajaran ADI terhadap keterampilan ar-

gumentasi siswa pada materi zat aditif dan adiktif?

3. Bagaimana keterampilan argumentasi siswa laki-laki dalam pembelajaran

menggunakan model ADI dan pembelajaran konvensional pada materi zat

aditif dan adiktif?

4. Bagaimana keterampilan argumentasi siswa perempuan dalam pembelaja-

ran menggunakan model ADI dan pembelajaran konvensional pada materi

zat aditif dan adiktif?

5. Bagaimana keterampilan argumentasi siswa laki-laki dan perempuan da-

lam pembelajaran menggunakan model ADI pada materi zat aditif dan

adiktif?
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C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran

ADI pada materi zat aditif dan adiktif terhadap keterampilan argumentasi siswa

ditinjau berdasarkan gender yang dijabarkan berupa:

1. Mendeskripsikan interaksi antara pembelajaran menggunakan model ADI

dengan gender terhadap keterampilan argumentasi siswa pada materi zat

aditif dan adiktif.

2. Mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran ADI terhadap keterampi-

lan argumentasi siswa pada materi zat aditif dan adiktif.

3. Mendeskripsikan keterampilan argumentasi siswa laki-laki dalam pembela-

jaran menggunakan model ADI dan pembelajaran konvensional pada ma-

teri zat aditif dan adiktif.

4. Mendeskripsikan keterampilan argumentasi siswa perempuan dalam pem-

belajaran menggunakan model ADI dan pembelajaran konvensional pada

materi zat aditif dan adiktif.

5. Mendeskripsikan keterampilan argumentasi siswa laki-laki dan perempuan

dalam pembelajaran menggunakan model ADI pada materi zat aditif dan

adiktif.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar bermanfaat bagi :

1. Siswa

Pembelajaran menggunakan model ADI dapat meningkatkan keterampilan

argumentasi siswa pada materi zat aditif dan adiktif.
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2. Guru

Penelitian ini memberi alternatif kepada guru dalam pembelajaran kimia

untuk menggunakan model ADI sebagai model pembelajaran yang baik

pada materi zat aditif dan adiktif atau pada materi lain yang memiliki ka-

rakteristik yang sama.

3. Sekolah

Dengan menggunakan model pembelajaran ADI pada materi zat aditif dan

adiktif di sekolah diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran IPA,

baik pada materi zat aditif dan adiktif atau materi lain.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah

1. Pembelajaran dikatakan efektif apabila siswa terlibat aktif dalam pembe-

lajaran dan keterampilan argumentasi siswa ditunjukkan oleh perbedaan

rata-rata n-Gain yang signifikan antara kelas kontrol dan eksperimen

(Warsita, 2008; Nuraeni, dkk., 2010).

2. Model pembelajaran ADI merupakan sebuah model pembelajaran ber-

orientasi inkuiri yang menekankan pada kegiatan argumentasi yang mam-

pu melatih siswa berargumentasi (Sampson, dkk., 2010).  Ada 8 sintaks

pada penelitian ini yaitu mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data,

pem-buatan argumen tentatif, sesi argumentasi, penyusunan laporan,

revieu laporan, revisi laporan dan diskusi reflektif.

3. Keterampilan argumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

keterampilan siswa dalam memberikan alasan, baik itu berupa data, pem-
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benaran, ataupun dukungan, untuk memperkuat atau menolak suatu penda-

pat (claim) (Osborne, dkk., 2004).

4. Materi pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah zat aditif dan

adiktif kelas VIII K.D 3.6 kurikulum 2013.

5. Pembelajaran konvensional yang dilakukan di kelas kontrol adalah

pembelajaran yang didominasi dengan metode ceramah.



II.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Model Pembelajaran ADI

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menjelaskan prosedur

sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tu-

juan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi guru untuk melaksa-

nakan pembelajaran (Wisudawati & Sulistyowati, 2014).  Model pembelajaran,

pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sam-

pai akhir yang disajikan secara khas oleh guru meliputi pendekatan, strategi,

metode, teknik, dan taktik pembelajaran yang sudah terangkai menjadi satu

kesatuan yang utuh (Maulana, 2014).  Suatu model pengajaran merupakan

gambaran lingkungan pembelajaran yang juga meliputi perilaku kita sebagai

guru saat model tersebut diterapkan (Joyce, 2009).

Salah satu alternatif model pembelajaran yang dikembangkan untuk melatih

kemampuan argumentasi ilmiah adalah model pembelajaran Argument Driven

Inquiry/ADI (Sampson, dkk., 2010).  Model ADI merupakan sebuah model

pembelajaran berorientasi inkuiri yang menekankan pada kegiatan berargu-

mentasi yang mampu melatih siswa berargumentasi.  Sintaks model ADI meli-

puti empat tahap, yaitu: (1) identifikasi masalah; (2) mengumpulkan data; (3)

pembuatan argumen tentatif; dan (4) sesi argumentasi.
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Pada tahap identifikasi masalah, peserta didik diminta untuk mengidentifikasi

masalah berdasarkan fenomena fisis yang disajikan guru.  Guru selanjutnya

menjelaskan topik permasalahan utama dalam kegiatan laboratorium yang akan

dilaksanakan.  Pada tahap mengumpulkan data, peserta didik dilatih mengem-

bangkan klaim awal dalam bentuk rumusan hipotesis sebagai jawaban semen-

tara terhadap permasalahan untuk selanjutnya berdiskusi mengenai prosedur

pengumpulan data.  Tahapan ini melatih peserta didik agar mampu merancang

prosedur kerja yang efektif dan melakukan penyelidikan untuk memperoleh da-

ta dan menganalisis data hasil percobaan tahap pembuatan argumen tentatif

serta melatihkan peserta didik mengembangkan argumentasi ilmiah berdasar-

kan Toulmin’s Argumentation Pattern (TAP) melalui aktivitas diskusi kelom-

pok.  Pada tahap sesi argumentasi, peserta didik antar kelompok memperdebat-

kan argumentasi ilmiah dalam diskusi kelas yang dipandu oleh guru.  Kemam-

puan peserta didik untuk berargumen atau mengemukakan klaim (claim) yang

didukung data (data), disertai pembenaran (warrant), dan dukungan (backing)

dapat terlihat jelas dalam tahapan ini.  Selain itu, tahapan ini juga mampu

memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memberikan sanggahan

(rebuttal) terhadap klaim awal peserta didik lainnya (Ginanjar, 2015).

Guru sebagai motivator dalam pembelajaran harus mampu memilih model

pembelajaran yang sesuai untuk mencapai tujuan belajar.  Selain itu, dalam

memilih model yang akan diterapkan guru juga harus memperhatikan karak-

teristik materi dan ketersediaan sarana prasarana yang ada.  Hal ini dilakukan

agar dalam penerapan model pembelajaran sesuai dengan pedoman dan tidak

melenceng dari tahapan pembelajaran itu sendiri.  Dalam hal ini, digunakan
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model pembelajaran ADI untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran dan

disesuaikan dengan lembar kerja yang digunakan.

