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ABSTRAK 
 

EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN ADI DALAM MENINGKATKAN 

PENGUASAAN KONSEP SISWA PADA MATERI ZAT ADITIF DAN 

ADIKTIF BERDASARKAN KEMAMPUAN  

AKADEMIK 

 

 

Oleh 

 

Janik Diyan Prasinta 
 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran 

ADI dalam meningkatkan penguasaan konsep siswa pada materi zat aditif dan 

adiktif berdasarkan kemampuan  akademik.  Metode penelitian yang digunakan 

adalah Quasi Experiemnt dengan Pretest and Postest Non Equivalent Control 

Group Design.  Sampel dalam penelitian ini adalah kelas VIII A sebagai kelas 

eksperimen dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol di SMA Al-Azhar 3 Bandar 

Lampung yang dipilih dengan teknik purposive sampling.  Hasil penelitian me-

nunjukkan bahwa (1) model ADI efektif dalam meningkatkan penguasaan konsep 

siswa (2) model ADI efektif dalam meningkatkan penguasaan konsep tidak hanya 

siswa kemampuan akademik tinggi tetapi juga siswa kemampuan akademik ren-

dah  (3) pembelajaran menggunakan model ADI dalam meningkatkan penguasaan 

konsep tidak terpengaruh oleh kemampuan akademik yang mana peningkatan 

penguasaan konsep siswa kemampuan akademik  yang tidak berbeda secara sig-

nifikan dengan siswa kemampuan akademik rendah.  Sehingga dapat disimpulkan 



Janik Diyan Prasinta 

 

bahwa model pembelajaran ADI efektif dalam meningkatkan penguasaan konsep 

siswa pada materi zat aditif dan adiktif berdasarkan kemampuan akademik. 

 

Kata kunci : Kemampuan akademik, model ADI, penguasaan konsep.  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan penguasaan kumpulan pengetahuan 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip, tidak hanya itu IPA juga 

merupakan suatu proses penemuan.  Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi 

wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar.  Proses 

pembelajarannya menekankankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar peserta didik mampu menjelajahi dan mema-

hami alam sekitar secara ilmiah (BSNP, 2006).  Salah satu rumpun ilmu IPA 

adalah ilmu kimia (Pertrucci, 1985).  

 

Kimia merupakan salah satu mata pelajaran sains yang dianggap sulit oleh siswa, 

karena materi pelajaran kimia berisi konsep-konsep yang cukup sulit untuk dipa-

hami karena menyangkut reaksi-reaksi kimia dan perhitungan serta menyangkut 

konsep-konsep yang bersifat abstrak (Wang, 2007; Sunyono, 2009).  Wiseman, 

dkk. dalam Rusmansyah (2002) menyatakan bahwa kebanyakan siswa mengalami 

kesulitan dalam mempelajari konsep kimia dari pada konsep pelajaran yang lain, 

hal ini dikarenakan karakteristik dari ilmu kimia yang sifatnya abstrak.  Kemam-

puan siswa dalam memahami konsep kimia sudah pasti sangat mempengaruhi 
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kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal kimia sehingga dapat dipastikan 

berdampak pada hasil belajar kimia. Maka dari itu penguasaan konsep sangat 

penting dalam suatu pembelajaran. 

 

Dahar (1989)  mengemukakan bahwa penguasaan konsep sebagai kemampuan 

siswa dalam memahami makna secara ilmiah baik teori maupun penerapannya 

dalam kehidupan sehari hari.  Bloom dalam Rustaman, dkk. (2013) mengemuka-

kan bahwa penguasaan konsep merupakan suatu kemampuan menangkap penger-

tian-pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan ke 

dalam bentuk yang lebih dipahami, mampu memberikan interpretasi dan mampu 

mengaplikasikannya. 

 

Penguasaan konsep akan mempengaruhi ketercapaian hasil belajar siswa.  Siswa 

yang mampu menguasai konsep materi dengan baik akan dapat menyelesaikan 

masalah terkait dengan materi tersebut sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa.  Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Widyowati (2014) yang menyatakan 

bahwa kemampuan siswa dalam memahami konsep kimia memiliki hubungan 

positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa, artinya semakin tinggi pengua-

saan konsep kimia siswa maka semakin tinggi pula hasil belajar kimia siswa 

(Suyanti, 2016). 

 

Penguasaan konsep IPA kimia yang masih rendah di sekolah-sekolah merupakan 

pekerjaan bersama dari praktisi pendidikan.  Dari hasil observasi dan wawancara 

dengan guru maupun siswa di salah satu SMP negeri di Kabupaten Garut, pelajar-

an IPA kimia masih menjadi hal yang ditakuti oleh siswa karena termasuk pela-

jaran yang dianggap sulit.  Begitupun dari hasil ulangan harian yang telah 
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dilakukan banyak siswa dengan nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal 

(Andriani,2015).  

 

Pelajaran IPA seharusnya menjadi wahana bagi siswa untuk mencari tahu dan 

mempelajari alam sekitarnya secara langsung.  Tetapi pada kenyataannya, pelajar-

an IPA masih disampaikan sama halnya dengan pelajaran lain yang tidak mene-

kankan pada cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, melainkan dengan 

proses transformasi pengetahuan langsung dari guru kepada siswa.  Hal ini mem-

buat siswa menjadi tidak mandiri dalam menemukan konsep pembelajaran (Dep-

diknas, 2006). 

 

Penguasaan konsep berhubungan erat dengan kemampuan akademik siswa.  Ke-

mampuan akademik menggambarkan sebagian dari kemampuan intelektual yang 

umumnya tercermin dalam prestasi akademik (nilai hasil belajar).  Seorang siswa 

yang memiliki kemampuan akademik yang baik cenderung memiliki banyak pe-

ngetahuan yang relevan dengan topik yang akan dipelajari dan akan lebih paham 

serta mudah mengingat materi tersebut bila dibandingkan dengan siswa yang ha-

nya memiliki sedikit pengetahuan awal.  Dengan pengetahuan awal tersebut maka 

mudah baginya untuk mempelajari pengetahuan yang baru (Krishnawati dan Sur-

yani, 2010).   