Pembelajaran model ADI dianggap sebagai pembelajaran yang efektif karena

memfasilitasi siswa untuk meningkatkan komunikasi, kemampuan menulis,

membangun pengetahuan siswa secara mandiri, dan memberikan siswa kesem-

patan mengalami proses belajar langsung secara mandiri.  Farida & Gusniarti

(2014) menyatakan bahwa salah satu cara dalam upaya mengembangkan ke-

terampilan argumentasi ilmiah siswa adalah melalui pembelajaran inkuiri argu-

mentatif yang merupakan modifikasi dari model ADI yang dinyatakan oleh

Sampson, dkk (2010).  Model ADI merupakan salah satu model yang disaran-

kan untuk meningkatkan pencapaian instrusional laboratorium siswa.  Model

ADI serupa dengan model pembelajaran seperti SWH dan siklus belajar 5E,

yakni memberikan siswa kesempatan untuk membangun penjelasan mereka

sendiri dan berbagi ide-ide sambil bersosialisasi dalam kelompok diskusi

(Demircioglu & Ucar, 2015).

Demircioglu & Ucar (2015) menyatakan bahwa:

“ADI berbeda dari metode lain yang memberikan siswa kesempatan untuk
desain penelitian mereka dan menemukan hasil penelitian mereka sendiri.
Siswa juga akan terlibat banyak dalam proses argumentasi dimana mereka
dapat berbagi dan mendukung ide-ide mereka.  Model ini terdiri dari ulasan
yang meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa.  Model ini juga
dianggap sebagai model yang efektif untuk meningkatkan komunikasi dan
kemampuan menulis siswa, membangun ilmu pengetahuan siswa, dan
mengajak siswa mengalami langsung proses pembentukan pengetahuan
mereka”.

Model pembelajaran ADI menuntut siswa merancang percobaan mereka sen-

diri, menyusun hipotesis, dan membuat grafik dan bentuk penyajian data
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lainnya sesuai dengan hasil percobaan yang mereka temukan.  Siswa diberikan

sebuah kasus dan mereka harus mampu membangun masalah penelitian untuk

kemudian melakukan percobaan.  Pada tahap argumentasi, siswa dapat saling

bertanya satu sama lain, menyusun klaim, berbagi data yang diperoleh, dan me-

nafsirkannya bersama-sama.  Siswa akan mampu membangun pengetahuan

mereka melalui praktek-praktek berbasis penyelidikan.  Burke, dkk (2005) me-

nyatakan bahwa dengan praktek-praktek fase argumentasi, siswa menemukan

peluang untuk membangun pengetahuan melalui penalaran dan argumentasi,

serta mereka mengalami langsung proses pemahaman suatu ilmu pengetahuan.

Selain itu, model pembelajaran ADI sesuai dengan aspek pedagogik dalam me-

ngembangkan argumentasi siswa yang dikemukakan oleh Zohar (2007) antara

lain mengorganisasikan aktivitas siswa dalam kelompok kecil dan mengguna-

kan pertanyaan pendukung untuk memulai argumentasi seperti “Bagaimana

kamu tahu?”, “Mengapa kamu berpikir seperti itu?”, “Dapatkah kamu

memberikan argumen lain dalam pandanganmu?”.

Kelebihan model pembelajaran ADI antara lain:

a.  Melalui model pembelajaran ADI, siswa mengalami secara langsung

bagaimana mengatasi masalah yang siswa hadapi dalam melakukan per-

cobaan (Simon & Gleim, 2009; Sampson dkk, 2011).

b.  Pada salah satu tahapan model pembelajaran ADI siswa akan memahami

bahwa para ilmuwan harus memiliki berbagai penjelasan pendukung dengan

bukti-bukti dan penalaran yang tepat atas teori yang akan dikemukakan.

c.  Menurut Hall & Sampson (2009), jenis pengalaman yang diberikan dalam

model pembelajaran ADI membantu siswa memahami ulasan teoritis,
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kebenaran teori, dan keyakinan yang mempengaruhi kasus penelitian

seorang peneliti.  Memberikan pengalaman siswa bagaimana untuk melak-

sanakan penelitian dan menafsirkan data hasil pengamatan.

Sesuai dengan beberapa tinjauan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pembe-

lajaran ADI merupakan sebuah pembelajaran yang menuntun siswa untuk me-

nirukan pola pikir dan cara kerja ilmuwan.  Siswa dituntun untuk menemukan

permasalahan, memikirkan upaya penyelesaian masalahnya, serta mencari ber-

bagai dukungan teori dan konsep untuk memudahkannya dalam upaya penye-

lesaian masalah.  Secara tidak langsung, siswa dibimbing melakukan berbagai

penalaran untuk menguatkan argumentasi ilmiahnya.  Oleh karena itu, pembe-

lajaran ini sesuai untuk melatih keterampilan argumentasi ilmiah siswa.

B. Keterampilan Argumentasi

Menurut Aceng Hasani (2005) argumentasi adalah suatu jenis karangan yang

berusaha mempengaruhi orang lain dengan cara menyajikan bukti–bukti se-

bagai penguat argumentasi yang dinyatakan secara logis dan faktual agar orang

lain tertarik dengan yang dikemukakannya.  Osborne (2004) mendefinisikan

argumentasi sebagai upaya untuk memvalidasi atau menyangkal klaim atas

dasar alasan dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai ilmiah.  Sebuah klaim,

dalam konteks ini, bukan hanya pendapat atau ide.  Klaim adalah dugaan, pen-

jelasan, atau kesimpulan yang memberikan jawaban pertanyaan penelitian.

Sejalan dengan itu, Driver dkk. (2000) menyatakan bahwa argumentasi adalah

studi tentang bagaimana seseorang dalam situasi tertentu beralasan dari premis
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ke kesimpulan, yang menggunakan penalaran formal dan keterampilan evalua-

si.  Argumentasi merupakan tujuan utama pendidikan sains yang melibatkan

siswa dalam praktek ilmiah yang kompleks untuk membangun dan membenar-

kan klaim pengetahuan (Duschl, 2008).  Argumentasi mengacu pada proses

membangun pendapat (claim) yang didasari data, melalui warrant sebagai jus-

tifikasi, sehingga klaim yang dikemukakan menjadi akurat dan tak terbantah-

kan kebenarannya.  Billig dan Kuhn (Osborne, 2004) menyatakan bahwa argu-

mentasi merupakan proses berpikir yang dapat dikembangkan melalui penala-

ran siswa dalam kegiatan diskusi kelompok.  Melalui argumentasi, siswa terli-

bat dalam memberikan bukti, data, serta teori yang valid untuk mendukung

pendapat (claim) mereka terhadap suatu permasalahan.  Berdasarkan penger-

tian tersebut, jelaslah bahwa argumentasi itu adalah suatu pernyataan (klaim)

yang bukan semata-mata diucap dengan tanpa dasar.

Argumentasi harus selalu berorientasi pada data, fakta atau bukti-bukti yang

objektif sehingga dapat diterima kebenarannya.  Oleh karenanya untuk berar-

gumentasi seseorang akan melakukan kegiatan analisis dan berpikir kritis.

Lebih jauh lagi argumentasi juga memiliki sifat persuasif atau dapat mengubah

maupun mempengaruhi pikiran orang lain.  Hal ini juga ditegaskan oleh Driver

dan teman-teman, bahwa argumentasi adalah proses yang digunakan seseorang

untuk menganalisis informasi kemudian dikomunikasikan kepada orang lain.

Dalam hal ini, berarti argumentasi adalah suatu kegiatan yang terkait dengan

rasionalisasi ungkapan dan tentunya terkait dengan pengembangan penalaran

atau logika serta intelektualitas. Bentuk argumentasi ini dapat berupa lisan da-

pat pula berupa tulisan.
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Inch & Warnick (2006) menyatakan bahwa:

“Proses argumentasi digunakan untuk menganalisis informasi tentang suatu
topik dan kemudian hasil analisisnya dikomunikasikan kepada orang lain.
Seseorang yang terlibat argumentasi bertujuan untuk mencari pembenaran
terhadap keyakinannya, sikapnya, dan nilai sehingga dapat mempengaruhi
orang lain. Proses argumentasi terkait dengan suatu sistem berpikir kritis”.