 

Tingkat keberhasilan belajar seseorang, dapat dipengaruhi dari kemampuan aka-

demiknya.  Kemampuan akademik dapat dikategorkan menjadi dua kategori, 

yakni kemampuan akademik tinggi, dan rendah.  Setiap kategori tentunya mem-

punyai perbedaan lama waktu dalam memahami sesuatu konsep atau materi 

tertentu. Joyce dkk. (2009)  menyebutkan bahwa yang menyebabkan perbedaan 
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kemampuan akademik dalam belajar adalah waktu.  Siswa dengan kemampuan 

akademik rendah membutuhkan waktu lebih lama dalam memahami konsep 

dibanding siswa dengan kemampuan akademik tinggi.  Siswa dengan kemampuan 

akademik rendah akan berhasil mencapai target kognitif tertentu seperti siswa 

akademik tinggi jika diberikan waktu lebih banyak. 

 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SMP Al-Azhar 3  Bandar Lam-

pung, diketahui bahwa dalam mencapai kompetensi Dasar (KD) 3.6 Menjelaskan 

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

terhadap kesehatan, pembelajaran hanya berjalan satu arah, artinya guru masih 

menjadi sumber pengetahuan utama siswa atau pembelajaran masih terpusat pada 

guru sehingga siswa menjadi kurang aktif walaupun sekolah tersebut sebenarnya 

telah menerapkan kurikulum 2013. Pembelajaran dengan berpusat kepada guru 

mengakibatkan siswa menjadi pasif, hanya menerima, menghafal, memahami dan 

menggunakan pengetahuan yang diberikan oleh guru saja (Cheang,2009; Sukma-

dinata,2011).  Selain itu guru di sekolah tersebut jarang menggunakan model 

pembelajaran yang berbasis inquiry sehingga siswa kurang terlibat aktif dalam 

menemukan konsep atau pengetahuan.  Menurut Piaget (Suparno, 1997) penge-

tahuan tidak dapat begitu saja dipindahkan, melainkan harus dikontruksikan atau 

paling sedikit harus diinterpretasikan sendiri oleh siswa melalui pengalamanya.  

Sehingga sangatlah penting untuk melibatkan siswa dalam proses perolehan suatu 

konsep.  Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan keaktifan 

siswa dalam memperoleh suatu konsep adalah dengan menerapkan strategi atau 

model pembelajaran yang menitikberatkan pada partisipasi siswa sehingga dapat 
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meningkatkan proses berpikir siswa yang berdampak pada kemampuan siswa 

dalam menguasai konsep serta hasil belajar siswa (Huda, 2013). 

 

Model pembelajaran ADI (Argument Driven Inquiry) merupakan model pembela-

jaran yang menitikberatkan pada partisipasi siswa dengan menekankan pada kon-

truksi dan validasi pengetahuan melalui kegiatan penyelidikan (inquiry).  Model 

pembelajaran ADI dipandang dapat memfasilitasi siswa untuk memahami konsep 

IPA kimia secara baik.  Model ini dirancang untuk membuat sebuah kelas yang 

dapat membantu siswa untuk mengerti tentang bagaimana cara membuat sebuah 

penjelasan ilmiah, bagaimana mengeneralisasikan fakta ilmiah, menggunakan data 

untuk menjawab pertanyaan ilmiah dan pada akhirnya dapat merefleksikan hasil 

kerja yang telah dilakukannya (Sampson dkk., 2010).  Dengan terlibat dalam pro-

ses argumentasi, siswa juga dapat menguasai konsep lebih baik karena pengetahu-

an tentang konten topik yang dibahas dibutuhkan siswa untuk membangun argu-

men (Tavares, dkk.,2010, dalam Bekiroglu & Eskin, 2012).  Hal ini selaras 

dengan penelitian Andriani (2015) yang menyatakan bahwa dalam pembelajaran 

menggunakan Model ADI, siswa dilibatkan pada sesi pembuatan argumen tentatif 

maupun sesi argumentasi sehingga mereka diharuskan lebih memahami konten 

yang akan mereka jadikan dukungan bagi argumen yang mereka buat ataupun 

mereka pertahankan saat menjalani sesi argumentasi.  Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa Model ADI efektif untuk meningkatkan penguasaan konsep 

siswa. 

 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dan pentingnya penguasaan konsep, 

maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai “Efektivitas 
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Model Pembelajaran Argument Driven Inquiry (ADI) dalam Meningkatkan Pe-

nguasaan Konsep Siswa pada Materi Zat Aditif dan Adiktif  berdasarkan Kemam-

puan Akademik”. 

 

B. Rumusan masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah pada  

Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat interaksi antara pembelajaran menggunakan model pem-

belajaran ADI dan perbedaan kemampuan akademik terhadap penguasaan 

konsep siswa pada materi zat aditif dan adiktif? 

2. Bagaimana efektivitas model pembelajaran ADI dalam meningkatkan pe-

nguasan konsep siswa pada materi zat aditif dan adiktif? 

3. Bagaimana penguasaan konsep siswa kemampuan akademik tinggi dalam 

pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran ADI dan pembelajaran 

konvensional pada materi zat aditif dan adiktif? 

4. Bagaimana penguasaan konsep siswa kemampuan akademik rendah dalam 

pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran ADI dan pembelajaran 

konvensional pada materi zat aditif dan adiktif? 

5. Bagaimana penguasaan konsep siswa kemampuan akademik tinggi dan siswa 

kemampuan akademik rendah dalam pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran ADI pada materi zat aditif dan adiktif? 

 

 

 

 

 

 



7 
 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitan adalah untuk mendeskripsi-

kan : 

1. Interaksi antara pembelajaran menggunakan model pembelajaran ADI dan 

perbedaan kemampuan akademik terhadap penguasaan konsep siswa pada 

materi zat aditif dan adiktif. 

2. Efektivitas model pembelajaran ADI dalam meningkatkan penguasan konsep 

siswa pada materi zat aditif dan adiktif. 

3. Penguasaan konsep siswa kemampuan akademik tinggi dalam pembelajaran 

yang menggunakan model pembelajaran ADI dan pembelajaran konvensional 

pada materi zat aditif dan adiktif. 

4. Penguasaan konsep siswa kemampuan akademik rendah dalam pembelajaran 

yang menggunakan model pembelajaran ADI dan pembelajaran konvensional 

pada materi zat aditif dan adiktif. 

5. Penguasaan konsep siswa kemampuan akademik tinggi dan siswa kemam-

puan akademik rendah dalam pembelajaran yang menggunakan model pem-

belajaran ADI pada materi zat aditif dan adiktif. 

 

D. Manfaat penelitian 

 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah bagi: 

1. Siswa                        

Melalui pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran ADI  

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa khususnya penguasaan 
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konsep sehingga dalam kegiatan pembelajaran siswa lebih mudah memahami 

materi pembelajaran khususnya pada materi zat aditif dan adiktif. 

2. Guru dan calon guru  

 Pembelajaran ADI menjadi salah satu alternatif model pembelajaran yang 

inovatif dalam meningkatkan penguasaan konsep. 

3. Sekolah                                                                                                           

Pembelajaran ADI menjadi sumbangan pemikiran informasi dan bahan 

refrensi model pembelajaran dalam meningkatkan mutu pembelajaran kimia 

di sekolah. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Model pembelajaran ADI merupakan pembelajaran yang dirancang untuk 

melatih kemampuan komunikasi dan membangun pengetahuan siswa melalui 

langkah-langkah identifikasi masalah, investigasi dan pengumpulan data, 

produksi argumen tentatif, sesi argumentasi,penyusunan laporan terlulis, 

review laporan, proses revisi laporan, serta diskusi reflektif (Walker, 2012). 

2. Penguasaan konsep merupakan produk dari suatu kegiatan belajar seseorang 

untuk mengerti dan memahami suatu obyek atau benda melalui pengamatan 

dan pengalaman seseorang dalam menyelesaikan, sehingga penguasaan kon-

sep ini menjadi konsep yang tidak mudah hilang (Rokhayati, 2011). 

3. Efektivitas pembelajaran adalah ukuran keberhasilan dari suatu rangkaian 

kegiatan interaksi antar siswa dengan siswa maupun antara siswa dengan guru 

untuk mencapai tujuan pembelajaran (Gracias, 2017). 
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4. Kemampuan akademik siswa adalah kemampuan intelektual yang umumnya 

tercermin dalam prestasi akademik (nilai hasil belajar) (Krishnawati dan Sur-

yani, 2010). 

5. Kemampuan akademik pada penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori 

yaitu kemampuan akademik tinggi dan rendah (iqbal dkk,2015). 

 



 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Efektivitas Pembelajaran 

 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi efektivitas adalah sesu-

atu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa 

hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini 

efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang 

telah dicanangkan (Satria, 2005). 

 

Efektivitas pembelajaran yaitu tingkat ketercapaian atau sejauh mana proses pem-

belajaran yang dilakukan dapat mencapai tujuan pembelajaran.  Belajar yang efek-

tif dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan yang diharapkan se-

suai dengan tujuan yang ingin dicapai.  Pembelajaran dikatakan efektif mening-

katkan hasil belajar siswa apabila secara statistik hasil belajar siswa menunjukan 

perbedaan yang signifikan antara pemahaman awal dengan pemahaman setelah 

pembelajaran. 

 

Menurut Faturrohman (2007) mengemukakan: 

bahwa pembelajaran efektif merupakan suatu pembelajaran yang 

memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan 

dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan.  Dengan 
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demikian, pembelajaran dikatakan efektif apabila tujuan dari pembelajaran 

tersebut tercapai. 

 

Menurut Hamalik (2002), pembelajaran dikatakan efektif jika memberikan kesem-

patan belajar sendiri dan beraktivitas seluas-luasnya kepada siswa untuk belajar. 

Dengan menyediakan kesempatan belajar sendiri dan beraktivitas seluas-luasnya 

diharapkan siswa dapat mengembangkan potensinya dengan baik.  Hal ini sejalan 

dengan Sutikno (2005) yang mengemukakan sebagai berikut. 

Pembelajaran efektif adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa 

untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat mencapai 

tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. 

 

 

Kriteria keefektifan menurut Wicaksono (2008) mengacu pada : 

a. Ketuntasan belajar, pembelajaran, dapat dikatakan tuntas apabila 

sekurang-kurangnya 75% dari jumlah siswa telah memperoleh nilai = 60 

dalam peningkatan hasil belajar.  

b. Model pembelajaran dikatakan efektif  meningkatkan hasil belajar siswa 

apabila secara statistik hasil belajar siswa menunjukkan perbedaan yang 

signifikan antara pemahaman awal dengan pemahaman setelah 

pembelajaran (gain yang signifikan).  

 

 

B. Model ADI (Argument Driven Inquiry) 

 

 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menjelaskan prosedur 

sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi guru untuk melaksanakan 

pembelajaran (Wisudawati & Sulistyowati, 2014).  Suatu model pengajaran me-

rupakan gambaran lingkungan pembelajaran yang juga meliputi perilaku kita 

sebagai guru saat model tersebut diterapkan (Joyce,2009). 
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Peran guru sebagai motor penggerak dalam pembelajaran harus mampu memilih 

model pembelajaran yang tepat dengan memperhatikan karakteristik 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.  