Kemampuan berargumentasi adalah kemampuan siswa dalam memberikan ala-

san, baik itu berupa data, pembenaran, ataupun dukungan, untuk memperkuat

atau menolak suatu pendapat (claim) (Osborne, dkk., 2004).  Model argumen-

tasi pertama kali diusulkan oleh Toulmin, yang mengembangkan suatu kerang-

ka argumentasi sebagai dasar perspektif teoritis dalam argumen. Model argu-

mentasi Toulmin telah digunakan secara luas untuk membantu siswa dalam

membangun argumentasi, karena memiliki sifat dasar argumentasi wacana.

Toulmin dalam Robertshaw & Campbell (2013) mengajukan skema yang

mendeskripsikan struktur suatu argumentasi yang disebut sebagai Toulmin‟s

Argumen Pattern (TAP).  Komponen utama dalam TAP adalah kemampuan

siswa dalam memberikan pendapat (claim), kemampuan siswa memberikan

dan menganalisis data, kemampuan memberikan pembenaran (warrant),

kemampuan memberikan dukungan (backing), serta kemampuan siswa dalam

membuat sanggahan (rebuttal) terhadap permasalahan.

Toulmin mendefinisikan bahwa argumen sebagai suatu pernyataan disertai de-

ngan alasan yang komponennya meliputi klaim (kesimpulan, proposisi, atau

pernyataan), data (bukti yang mendukung klaim), bukti (penjelasan tentang

kaitan antara klaim dan data), dukungan (asumsi dasar yang mendukung bukti),

kualifikasi (kondisi bahwa klaim adalah benar), dan sanggahan (kondisi yang
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menggugurkan klaim) (Toulmin, 2003).  Berdasarkan definisi tersebut, bukti

dan dukungan tidak selalu menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk me-

narik kesimpulan.  Dalam hal ini, proses penalaran yang terlibat antara data dan

kesimpulan tidak dapat diprediksi karena bergantung pada siapa yang membuat

klaim dan isi argumen.  Argumentasi yang benar ialah jika data dan kesimpu-

lan saling mendukung dan sesuai.

Sebelum menulis argumentasi, penulis terlebih dahulu harus tahu ciri-ciri tuli-

san argumentasi.  Menurut Munaf (2008) ciri-ciri tulisan argumentasi yaitu, (1)

bertujuan meyakinkan pembaca, (2) berusaha membuktikan kebenaran suatu

pernyataan pokok persoalan, (3) mengubah pendapat pembaca, dan (4) fakta

yang ditampilkan merupakan bahan pikiran.  Kualitas keterampilan argumenta-

si ilmiah siswa dapat diukur dengan menggunakan level argumentasi Clark &

Sampson (2008), yang dimodifikasi dari kerangka kerja analisis argumentasi

Erduran, dkk (2005), yang disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kerangka Analisis Keterampilan Argumentasi Ilmiah
Kategori Keterangan
Level 0 Argumentasi berupa claim

Level 1 Argumentasi berupa claim sederhana dengan claim
berlawanan

Level 2 Argumentasi berupa claim dan disertai data, jaminan, atau
dukungan tetapi tidak mengandung sanggahan

Level 3 Argumentasi mengandung serangkaian claim disertai data,
jaminan atau dukungan dan sesekali sanggahan yang lemah

Level 4 Argumentasi mngandung claim disertai satu sanggahan
yang dapat diidentifikasi jelas dan tepat, dan mengandung
beberapa claim

Level 5 Bila argumentasinya luas namun tetap terkait dengan
materi pembelajaran dengan lebih dari satu sanggahan yang
jelas dan tepat

Dalam rangka menyajikan situasi belajar yang mampu mengarahkan siswa
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menggunakan keterampilan argumentasi ilmiahnya, guru perlu merancang

pembelajaran yang akan berlangsung.  Pembelajaran yang tidak hanya memen-

tingkan pengembangan aspek kognitif saja, namun juga pembelajaran yang

banyak memberikan siswa ruang untuk berkesempatan menemukan penjelasan

dari berbagai fenomena.

C. Gender

1.  Pengertian Gender

Istilah, ’gender’ pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) un-

tuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian

yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang bersifat sosial buda-

ya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis.  Dalam il-

mu sosial orang yang juga sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan

pengertian gender ini adalah Ann Oakley (1972).  Sebagaimana Stoller,

Oakley mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang di-

kenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia.

Konsep gender menurut Mansour Fakih, yakni suatu sifat yang melekat pa-

da kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara social mau-

pun kultural.  Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik,

emosional, atau keibuan.  Sementara laki-laki dianggap: kuat, rasional, jan-

tan, perkasa.  Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat di-

pertukarkan.  Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan,

sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional, perkasa.  Perubahan ciri

dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke
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tempat yang lain.  Misalnya saja di zaman dahulu di suatu suku tertentu

perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi pada zaman yang lain dan di

tempat yang berbeda laki-laki yang lebih kuat.  Juga, perubahan bisa terjadi

dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda.  Di suku tertentu, perempuan

kelas bawah di pedesaan lebih kuat dibandingkan kaum laki-laki.  Semua

hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa

berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya,

maupun berbeda dari suatu kelas yang lain, itulah yang dikenal dengan

konsep gender (Fakih, 2001).

2.  Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin

Pengertian Gender yaitu suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki mau-

pun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.  Misalnya,

bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau ke-

ibuan.  Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa.  Ciri da-

ri sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan.  Artinya

ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara ada juga

perempuan yang kuat, rasional, perkasa.  Perubahan ciri dari sifat-sifat itu

dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain.

Misalnya saja di zaman dahulu di suatu suku tertentu perempuan lebih kuat

dari laki-laki, tetapi pada zaman yang lain dan ditempat yang berbeda laki-

laki yang lebih kuat.  Juga, perubahan bisa terjadi dari kelas ke kelas masya-

rakat yang berbeda.  Di suku tertentu, perempuan kelas bawah di pedesaan

lebih kuat dibandingkan kaum laki-laki. Semua hal yang dapat dipertukar-

kan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke



21

waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari

suatu kelas yang lain, itulah yang dikenal dengan konsep gender (Fakih,

2001).

Gender berbeda dengan seks. Seks adalah jenis kelamin laki-laki dan pe-

rempuan dilihat secara biologis.  Sedangkan gender adalah perbedaan laki-

laki dan perempuan secara sosial, masalah atau isu yang berkaitan dengan

peran, perilaku,tugas, hak dan fungsi yang dibebankan kepada perempuan

dan laki-laki.  Biasanya isu gender muncul sebagai akibat suatu kondisi

yang menunjukkan kesenjangan gender (Suharti, 1995 dalam Tanti Herma-

wati, 2007).

Sedangkan pengertian dari jenis kelamin yaitu pensifatan atau pembagian

dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat

pada jenis kelamin tertentu.  Misalnya, bahwa manusia jenis kelamin laki-

laki adalah manusia yang memiliki atau yang memiliki daftar seperti berikut

ini : laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala/jakun

(kala menjing) dan memroduksi sperma.  Sedangkan perempuan memiliki

alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi

telur , memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui.  Alat-alat tersebut

secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki sela-

manya.  Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan

antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan.

Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau

sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.
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D. Penelitian yang Relevan

Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian

yang dilakukan :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sampson, dkk (2011) pada siswa kelas 10

dari kelas kimia di sebuah sekolah swasta kecil yang terletak di barat daya

Amerika Serikat.  Hasil penelitian ini membuktikan bahwa model pembe-

lajaran ADI mempengaruhi cara siswa berpartisipasi dalam argumentasi

ilmiah, siswa menjadi lebih disiplin dan menghasilkan kualitas argumen

yang lebih baik terutama dalam argumen tertulis yang disusunnya.  Selain

temuan tersebut, Sampson, dkk (2012) melalui penelitiannya pada siswa

kursus biologi SMA selama tahun ajaran 2010-2011 di sebuah Universitas

di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa model pembelajaran ADI mem-

bantu siswa belajar bagaimana terlibat dalam penyelidikan ilmiah dan

memahami sifat penyelidikan ilmiah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Demircioglu & Ucar (2012) yang mengata-

kan bahwa tidak semua siswa dapat mengutarakan argumentasinya secara

verbal/lisan, beberapa siswa cenderung mengutarakan argumentasi mereka

secara tertulis.  Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa model ADI lebih

efektif dalam meningkatkan kualitas argumentasi dibandingkan dengan

metode praktikum secara tradisional.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Roshayanti & Rustaman (2013) tentang

pengembangan asesmen argumentatif untuk meningkatkan pola wacana
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argumentasi mahasiswa pada konsep fisiologi manusia menunjukkan bah-

wa kualitas pola wacana argumentasi kelompok yang dianalisis berdasar-

kan framework Erduran, dkk (2004) menunjukkan untuk beberapa stand-

point pola wacana argumentasi telah mencapai level 3, bahkan beberapa

kelompok telah mencapai level 4. Pada level 3 dan 4 mahasiswa telah

mampu mengembangkan pola wacana argumentasi yang lebih kompleks

yaitu berisi suatu rangkaian claim atau claim berlawanan dengan beberapa

data pendukung beserta beberapa sanggahan.  Namun demikian, masih

ditemukan pula adanya pola wacana pada beberapa standpoint yang masih

berada pada level 1 dan 2

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu alternatif model pembelajaran yang dikembangkan untuk melatih

keterampilan argumentasi ilmiah adalah model pembelajaran ADI (Sampson,

dkk., 2010).  Salah satu KD yaitu zat aditif dan adiktif dapat dicapai melalui

pembelajaran yang menggunakan model ADI dan dapat meningkatkan ke-

terampilan argumentasi siswa.

Model ADI merupakan sebuah model pembelajaran berorientasi inkuiri yang

menekankan pada kegiatan berargumentasi yang mampu melatih siswa berar-

gumentasi.  Langkah-langkah model pembelajaran ADI meliputi delapan tahap

yaitu mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, pembuatan argumen

tentatif, sesi argumentasi, penyusunan laporan, revieu laporan, revisi laporan

dan diskusi reflektif.



24

Langkah pertama yaitu mengidentifikasi masalah, pada langkah ini guru men-

jelaskan topik bahasan yang akan dipelajari dan memberikan fenomena menge-

nai materi zat aditif dan adiktif pada kehidupan sehari-hari.  Kemudian siswa

diminta untuk membaca dan mengamati fenomena yang diberikan.  Selanjut-

nya siswa diberikan LKPD yang merupakan sarana belajar agar siswa mampu

menyusun argumentasi sesuai dengan komponen argumentasi.  Kemudian

langkah kedua yaitu mengumpulkan data, pada tahap ini siswa akan diminta

untuk menyatakan sebuah klaim terkait fenomena yang diberikan.  LKPD

menyediakan kolom untuk klaim siswa dan akan menuntun siswa untuk men-

cari data yang mendukung klaim siswa.

Langkah ketiga yaitu pembuatan argumen tentatif, pada tahap ini siswa diminta

untuk membuat argumen disertai dengan bukti atau fakta yang mendukung ar-

gumen yang dibuat.  Dalam hal ini, data yang dicari dapat diperoleh dari sum-

ber belajar yang lain.  Setelah siswa memberikan bukti/data yang mendukung

klaimnya, siswa harus menambahkan pembenaran berupa teori yang relevan

dengan klaim yang siswa sampaikan di awal.  Dalam hal ini, siswa mengguna-

kan pengetahuan dasarnya mengenai zat aditif dan adiktif untuk memperkuat

argumentasi ilmiahnya.  Tidak cukup hanya teori, siswa juga harus melengkapi

argumentasi ilmiahnya dengan menambahkan dukungan terhadap klaimnya

dengan memberikan pendapat ahi lain atau pendapat lain yang sama dengan

klaim yang dinyatakan siswa. Selanjutnya langkah keempat yaitu sesi argu-

mentasi, pada tahap ini siswa antar kelompok memperdebatkan argumentasi

ilmiah dalam diskusi kelas yang dipandu oleh guru.  Kemampuan peserta didik

untuk berargumen atau mengemukakan klaim (claim) yang didukung data
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(data), disertai pembenaran (warrant), dan dukungan (backing) dapat terlihat

jelas dalam tahapan ini.  Selain itu, tahapan ini juga mampu memberikan ke-

sempatan bagi siswa untuk memberikan sanggahan (rebuttal) terhadap klaim

awal siswa lainnya.

Langkah kelima yaitu penyusunan laporan penyelidikan.  Pada tahap ini siswa

diberikan tugas berupa laporan dan siswa menyusun laporan penyelidikan yang

dikumpulkan pada pertemuan berikutnya.  Kemudian langkah keenam dan

ketujuh yaitu revieu laporan dan revisi laporan.  Pada tahap keenam dan ketu-

juh siswa mengevaluasi laporan penyelidikan menggunakan lembar revieu

yang ditukarkan ke teman kelompok lain, lalu guru mendorong siswa untuk

merevisi laporan penyelidikan.  Selanjutnya langkah kedelapan yaitu diskusi

reflektif.  Pada tahap terakhir yaitu diskusi reflektif, dilakukan untuk mereflek-

sikan diri terhadap proses dan hasil penyelidikan.

Berdasarkan langkah-langkah model ADI tersebut diharapkan dapat mening-

katkan keterampilan argumentasi siswa.

F. Anggapan Dasar

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah:

1. Seluruh siswa kelas VIII di SMP Global Madani Bandar Lampung tahun

pelajaran 2017/2018 yang menjadi subjek penelitian mempunyai kemam-

puan akademik yang sama.

2. Perbedaan n-Gain keterampilan argumentasi siswa semata-mata terjadi

karena perbedaan perlakuan dalam proses belajar yang diberikan di kelas
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eksperimen yang menggunakan model pembelajaran ADI dengan kelas

kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional serta gender pada

kedua kelas.

3. Faktor-faktor lain diluar perlakuan yang mempengaruhi peningkatan

keterampilan argumentasi siswa pada kedua kelas penelitian diabaikan.

G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian, dimana

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan

masalah penelitian, belum sebagai jawaban yang empirik (Sugiyono, 2011).

Hipotesis dalam penelitian ini adalah model pembelajaran ADI efektif dalam

meningkatkan keterampilan argumentasi siswa pada materi zat aditif dan

adiktif ditinjau berdasarkan gender yang dijabarkan berupa:

1. Tidak ada interaksi antara pembelajaran menggunakan model ADI dengan

gender terhadap keterampilan argumentasi siswa pada materi zat aditif dan

adiktif.

2. Model pembelajaran ADI efektif dalam meningkatkan keterampilan argu-

mentasi siswa pada materi zat aditif dan adiktif.