 

Pembelajaran Argument Driven Inquiry (ADI) dianggap sebagai pembelajaran 

yang efektif karena memfasilitasi siswa untuk meningkatkan komunikasi, kemam-

puan menulis, kemandirian siswa dalam belajar dan memberi kesempatan siswa 

untuk terlibat secara langsung dalam pembelajaran secara mandiri. 

Menurut Sampson (2014), melalui pembelajaran ADI siswa memiliki kesempatan 

untuk belajar bagaimana untuk mengembangkan metode untuk menghasilkan 

data, melakukan investigasi, menggunakan data untuk menjawab pertanyaan 

penelitian, menulis, dan melakukan kegiatan diskusi yang lebih reflektif setelah 

kegiatan penyelidikan dilakukan.  Sehingga melalui kombinasi ini siswa dapat 

mempelajari kontenkonten penting dari pembelajaran yang dilakukan. 

 

Demircioglu & Ucar (2012) 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. 
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Terdapat tujuh langkah ADI.yang dirancang untuk melatih kemampuan 

komunikasi dan membangun pengetahuan siswa.  Langkah-langkah model ADI 

ditunjukkan dalam Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Langkah-langkah model ADI (Walker, 2012) 

 

 

1. Pertanyaan.  

 

Tahap pertama yang dilakukan adalah menuliskan pertanyaan-pertanyaan 

penelitian.  Pada tahap ini pertanyaan penelitian menjadi fokusnya sebagai 

langkah awal untuk memulai proses penyelidikan. 

 

2. Investigasi dan pengumpulan data. 

 

Selama dalam proses penyelidikan siswa dibekali dengan daftar materi dan 

beberapa informasi tentang bagaimana cara pengumpulan data dilakukan.  

Informasi atau panduan pengumpulan data yang diberikan tidak diberikan 

secara detail melainkan hanya petunjuk umum, sehingga kelompok siswa 

Tahap 1 : 

Pertanyaan 

Penyelidikan 

Tahap 2 : 

Investigasi dan 

Pengumpulan Data 

Tahap 3 : 

Pembuatan 

Poster 

Tahap 4 : Sesi 

Argumentasi 

Tahap 5 : 

Pembuatan 

Laporan 

Penyelidikan 

Tahap 6 : Double 

Blind Peer 

Review 

Tahap 7 : Revisi dan 

Penyampaian Laporan 

Penyelidikan 
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yang menentukan bagaimana data akan dikumpulkan.  Instruktur / pemandu 

(guru) lebih berfungsi sebagai pendukung siswa selama penyelidikan dan 

bukan sebagai pemberi perintah yang harus dilakukan oleh siswa. 

 

 

3. Produksi argumen tentatif 

 

Setiap kelompok membuat sebuah argumen yang disertai dengan bukti (data 

penjamin) yang mendukung argumen yang dibuat.  Argumen dapat dituliskan 

pada lembar kerja kelompok. 

 

4. Sesi argumentasi  

 

Tahapan ini dilakukan dengan membagi kelompok menjadi dua kelompok 

kecil yakni kelompok bertamu dan penyaji.  Kelompok penyaji tinggal di 

meja kelompok dan bertugas untuk menjelaskan argumen yang telah dibuat 

kepada anggota kelompok lain yang bertamu, sedangkan kelompok bertamu 

bertugas untuk mengumpulkan informasi berupa argumen kelompok lain 

dalam rangka mencari argumen yang valid dengan cara membandingkan 

argumen kelompok dengan kelompok lainnya. 

 

5. Pembuatan laporan penyelidikan. 

 

Laporan penyelidikan memiliki tiga bagian yang diidentifikasi oleh pertanya-

an berikut : 

 Bagian 1: Apa yang ingin anda jelaskan (atau cari tahu) dan mengapa? 

 Bagian 2: Bagaimana anda mengerjakan pekerjaan Anda dan mengapa 

Anda melakukan penyelidikan dengan cara ini?  

 Bagian 3: Apa argumen anda?(Walker, 2012) 
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Laporan penyelidikan dibuat oleh masing-masing individu yang memuat per-

tanyaan penelitian, cara kerja dan argumen. 

 

6. Double blind peer review.  

Setelah membuat laporan penyelidikan, siswa dengan arahan guru saling ber-

tukar laporan untuk dikoreksi (dinilai) oleh teman sejawat dengan mengguna-

kan lembar review.  Penilaian dilakukan sesuai dengan petunjuk dan arahan 

dari guru, sehingga penilaian dilakukan secara objektif.  Pada penilaian ini 

teman sejawat dapat memberi masukan laporan yaitu diterima atau revisi dan 

mengajukan kembali. 

 

7. Revisi dan penyampaian laporan penyelidikan.  

 

Setelah laporan dinilai oleh teman sejawat, siswa dapat mengumpulkan lapor-

an kepada guru atau memilih untuk merevisi laporan terlebih dahulu lalu me-

ngumpulkan laporan.  Jika memilih melakukan revisi maka saat pengumpulan 

lembar review dan laporan sebelumnya juga dilampirkan(Walker, 2012). 

 

Berdasarkan beberapa tinjauan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Pembela-

jaran ADI merupakan sebuah pembelajaran yang menuntun siswa untuk meniru-

kan pola pikir dan cara kerja ilmuwan.  Siswa dituntun untuk menemukan per-

masalahan, memikirkan upaya penyelesaian masalahnya, serta mencari berbagai 

dukungan teori dan konsep untuk memudahkannya dalam upaya penyelesaian 

masalah.  Dengan menyampaikan argumentasi maka secara tidak langsung siswa 

dituntun untuk menguasai konsep karena untuk dapat berargumentasi maka siswa 
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diharuskan untuk memahami konten dengan lebih baik .  Oleh karena itu pembel-

ajaran ini sesuai untuk melatih penguasaan konsep siswa.  