3. Keterampilan argumentasi siswa laki-laki dalam pembelajaran yang

menggunakan model ADI secara signifikan lebih tinggi daripada siswa

laki-laki dalam pembelajaran konvensional pada materi zat aditif dan

adiktif.

4. Keterampilan argumentasi siswa perempuan dalam pembelajaran yang
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menggunakan model ADI secara signifikan lebih tinggi daripada siswa

perempuan dalam pembelajaran konvensional pada materi zat aditif dan

adiktif.

5. Keterampilan argumentasi siswa laki-laki secara signifikan lebih tinggi

daripada siswa perempuan dalam pembelajaran yang menggunakan model

ADI pada materi zat aditif dan adiktif.



III.  METODE PENELITIAN

A.   Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Global Madani

Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018.  Populasi dalam penelitian ini

berjumlah 90 siswa.  Kelas VIII SMP Global Madani Bandar Lampung terdiri

dari 4 kelas yaitu VIII.1 sampai dengan VIII.4.  Dari populasi penelitian ini

dipilih dua kelas sebagai sampel penelitian yaitu satu kelas sebagai kelas eks-

perimen dan satu kelas lainnya sebagai kelas kontrol.

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik

pengambilan sampel ini didasarkan dengan suatu pertimbangan tertentu (Su-

giyono, 2008).  Pada pelaksanaannya, guru mata pelajaran IPA membantu da-

lam hal pemilihan sampel tersebut.  Guru mata pelajaran memberikan infor-

masi tentang karakteristik siswa di masing-masing kelas VIII yang menjadi

dasar pertimbangan dalam pemilihan sampel yang memiliki kemampuan aka-

demik sama baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol nantinya.  Berdasar-

kan pertimbangan tersebut diperoleh kelas VIII.2 dan VIII.4 sebagai sampel

penelitian.  Selanjutnya dilakukan undian untuk menentukan kelas eksperi-

men dan kelas kontrol, lalu didapatkan kelas VIII.2 sebagai kelas eksperimen
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dan kelas VIII.4 sebagai kelas kontrol. Adapun jumlah siswa pada sampel

penelitian berdasarkan gender ditunjukkan dalam Tabel.2.

Tabel 2.  Jumlah siswa berdasarkan gnder.

Gender Kelas VIII.2 Kelas VIII.4

Laki-laki 8 11

Perempuan 12 11

Jumlah 20 22

B.   Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data

kualitatif.  Data kuantitatif yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data ke-

terampilan argumentasi siswa pada materi zat aditif dan adiktif yang di-

peroleh dari nilai pretes dan postes.  Sedangkan data kualitatif yang diperoleh

yaitu data hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran pada materi zat aditif

dan adiktif dengan model ADI dan data tanggapan siswa mengenai pengguna-

an model ADI dalam pembelajaran.

C.  Metode dan Desain Penelitian

Metode pada penelitian ini adalah quasi experiment dengan menggunakan

pretest postest non equivalent control group design, dengan tipe faktorial  2 x

2 karena digunakan varibel tambahan (Fraenkel, dkk., 2012). Dalam design

ini terdapat dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol

yang dipilih secara acak, kemudian diberi pretes untuk mengetahui keteram-

pilan awal argumentasi siswa, adakah perbedaan antara kelas eksperimen dan
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kelas kontrol (Sugiyono, 2009).  Kelas eksperimen diberi perlakuan dengan

menggunakan model pembelajaran ADI, sedangkan kelas kontrol mengguna-

kan pembelajaran konvensional.  Setelah itu kedua kelas tersebut diberi

postes yang bertujuan untuk mengukur keterampilan argumentasi siswa atas

perlakuan yang telah diberikan.  Adapun rancangan eksperimen dalam pene-

litian ini ditunjukkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Pretest postest non equivalent control group design
Kelompok Pretes Perlakuan(X) Postes

Eksperimen O1 Model pembelajaran
ADI

O2

Kontrol O3 Pembelajaran
konvensional

O4

Keterangan :
KE : Kelompok Eksperimen (kelompok yang menggunakan model

pembelajaran ADI)
KK : Kelompok Kontrol (kelompok yang menggunakan pembelajaran

konvensional)
O1 : Pretes (kelompok eksperimen)
O2 : Postes (kelompok eksperimen)
O3 : Pretes (kelompok kontrol)
O4 : Postes (kelompok kontrol)
X : Perlakuan

Sedangkan desain yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan dalam

Tabel 4.

Tabel 4.  Desain penelitian
Variabel Bebas

(A)

Variabel Moderat (B)

Pembelajaran

Menggunakan  model
pembelajaran ADI

(A1)

Menggunakan
pembelajaran
konvensional

(A2)

Gender
Laki-laki (B1) A1B1 A2B1

Perempuan (B2) A1B2 A2B2

Keterangan :
A1B1 = Keterampilan berargumentasi siswa laki-laki pada pembelajaran
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menggunakan model pembelajaran ADI.
A1B2 = Keterampilan berargumentasi siswa perempuan pada pembelajaran

menggunakan model pembelajaran ADI
A2B1 = Keterampilan berargumentasi siswa laki-laki pada pembelajaran

konvensional
A2B2 = Keterampilan berargumentasi siswa perempuan pada pembelajaran

konvensional

D.   Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari variabel bebas, variabel terikat, dan variabel moderat

serta variabel kontrol.  Variabel bebas adalah perlakuan pada kelas ekperimen

dan kelas kontrol. Pada kelas ekperimen diterapkan model pembelajaran ADI

dan pada kelas kontrol diterapkan pembelajaran konvensional.  Variabel ter-

ikat adalah keterampilan argumentasi siswa berupa nilai pretes dan postes pa-

da materi zat aditif dan adiktif.  Variabel moderat pada penelitian ini adalah

perbedaan gender siswa.  Variabel kontrol adalah materi pembelajaran, guru,

dan kurikulum.

E. Perangkat Pembelajaran dan Instrumen Penelitian

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah silabus,

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) model ADI dan lembar kerja

peserta didik (LKPD).  LKPD ini menggunakan model pembelajaran ADI

yang berjumlah 2 buah LKPD terdiri dari 1 LKPD mengenai zat aditif dan 1

LKPD mengenai zat adiktif.

Instrumen penelitian adalah alat yang berfungsi untuk mempermudah dalam

mengumpulkan data (Arikunto, 2004). Instrumen pengumpulan data merupa-

kan alat yang digunakan oleh pengumpul data untuk melaksanakan tugasnya
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mengumpulkan data. Pada penelitian ini, instrumen penelitian yang diguna-

kan adalah soal pretes dan soal postes, rubrik soal, lembar observasi keterlak-

sanaan pembelajaran dan kuisioner tanggapan siswa.

F. Prosedur Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pra Penelitian

Pada tahap pra penelitian dilakukan beberapa langkah yaitu :

a. Mengadakan observasi di sekolah untuk memperoleh informasi me-

ngenai data siswa, jadwal pelajaran IPA di sekolah, cara mengajar guru

IPA di kelas, maupun sarana dan prasarana sekolah.

b. Menentukan sampel penelitian.

c. Membuat dan menyiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus,

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Peserta Didik

(LKPD) dan panduan pembelajaran.

d. Membuat dan menyiapkan instrumen penelitian berupa soal pretes dan

soal postes, kisi-kisi soal, rubrik soal, lembar observasi keterlaksanaan

pembelajaran dan kuisioner tanggapan siswa.

e. Melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian

yang akan digunakan.
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2. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilakukan dalam beberapa langkah yaitu :

a. Melakukan pretes dengan soal-soal keterampilan argumentasi pada ke-

las eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunakan soal yang sama.

b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran pada materi zat aditif dan adiktif

dengan menggunakan model pembelajaran ADI pada kelas eksperimen

dan model pembelajaran konvensional pada kelas kontrol.  Berikut ada-

lah langkah-langkah yang dilakukan untuk melatih keterampilan argu-

mentasi siswa :

Ketika kegiatan pembelajaran di kelas eksperimen guru memberikan

LKPD berbasis model ADI yang terdiri dari 8 sintaks kepada masing-

masing kelompok. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi masalah.