 

C. Penguasaan Konsep 

 

 

Dahar (1989) menyatakan konsep adalah suatu abstraksi yang mewakili suatu 

kelas  objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, hubungan-hubungan 

yang mempunyai atribut yang sama.  Konsep merupakan pokok utama yang men-

dasari keseluruhan sebagai hasil berpikir abstrak manusia terhadap benda peristi-

wa, fakta yang menerangkan banyak pengalaman.  Menurut Herman Hudojo 

(dalam Rokhayati, 2011) konsep adalah suatu ide abstrak yang memungkinkan 

kita mengklasifikasikan objek-objek dan peristiwa-peristiwa itu termasuk atau 

tidak ke dalam ide abstrak tersebut. 

 

Menurut Ausubel (dalam Dahar, 1989) , konsep-konsep diperoleh dengan dua  

cara, yaitu formasi konsep (concept formation) dan asimilasi konsep (concept  

assimilation).  Formasi konsep terutama merupakan bentuk perolehan konsep 

konsep sebelum anak-anak masuk sekolah. konkret menurut Gagne (dalam Dahar,  

1989) formasi konsep dapat disamakan dengan belajar konsep-konsep.  Asimilasi  

konsep merupakan cara utama untuk memperoleh konsep-konsep selama dan  

sesudah sekolah. 

 

Menurut teori Djamarah dan Zain (2006) yang menyatakan bahwa pemahaman  

dan penguasaan konsep akan memberikan suatu aplikasi dari konsep tersebut,  

yaitu membebaskan suatu stimulus yang spesifik sehingga dapat digunakan dalam  

segala situasi dan stimulus yang mengandung konsep tersebut.  Jika belajar tanpa  
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konsep, proses belajar mengajar tidak akan berhasil.  Hanya dengan bantuan  

konsep, proses belajar mengajar dapat ditingkatkan lebih maksimal.  

 

Penguasaan konsep merupakan tingkat kemampuan yang mengharapkan siswa 

mampu menguasai/memahami arti atau konsep, situasi dan fakta yang diketahui, 

serta dapat menjelaskan dengan menggunakan kata-kata sendiri sesuai dengan 

pengetahuan yang dimilikinya dengan tidak mengubah artinya.  Penguasaan kon-

sep sangat penting dimiliki oleh siswa yang telah mengalami proses belajar. 

Penguasaan konsep yang dimiliki siswa dapat digunakan untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan yang berkaitan dengan konsep yang dimiliki.  Penguasaan 

konsep siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 

1. Raw input, yaitu karakteristik khusus siswa, baik fisiologi maupun psikologi. 

2. Instrumental input, yaitu faktor yang sengaja dirancang dan dimanipulasi. 

3. Environmental input, yaitu faktor lingkungan dan faktor social (Jhony, 2012).  

 

Penguasaan konsep adalah proses penyerapan ilmu pengetahuan oleh siswa 

selama proses pebelajaran berlangsung, dengan memiliki penguasaan konsep, 

peserta didik akan mampu mengartikan dan menganalisis ilmu pengetahuan yang 

diperoleh dari fakta dan pengalaman yang pada akhirnya peserta didik akan 

memperoleh prinsip hukum dari suatu teori.  Jadi penguasaan konsep merupakan 

kemampuan peserta didik dalam memahami konsep-konsep setelah kegiatan 

pebelajaran, kemampuan dalam memahami makna secara ilmiah, baik konsep 

secara teori maupun dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Afdila, 

2015).  Hal tersebut didukung oleh pendapat Sagala dalam Afdila (2015) definisi 

konsep adalah: 
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Konsep merupakan buah pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang 

dinyatakan dalam definisi sehingga menghasilkan produk pengetahuan yang 

meliputi prinsip, hukum, dan teori.  Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, 

pengalaman, melalui generalisasi dan berpikir abstrak. 

 

Hubungan antar konsep dalam pembelajaran kimia sangat penting, karena dengan 

penguasaan dan pemahaman konsep akan memudahkan siswa dalam mempelajari 

kimia.  Setiap pembelajaran diusahakan lebih menekankan pada penguasaan kon-

sep agar siswa memiliki bekal dasar yang baik untuk mencapai kemampuan dasar 

yang lain seperti penalaran, komunikasi, koneksi dan pemecahan masalah.  

Penguasaan konsep merupakan tingkatan hasil belajar siswa sehingga dapat men-

definisikan atau menjelaskan sebagian atau mendefinisikan bahan pelajaran de-

ngan menggunakan kalimat sendiri.  Misalnya saja dengan kemampuan siswa 

menjelaskan atau mendefinisikan, maka siswa tersebut telah memahami konsep 

atau prinsip dari suatu pelajaran meskipun penjelasan yang diberikan mempunyai 

susunan kalimat yang tidak sama dengan konsep yang diberikan tetapi maksudnya 

sama (Widiyowati, 2014). 

 

Penguasaan konsep yang dimiliki siswa sangat berpengaruh terhadap prestasi bel-

ajar atau hasil belajar siswa.  Hasil penelitian Widiyowati (2014) menunjukkan 

bahwa penguasaan konsep memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan 

hasil belajar siswa, yang artnya semakin baik atau semakin tinggi penguasaan 

konsep siswa maka semakin tinggi pula hasil belajar atau prestasi belajar siswa. 

 

D. Kemampuan Akademik 

 

Istilah kemampuan akademik terdiri dari dua kata, kemampuan dan akademik. 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemampuan memiliki makna kesanggup-

an, kecakapan, atau kekuatan, sedangkan akademik memiliki arti berhubungan 

dengan akademis (pendidikan).  Kemampuan akademik merupakan sebagian dari 

kemampuan intelektual yang umumnya tercermin dalam prestasi akademik (nilai 

hasil belajar).  Konsep kemampuan akademik adalah keyakinan individu dan eva-

luasi diri mengenai sifat akademis yang berhubungan dengan keterampilan dan 

kemampuan individu tersebut (Krishnawati dan Suryani , 2010). 

 

Kemampuan akademik siswa dapat tergambar dari pencapaian akademiknya.  

Pencapaian akademik merupakan fungsi akumulatif dari keluarga, masyarakat,dan 

pengalaman sekolah baik masa lalu maupun saat ini (Rivkin, dkk., 2005).  Hal 

tersebut didukung oleh pernyataan Dahar (2011)  yang menyatakan bahwa pres-

tasi atau pencapaian akademik siswa sebelumnya menunjukkan kemampuan dan 

kinerja akademik siswa di kelas sebelumnya.    

 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan akademik seorang 

siswa. Krishnawati dan Suryani (2010)  menyebutkan beberapa faktor tersebut, 

antara lain minat terhadap pelajaran, keteraturan mempersiapkan diri,kelengkapan 

sarana dan prasarana, kecermatan, kerapian tugas/pekerjaan, ketepatan melaksana-

kan setiap tugas yang diberikan oleh guru bidang studi, kemampua berkomunikasi 

dan bergaul, dan sebagainya.  

 

Yahaya (2004)  menjelaskan ada beberapa cara yang dapat digunakan oleh guru 

atau sekolah untuk meningkatkan pencapaian akademik para siswanya, yaitu  

menciptakan pembelajaran aktif, mengembangkan kemampuan berpikir, mencip-

takan area belajar yang efektif, memberikan umpan balik yang positif, mengem-
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bangkan hubungan yang baik, meningkatkan motivasi, dan menerima perbedaan 

individu pada diri siswa. 

 

E. Penelitian yang Relevan 

 

 

Beberapa penelitian relevan yang telah dilakukan berkaiatan dengan judul yaitu : 

1. Penelitian Sampson, dkk.(2011).  Penelitian pada siswa kelas 10 dari kelas 

kimia disebuah sekolah swasta kecil yang terletak di barat daya Amerika 

Serikat.  Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Model Pembelajaran ADI 

mempengaruhi cara siswa berpartisipasi dalam argumentasi 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 Univer-

sitas di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa Model Pembelajaran ADI 

membantu siswa belajar bagaimana terlibat dalam penyelidikan ilmiah dan 

memahami sifat penyelidikan ilmiah. 

2. Demircioglu & Ucar (2012) melakukan penelitian pada mahasiswa PPG 

Sains SD di Universitas Turki mengatakan bahwa tidak semua siswa dapat 

mengutarakan argumentasi mereka secara tertulis.  Hasil penelitiannya me-

nunjukkan bahwa Model ADI lebih efektif dalam meningkatkan argumentasi 

dibanding dengan metode praktikum tradisional. 

3. Kadayifcia, dkk.(2012) melalui penelitiannya pada kelas kimia di sebuah 

Universitas di Turki memperoleh kesimpulan bahwa melalui Model ADI da-

lam pembelajaran dapat ditemukan hubungan yang erat antara kelemahan 
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peserta didik dalam berargumen dengan keterampilan berpikir kritis dan kre-

atifnya. 

4. Andriani (2015) melalui penelitiannya mengenai peningkatan penguasaan 

konsep siswa melalui pembelajaran Argument Driven Inquiry pada pem-

belajaran ipa terpadu di SMP kelas VII  memperoleh kesimpulan bahwa Pe-

nerapan model pembelajaran ADI secara signifikan dapat meningkatkan pe-

nguasaan konsep siswa dibandingkan pembelajaran dengan inkuiri terbim-

bing. 

 

F. Kerangka Berpikir 

 

Materi kimia terdiri dari konsep-konsep prinsip-prisnsip yang bersifat abstrak 

yang membuat siswa merasa kesulitan mempelajari kimia.  Penggunaan model 

pembelajaran yang tepat oleh guru akan memberikan hasil belajar siswa yang 

memuasakan.  Dalam kurikulum 2013 mata pelajaran IPA kelas VIII terdapat 

kompetensi dasar (KD) IPA-Kimia yang harus dikuasai siswa yaitu KD 3.6 men-

jelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dam-

paknya bagi kesehatan.KD 4.6 membuat karya tulis tentang dampak penyalah-

gunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan.  Materi dalam KD tersebut adalah 

zat aditif dan adiktif.  Agar siswa dapat mencapai pengetahuan seperti yang di-

maksudkan KD tersebut maka diperlukan model pembelajaran ADI karena dirasa 

tepat untuk membangun pengetahuan siswa dengan mengajak berfikir aktif dalam 

pembelajaran. 

 

Pada pembelajaran ADI diharapkan siswa dapat membangun dan menemukan 

pengetahuannya sendiri.  Melalui langkah-langkah pembelajaran ADI seperti 
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Langkah 1 yaitu mengidentifikasi tugas yang bertujuan untuk memperkenalkan 

topik utama untuk dipelajari dengan memancing perhatian peserta didik terhadap 

suatu fenomena.  Kemudian Langkah 2 yaitu pengumpulan data.  Dalam langkah 

ini, peserta didik mengembangkan dan menerapkan percobaan atau observasi 

sistematis dalam kelompok kolaboratif untuk menjawab masalah atau pertanyaan 

penelitian yang diajukan.  Selanjutnya Langkah 3 yaitu produksi argumen tentatif, 

di sini peserta didik diminta untuk menghasilkan argumen yang disertakan penje-

lasan, bukti-bukti yang digunakan untuk mendukung ide-ide dan alasan mereka.  

Langkah 4 atau menginteraksikan argumentasi, dimana pada tahap ini peserta 

didik memberi penjelasan, memberi dukungan, menilai, mengkritik, mengusulkan, 

dan memperbaiki penjelasan dan kesimpulan melalui interaksi argumentasi yang 

dilakukan satu kelompok dengan kelompok lain.  Untuk dapat menginteraksikan 

argumentasi maka siswa dituntut untuk menguasai konsep dengan baik.  Kemudi-

an Langkah 5 yaitu penyusunan laporan penyelidikan tertulis oleh masing-masing 

peserta didik yang berisi: tujuan penyelidikan, metode yang digunakan, dan argu-

men yang beralasan.  Dalam langkah ini peserta didik dapat berbagi hasil pene-

litian mereka melalui tulisan, membaca dan memahami tulisan orang lain serta 

mengevaluasinya.  