Pada langkah ini guru menjelaskan topik bahasan yang akan dipelajari

dan memberikan fenomena mengenai materi zat aditif dan adiktif pada

kehidupan sehari-hari. Selanjutnya siswa diberikan LKPD yang meru-

pakan sarana belajar agar siswa mampu menyusun argumentasi sesuai

dengan komponen argumentasi dan siswa diminta untuk membaca dan

mengamati fenomena yang diberikan. Kemudian langkah kedua yaitu

mengumpulkan data, pada tahap ini siswa melakukan penyelidikan dan

diminta untuk menyatakan sebuah klaim terkait fenomena yang diberi-

kan. LKPD menyediakan kolom untuk klaim siswa dan akan menuntun

siswa untuk mencari data yang mendukung klaim siswa. Langkah

ketiga yaitu pembuatan argumen tentatif, pada tahap ini siswa diminta

untuk membuat argumen yang lain. Setelah siswa memberikan
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bukti/data yang mendukung klaimnya, siswa harus menambahkan pem-

benaran berupa teori yang relevan dengan klaim yang siswa sampaikan

di awal. Dalam hal ini, siswa menggunakan pengetahuan dasarnya me-

ngenai zat aditif dan adiktif untuk memperkuat argumentasi ilmiahnya.

Tidak cukup hanya teori, siswa juga harus melengkapi argumentasi il-

miahnya dengan menambahkan dukungan terhadap klaimnya dengan

memberikan pendapat ahli lain atau pendapat lain yang sama dengan

klaim yang dinyatakan siswa. disertai dengan bukti atau fakta yang

mendukung argumen yang dibuat. Dalam hal ini, data yang dicari dapat

diperoleh dari sumber belajar.

Selanjutnya langkah keempat yaitu sesi argumentasi, pada tahap ini

siswa antar kelompok memperdebatkan argumentasi ilmiah dalam

diskusi kelas yang dipandu oleh guru dan semua kelompok merekam

pada kegiatan sesi argumentasi/presentasi menggunakan recorder.

Kemampuan peserta didik untuk berargumen atau mengemukakan

klaim (claim) yang didukung data (data), disertai pembenaran (war-

rant), dan dukungan (backing) dapat terlihat jelas dalam tahapan ini.

Selain itu, tahapan ini juga mampu memberikan kesempatan bagi siswa

untuk memberikan sanggahan (rebuttal) terhadap klaim awal siswa

lainnya. Kemudian tahap kelima siswa diberikan tugas berupa laporan

yang dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Pada tahap keenam dan

ketujuh siswa mengevaluasi laporan penyelidikan menggunakan lembar

revieu yang ditukarkan ke teman kelompok lain, lalu guru mendorong

siswa untuk merevisi laporan penyelidikan. Selanjutnya pada tahap
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terakhir yaitu diskusi reflektif yang dilakukan untuk merefleksikan diri

terhadap proses dan hasil penyelidikan.

Melalui tahap-tahap model pembelajaran ADI, siswa terlatih untuk

berargumentasi khususnya materi zat aditif dan adiktif.

c. Melakukan penilaian keterampilan argumentasi siswa pada kedua kelas.

d. Melakukan postes dengan soal-soal keterampilan argumentasi pada ke-

las eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunakan soal yang sama.

3. Akhir Penelitian

Adapun yang dilakukan pada akhir penelitian adalah sebagai berikut :

a. Menganalisis data yang diperoleh pada kedua sampel penelitian

b. Melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian

c. Menarik kesimpulan.
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Prosedur penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1.  Prosedur penelitian
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G. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

1. Validitas dan Reliabilitas

Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui dan mengukur apakah instru-

men yang digunakan telah memenuhi syarat dan layak digunakan sebagai pe-

ngumpul data.  Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting

yaitu valid dan reliabel (Arikunto, 2006).

a. Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan

atau suatu kesahihan instrumen tes (Arikunto, 2006).  Konteks pengujian

kevalidan instrumen dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu cara

judgment atau keputusan ahli dan pengujian empirik.  Pada penelitian ini

akan dilakukan pengujian kevalidan dengan cara pengujian empirik.

Sebelumnya dilakukan uji kevalidan oleh dosen Pendidikan Kimia dan

dosen Pendidikan MIPA Universitas Lampung.  Kemudian dilakukan uji

validitas dengan menggunakan SPSS 17.0. Instrumen dikatakan valid

apabila nilai koefisien korelasi (rxy) lebih besar dibandingkan dengan rtabel.

b. Reliabilitas

Untuk mengetahui seberapa besar kepercayaan instrumen penelitian maka

instrumen tersebut harus dilakukan uji reliabilitas.  Suatu alat evaluasi dise-

but reliabel jika alat tersebut mampu memberikan hasil yang dapat diperca-

ya dan konsisten.  Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus

Alpha Cronbach yang kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan

derajat reliabilitas alat evaluasi menurut Guilfrod (Suherman, 2003), dalam

hal ini analisis dilakukan dengan menggunakan SPSS 17.0. Kriteria derajat
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reliabilitas (r11) alat evaluasi menurut Guilford:

0,80 < r11 ≤ 1,00; derajat reliabilitas sangat tinggi

0,60 < r11 ≤ 0,80; derajat reliabilitas tinggi

0,40< r11≤ 0,60; derajat reliabilitas sedang

0,20< r11≤ 0,40; derajat reliabilitas rendah

0,00 < r11 ≤ 0,20; tidak reliabel

2. Analisis Data Nilai Efektivitas Pembelajaran

Untuk memperoleh makna atau arti yang digunakan dalam menarik kesimpulan

yang berkaitan dengan masalah dan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya

data yang diperoleh harus dianalisis terlebih dahulu.  Berikut teknik analisis

data, dalam penelitian ini :

a. Perhitungan nilai siswa

Nilai pretes dan postes pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

Nilai Siswa =
Jumlah skor jawaban yang benar

Jumlah skor maksimal
x 100

b. Perhitugan n-Gain siswa

Peningkatan keterampilan berargumentasi siswa ditunjukkan oleh skor yang

diperoleh siswa dalam tes.  Nilai pretes dan postes akan dihitung nilai n-

Gain. Rumus n-Gain (<g>) adalah sebagai berikut

<g>= (%<Sf>-%<Si>)

(100-%<Si>)

Dimana <Sf> dan <Si> adalah rata-rata postes dan pretes dengan kriteria

<g> ≥ 0,7 kategori tinggi; 0,3 ≤ <g> ≤ 0,7 kategori sedang; <g> ≤ 0,3

kategori rendah (Hake, 1998).
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Hasil perhitungan n-Gain kemudian diuji normalitas dan uji homogenitas.

Setelah menghitung n-Gain masing-masing siswa, dilakukan perhitungan n-

Gain rata-rata kelas baik kelas ekperimen dan kelas kontrol.

Rumus nilai n-gain rata-rata kelas adalah sebagai berikut

n-gain rata-rata (x )= (Jumlah n-gain siswa dalam satu kelas)

(Jumlah siswa dalam satu kelas)

3. Keterlaksanaan Pembelajaran

Lembar observasi digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran

dengan model ADI melalui aktivitas siswa dan penilaian guru berdasarkan

kegiatan pembelajaran yang diamati. Lembar observasi pembelajaran memuat

beberapa indikator yang dikembangkan untuk menjadi fokus pengamatan

sesuai sintaks pembelajaran.  Lembar observasi ini berupa daftar cek yang

dikembangkan oleh penilaian dengan mengadaptasi lembar observasi oleh

Hasnunidah (2016).  Lembar observasi diisi dengan cara memberi tanda

checklist pada salah satu kolom penilaian terdiri atas kriteria terlaksana, ku-

rang, dan tidak terlaksana yang terlampir pada lampiran 7.  Lembar observasi

ini diisi oleh observer yang berjumlah 3 orang.

Data keterlaksanaan pembelajaran dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam

bentuk persentase.  Setiap indikator pada sintaks pembelajaran yang terlaksana

diberi skor 2, kurang terlaksana diberi skor 1, tidak terlaksana diberi skor 0.

Setelah itu dilakukan penghitungan persentase keterlaksanaan dengan rumus

Keterlaksanaan pembelajaran (%)= ∑ ∑ × 100%
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Menurut Emzir (2008) interpretasi keterlaksanaan pembelajaran seperti pada

Tabel 5.

Tabel 5. Keterlaksanaan sintaks pembelajaran
PKS (%) Kriteria
PKS = 0 Tidak satu kegiatanpun terlaksana

0 < PKS <25 Sebagian kecil kegiatan terlaksana
25 ≤ PKS < 50 Hampir setengah kegiatan terlaksana

PKS = 50 Setengah kegiatan terlaksana
50 ≤ PKS < 75 Sebagian besar kegiatan terlaksana
75 ≤ PKS < 100 Hampir seluruh kegiatan terlaksana

PKS = 100 Seluruh kegiatan terlaksana
Keterangan:
PKS = Persentase Keterlaksanaan Sintaks

4. Tanggapan Siswa Terhadap Pembelajaran

Kuisioner atau angket digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap

pembelajaran dengan model ADI. Kuisioner tanggapan siswa diadaptasi dari

Hasnu-nidah (2016). Pernyataan dalam kuisioner menggunakan skala likert,

setiap siswa diminta menjawab pertanyaan dengan jawaban ya, ragu, dan tidak

yang terlampir pada lampiran 8.

Data tanggapan siswa terhadap pembelajaran dianalisis juga secara deskriptif

kualitatif dalam bentuk persentase. Setiap pernyataan pada angket tanggapan

ya diberi skor 2, ragu diberi skor 1, dan tidak diberi skor 0.

Menurut Sudijono (2004), setelah itu dilakukan penghitungan tanggapan siswa

dengan rumus :

Persentase tanggapan (%)= ( )( ) × 100%
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Menurut Tohirin (2003) untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembela-

jaran dapat ditentukan dan dilihat pada persentase hasil penelitian dengan kla-

sifikasi angka sebagai berikut.

a. 76% -100% (tanggapan siswa tergolong baik)
b. 56% -75% (tanggapan siswa tergolong cukup)
c. 40% - 55% (tanggapan siswa tergolong kurang baik)
d. 0% - 39% (tanggapan siswa tergolong tidak baik)

5. Analisis Data Keterampilan Argumentasi

a. Uji Ankova

Data nilai keterampilan argumentasi diuji statistik menggunakan uji Anko-

va atau analisis kovarian.  Analisis kovarian digunakan untuk menguji per-

bedaan perlakuan terhadap sekelompok data hasil postes setelah disesuaikan

dengan pengaruh kovariat (pretes). Uji Ankova dalam penelitian ini meng-

gunakan software SPSS 17 pada taraf nyata 5%.

Kriteria Keputusan

Jika angka Sig.>0.05 maka H0 diterima, yang berarti tidak ada pengaruh

perbedaan perlakuan terhadap peubah respon.

Jika angka Sig.<0.05 maka H0 ditolak, yang berarti ada pengaruh perbedaan

perlakuan terhadap peubah respon.

Asumsi uji Ankova adalah data berdistribusi normal dan memiliki varians

yang homogen. Oleh karena itu, sesuai dengan asumsi tersebut sebelum

melakukan uji Ankova terlebih dahulu harus melakukan uji persyaratan

yaitu uji normalitas dan homogenitas.
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1). Uji normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui apakah sampel penelitian berasal dari po-

pulasi berdistribusi normal atau tidak.  Pengujian normalitas data pada pene-

litian ini menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, dengan kri-

teria uji sebagai berikut:

H0 : sampel berdistribusi normal

H1 : sampel tidak berdistribusi normal

Terima H0 jika L hitung < Ltabel atau p-value > 0,05, tolak H0 untuk harga yang

lainnya (Pratisto, 2004). Setelah dilakukan uji normalitas, hasilnya yaitu

nilai pretes dan postes keterampilan argumentasi siswa di kelas eksperimen

dan kelas kontrol berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

2). Uji homogenitas

Uji homogenitas untuk mengetahui apakah sampel penelitian memiliki va-

rians homogen atau tidak. Uji homogenitas data dilakukan setelah diketahui

data berdistribusi normal.  Uji homogenitas dalam penelitian ini mengguna-

kan levene statistics test dengan kriteria uji sebagai berikut:

H0 : kedua sampel mempunyai varian sama

H1 : kedua sampel mempunyai varian berbeda

Jika F hitung < F tabel atau probabilitasnya > 0,05 maka H0 diterima dan jika F

hitung < F tabel atau probabilitasnya < 0,05 maka H0 ditolak (Pratisto, 2004).

Setelah dilakukan uji homogenitas, hasilnya yaitu nilai pretes dan postes

keterampilan argumentasi siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol

mempunyai varians yang homogen.
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Uji Hipotesis 1

Uji hipotesis 1 dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya interaksi antara

pembelajaran menggunakan model ADI dengan gender terhadap keteram-

pilan argumentasi siswa pada materi zat aditif dan adiktif.  Berdasarkan data

yang diperolah diketahui bahwa data berasal dari sampel yang berdistribusi

normal dan homogen, maka untuk menguji hipotesis 1 dilakukan dengan uji

Ankova menggunakan SPSS 17.0 for windows. Hipotesis statistik uji 1

berdasarkan hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebagai berikut:

H0 : Tidak ada interaksi antara pembelajaran menggunakan model ADI dan

gender terhadap keterampilan argumentasi siswa pada materi zat aditif

dan adiktif

H0 : A * B = 0

H1 : Ada interaksi antara pembelajaran menggunakan model ADI dan

gender terhadap keterampilan argumentasi siswa pada materi zat aditif

dan adiktif

H1 : A * B ≠ 0
Keterangan
A = model pembelajaran ADI
B = gender

b. Uji Perbedaan Dua Rata-Rata

Uji perbedaan dua rata-rata digunakan untuk menguji hipotesis 2, 3, 4 dan 5

dimana data n-Gain keterampilan argumentasi diuji statistik menggunakan

software SPSS 17 for windows. Uji statistik  ini sangatlah bergantung  pada
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uji prasyarat yaitu uji normalitas dan homogenitas data. Berdasarkan hasil

uji normalitas dan homogenitas yang telah dilakukan, diperoleh bahwa

populasi berdistribusi normal dan memiliki varian yang homogen.  Oleh

karena itu uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji

parametik yaitu uji t dengan kriteria uji tolak H0 jika nilai signifikansi t <

0,05 (Sudjana, 2005).