 

Berdasarkan langkah-langkah tersebut maka penting bagi siswa untuk dapat 

menguasai konsep dengan baik sehingga model pembelajaran ADI diharapkan 

efektif untuk meningkatkan penguasaan konsep.  Selain itu model ADI diharap-

kan mampu untuk membantu siswa dalam memahami materi zat aditif dan adiktif 

atau materi lain dengan karakteristik sama.  
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G. Anggapan Dasar 

 

 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah: 

1. Siswa kelasVIII semester genap SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung T.A. 

2017/2018 yang menjadi subyek penelitian mempunyai kemampuan 

akademik yang berbeda-beda dalam kompetensi kimia 

2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi yang dibelajarkan sama. 

3. Perbedaan penguasaan konsep pada materi Zat Aditif dan Adiktif semata-

mata terjadi karena perbedaan perlakuan dalam proses pembelajaran. 

4. Faktor-faktor lain diluar perlakuan pada kelas diabaikan. 

 

 

H. Hipotesis Umum 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah model pembelajaran ADI efektif untuk 

meningkatkan penguasaan konsep pada materi zat aditif dan adiktif ditinjau dari 

kemampuan akademik yangdijabarkan menjadi: 

1. Terdapat interaksi antara pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

ADI dan perbedaan kemampuan akademik terhadap penguasaan konsep siswa 

pada materi zat aditif dan adiktif. 

2. Model pembelajaran ADI efektif untuk meningkatkan penguasan konsep 

siswa pada materi zat aditif dan adiktif. 

3. Penguasaan konsep siswa kemampuan akademik tinggi dalam pembelajaran 

yang menggunakan model pembelajaran ADI lebih tinggi daripada 

penguasaan konsep siswa kemampuan akademik tinggi yang menggunakan 

model pembelajaran konvensional pada materi zat aditif dan adiktif. 
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4. Penguasaan konsep siswa kemampuan akademik rendah dalam pembelajaran 

yang menggunakan model pembelajaran ADI lebih tinggi daripada 

penguasaan konsep siswa kemampuan akademik rendah yang menggunakan 

model pembelajaran konvensional pada materi zat aditif dan adiktif. 

5. Penguasaan konsep siswa kemampuan akademik tinggi lebih tinggi daripada 

siswa kemampuan akademik rendah yang keduanya diterapkan pembelajaran 

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 Al-azhar 3 Bandar-

lampung tahun ajaran 2017/2018 berjumlah 260 siswa yang tersebar dalam 6 

kelas yakni kelas VIII A sampai dengan VIII G .  Kemudian dari populasi tersebut 

dipilih dua kelas sebagai sampel dalam penelitian ini (kelas eksperimen dan kelas 

kontrol).   

 

Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive 

sampling.  Teknik pengambilan sampel ini didasarkan pada pengetahuan sebelum-

nya tentang populasi yaitu kemampuan siswa yang heterogen (Fraenkel dkk, 

2013).  Peneliti dibantu oleh guru mata pelajaran IPA dalam hal pemilihan sampel 

tersebut.  Guru mata pelajaran memberikan informasi tentang karakteristik siswa 

di masing-masing kelas VIII yang menjadi dasar pertimbangan dalam pemilihan 

sampel yang memiliki kemampuan akademik sama baik kelas eksperimen mau-

pun kelas kontrol nantinya.  Berdasarkan pertimbangan tersebut kelas yang dipilih 

adalah kelas VIII A dan B.  Kelas A dijadikan sebagai kelas eksperimen (kelas 

dengan menggunakan model ADI) dan kelas B sebagai kelas kontrol (kelas deng-

an menggunakan pembelajaran konvensional).  Selanjutnya sampel digolongkan 

dalam kategori berbeda berdasarkan kemampuan akademiknya.  
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Berdasarkan kemampuan akademik, siswa dapat digolongkan menjadi dua kate-

gori yaitu siswa dengan kemampuan akademik tinggi dan rendah (Nurhadi dkk, 

2003).  Penentuan ini dilakukan berdasarkan nilai rata-rata ulangan harian pada 

mata pelajaran IPA pada masing-masing kelas. Adapun rata- rata pada kelas eks-

perimen adalah 68,92, sedangkan untuk kelas kontrol sebesar 64,40.  Siswa deng-

an nilai lebih tinggi dari nilai rata-rata digolongkan dalam kategori kemampuan 

akademik tinggi, sedangkan siswa dengan nilai lebih rendah dari nilai rata-rata 

digolongkan dalam kategori kemampuan akademik rendah. Adapun jumlah siswa 

pada sampel penelitian berdasarkan kemampuan akademik ditunjukkan pada 

Tabel 1. 

 

Tabel 1. Jumlah siswa berdasarkan kemampuan akademik. 

Kemampuan Akademik 
Jumlah Siswa 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Tinggi 20 18 

Rendah 18 20 

Jumlah 38 38 

 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

 

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

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

saan konsep siswa pada materi zat aditif dan adiktif yang diperoleh dari nilai pre-

tes dan postes.  Sedangkan data kualitatif yang diperoleh yaitu keterlaksanaan 

pembelajaran pada materi zat aditif dan adiktif dengan model ADI serta data tang-

gapan siswa mengenai penggunaan model ADI dalam pembelajaran.  
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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 (Fraenkeldkk.,2012).Dalam desain ini terdapat dua 

kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang dipilih secara 

acak, kemudian diberi pretes untuk mengetahui pengetahuan awal siswa, adakah 

perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol (Sugiyono, 2009). Kelas eks-

perimen diberi perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran ADI, sedang-

kan kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional.  Setelah itu kedua 

kelas tersebut diberi postes yang bertujuan untuk mengukur penguasaan konsep 

siswa atas perlakuan yang telah diberikan. Adapun rancangan eksperimen dalam 

penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 2. 