Uji Hipotesis 2

Uji hipotesis 2 dilakukan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran

ADI dalam meningkatkan keterampilan argumentasi siswa pada materi zat

aditif dan adiktif.  Untuk menguji hipotesis 2 dilakukan dengan uji t meng-

gunakan SPSS 17.0 for windows. Sebelum melakukan uji t untuk hipotesis

2 dilakukan terlebih dahulu uji normalitas dan homogenitas terhadap nilai n-

Gain keterampilan argumentasi siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa data berasal dari sampel

yang berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Hipotesis

statistik uji 2 berdasarkan hipotesis penelitian yang telah dirumuskan

sebagai berikut:

H0 : Rata-rata n-Gain keterampilan argumentasi siswa pada pembelajaran

menggunakan model ADI lebih rendah atau sama dengan siswa pada

pembelajaran konvensional pada materi zat aditif dan adiktif

H0 : µ1 ≤ µ2

H1 : Rata-rata n-Gain keterampilan argumentasi siswa pada pembelajaran

menggunakan model ADI secara signifikan lebih tinggi daripada
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siswa pada pembelajaran konvensional pada materi zat aditif dan

adiktif

H1 : µA1B1 ˃ µA2B1

Keterangan

µ1 = Rata-rata n-Gain keterampilan argumentasi siswa pada pembelajaran

menggunakan model ADI

µ2 = Rata-rata n-Gain keterampilan argumentasi siswa pada pembelajaran

konvensional

Uji Hipotesis 3

Uji hipotesis 3 dilakukan untuk mengetahui keterampilan argumentasi sis-

wa laki-laki pada pembelajaran menggunakan model ADI dengan siswa la-

ki-laki pada pembelajaran konvensioanl. Sebelum melakukan uji t untuk

hipotesis 3 dilakukan terlebih dahulu uji normalitas dan homogenitas ter-

hadap nilai n-Gain keterampilan argumentasi siswa laki-laki di kelas eks-

perimen dan kelas kontrol. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui

bahwa data berasal dari sampel yang berdistribusi normal dan memiliki

varians yang homogen. Hipotesis statistik uji 3 berdasarkan hipotesis

penelitian yang telah dirumuskan sebagai berikut:

H0 : Rata-rata n-Gain keterampilan argumentasi siswa laki-laki pada pem-

belajaran menggunakan model ADI lebih rendah atau sama dengan

siswa laki-laki pada pembelajaran konvensional pada materi zat aditif

dan adiktif

H0 : µA1B1 ≤ µA2B1
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H1 : Rata-rata n-Gain keterampilan argumentasi siswa laki-laki pada pem-

belajaran menggunakan model ADI secara signifikan lebih tinggi dari-

pada laki-laki pada pembelajaran konvensional pada materi zat aditif

dan adiktif

H1 : µA1B1 ˃ µA2B1

Keterangan

µA1B1 = Rata-rata n-Gain keterampilan argumentasi siswa laki-laki pada

pembelajaran menggunakan model ADI

µA2B1 = Rata-rata n-Gain keterampilan argumentasi siswa laki-laki pada

pembelajaran konvensional

Uji Hipotesis 4

Uji hipotesis 4 dilakukan untuk mengetahui keterampilan argumentasi sis-

wa perempuan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sebelum melakukan

uji t untuk hipotesis 4 dilakukan terlebih dahulu uji normalitas dan homo-

genitas terhadap nilai n-Gain keterampilan argumentasi siswa perempuan

di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan data yang diperoleh

diketahui bahwa data berasal dari sampel yang berdistribusi normal dan

memiliki varians yang homogen. Hipotesis statistik uji 4 berdasarkan

hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebagai berikut:

H0 : Rata-rata n-Gain keterampilan argumentasi siswa perempuan pada

pembelajaran menggunakan model ADI lebih rendah atau sama de-

ngan siswa perempuan pada pembelajaran konvensional pada materi

zat aditif dan adiktif
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H0 : µA1B1 ≤ µA2B1

H1 : Rata-rata n-Gain keterampilan argumentasi siswa perempuan pada

pembelajaran menggunakan model ADI secara signifikan lebih tinggi

daripada perempuan pada pembelajaran konvensional pada materi zat

aditif dan adiktif

H1 : µA1B1 ˃ µA2B1

Keterangan

µA1B1 = Rata-rata n-Gain keterampilan argumentasi siswa perempuan pa-

da pembelajaran menggunakan model ADI

µA2B1 = Rata-rata n-Gain keterampilan argumentasi siswa perempuan pa-

da pembelajaran konvensional

Uji Hipotesis 5

Uji hipotesis 5 dilakukan untuk mengetahui keterampilan argumentasi sis-

wa laki-laki dan perempuan pada pembelajaran yang menggunakan model

ADI. Sebelum melakukan uji t untuk hipotesis 5 dilakukan terlebih dahulu

uji normalitas dan homogenitas terhadap nilai n-Gain keterampilan argu-

mentasi siswa laki-laki dan perempuan di kelas eksperimen.  Berdasarkan

data yang diperoleh diketahui bahwa data berasal dari sampel yang ber-

distribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Hipotesis statistik

uji 5 berdasarkan hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebagai

berikut:

H0 : Rata-rata n-Gain keterampilan argumentasi siswa laki-laki lebih ren-

dah atau sama dengan siswa perempuan pada pembelajaran
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menggunakan model ADI pada materi zat aditif dan adiktif

H0 : µA1B1 ≤ µA2B1

H1 : Rata-rata n-Gain keterampilan argumentasi siswa laki-laki secara

signifikan lebih tinggi daripada siswa perempuan pada pembelajaran

menggunakan model ADI pada materi zat aditif dan adiktif

H1 : µA1B1 ˃ µA2B1

Keterangan

µA1B1 = Rata-rata n-Gain keterampilan argumentasi siswa laki-laki pada

pembelajaran menggunakan model ADI

µA2B1 = Rata- rata n-Gain keterampilan berargumentasi siswa perempuan

pada pembelajaran menggunakan model ADI



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa model pembela-

jaran ADI pada materi zat aditif dan adiktif efektif untuk meningkatkan keteram-

pilan argumentasi siswa ditinjau berdasarkan gender:

1. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran menggunakan model ADI dan

gender terhadap keterampilan argumentasi siswa pada materi zat aditif dan

adiktif.

2. Penggunaan model pembelajaran ADI efektif untuk meningkatkan keterampi-

lan argumentasi siswa pada materi zat aditif dan adiktif.

3. Penggunaan model pembelajaran ADI efektif meningkatkan keterampilan ar-

gumentasi siswa laki-laki pada materi zat aditif dan adiktif.

4. Penggunaan model pembelajaran ADI efektif meningkatkan keterampilan ar-

gumentasi siswa perempuan pada materi zat aditif dan adiktif.

5. Peningkatan keterampilan argumentasi siswa laki-laki dan perempuan

menggunakan model pembelajaran ADI tidak berbeda terlalu besar pada

materi zat aditif dan adiktif.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa:

1. Dalam menggunakan model pembelajaran ADI, perlu mengkondisikan siswa

sebelum pembelajaran dimulai agar pembelajaran berjalan kondusif dan

optimal serta siswa lebih aktif dalam pembelajaran.

2. Model pembelajaran ADI dianjurkan sebagai alternatif model pembelajaran ba-

gi guru untuk diterapkan dalam pembelajaran kimia pada materi zat aditif dan

adiktif atau materi dengan karakteristik yang hampir sama.
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