 

Tabel 2.Desain penelitian 

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 
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Sedangkan desain yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 3. 

 

Tabel 3.  Desain faktorial 2x2 (Frankel dkk, 2012) 

            Variabel Bebas (A) 

 

 

Variabel Moderat (B) 

Pembelajaran 

Menggunakan  

model pembelajaran 

ADI 

(A1) 

Menggunakan 

pembelajaran 

konvensional 

(A2) 

Kemampuan 

Akademik 

Tinggi (B1) A1B1 A2B1 

Rendah (B2) A1B2 A2B2 

 

Keterangan : 

A1B1 =  Penguasaan konsep siswa kemampuan akademik tinggi pada pembelajar-

an menggunakan model pembelajaran ADI. 

A1B2 =  Penguasaan konsep siswa kemampuan akademik rendah pada pembel-

ajaran menggunakan model pembelajaran ADI  

A2B1 = Penguasaan konsep siswa kemampuan akademik tinggi pada pembelajar-

an konvensional 

A2B2 =  Penguasaan konsep siswa kemampuan akademik rendah pada pembel-

ajaran konvensional 

 

 

D. Variabel Penelitian 

 

 

Penelitian ini terdiri dari beberapa variabel yakni variabel bebas, variabel terikat, 

variabel kontrol dan variabel moderat.  Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

model pembelajaran yang digunakan pada kelas ekperimen dan kelas kontrol.  

Pada kelas ekperimen pembelajaran menggunakan model Argument Drivent In-

quiry (ADI), sedangkan pada kelas kontrol pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran konvensional.  Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengua-

saan konsep sampel penelitian, yang berupa nilai pretes dan postes pada materi zat 

aditif dan adiktif.  Variabel moderat pada penelitian ini adalah kemampuan aka-

demik siswa, serta variabel kontrol yang berupa materi pembelajaran. 
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E. Instrumen Penelitian 

 

 

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah silabus, Ren-

cana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) model ADI dan lembar kerja peserta didik 

(LKPD).  LKPD ini menggunakan model pembelajaran ADI yang berjumlah 2 bu-

ah LKPD terdiri dari 1 LKPD mengenai zat aditif dan 1 LKPD mengenai zat adik-

tif .  Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan oleh pengum-

pul data untuk melaksanakan tugasnya mengumpulkan data  (Arikunto, 2012). 

Pada penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan adalah soal pretes dan 

soal postes yang berisi 6 butir soal essai, rubrik soal, lembar observasi keterlaksa-

naan pembelajaran dan kuisioner tanggapan siswa.  Keseluruhan instrumen telah 

diuji validitas dengan cara judgement atau keputusan ahli oleh dosen Pendidikan 

kimia dan Dosen Pendidikan MIPA Universitas lampung.  Untuk soal prestes dan 

postes juga dilakukan uji validitas isi.  

 

F. Langkah – langkah penelitian 

 

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

 

1. Pra penelitian 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah : 

a. Menemui kepala sekolah SMP Al- Azhar 3 Bandar Lampung dan meminta 

izin untuk mengadakan penelitian dengan menyerahkan surat pengantar (surat 

izin penelitian). 

b. Meminta izin dan melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran IPA  
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serta meminta informasi terkait siswa kelas VIII di SMP Al- Azhar 3 Bandar  

Lampung. 

c. Membagikan angket kepada siswa di salah satu kelas VIII. 

d. Menentukan populasi dan sampel penelitian. 

e. Meminta bantuan kepada guru mata pelajaran IPA agar dapat membantu da-

lam hal jadwal yang akan digunakan penelitian dan lain sebagainya. 

f. Membuat dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penelitian 

dalam hal ini adalah instrumen dan media penelitian.  Instrumen penelitian 

berupa soal pretes dan soal postes, rubrik soal, lembar observasi keterlaksana-

an pembelajaran dan kuisioner tanggapan siswa.  Sedangkan media seperti 

laptop, recorder, papan tulis kecil, spidol dan penghapus yang akan diguna-

kan dalam pembelajaran.  

 

2. Pelaksanaan penelitian 

 

Penelitian dilakukan dalam beberapa langkah yaitu : 

a. Melakukan pretest dengan menggunakan soal-soal penguasaan konsep pada  

kelas eksperimen dan kontrol dengan menggunakan soal yang sama. 

b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran pada materi zat aditif dan adiktif deng-

an menggunakan model pembelajaran ADI pada kelas eksperimen dan model 

pembelajaran konvensional pada kelas kontrol.  Berikut adalah langkah-

langkah yang dilakukan untuk mengembangkan penguasaan konsep siswa : 

1). mengidentifikasi masalah 

Pada langkah ini guru menjelaskan topik bahasan yang akan dipelajari dan 

memberikan fenomena mengenai materi zat aditif dan adiktif pada kehidupan 
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sehari-hari.  Selanjutnya siswa diberikan LKPD dan siswa diminta untuk 

membaca dan mengamati fenomena yang diberikan. 

2). mengumpulkan data 

Pada tahap ini siswa melakukan penyelidikan dan diminta untuk menyatakan 

sebuah klaim terkait fenomena yang diberikan. LKPD menyediakan kolom 

untuk klaim siswa dan akan menuntun siswa untuk mencari data yang men-

dukung klaim siswa. 

3). pembuatan argumen tentatif 

Pada tahap ini siswa diminta untuk membuat argumen.  Setelah siswa mem-

berikan bukti/data yang mendukung klaimnya, siswa harus menambahkan 

pembenaran berupa teori yang relevan dengan klaim yang siswa sampaikan di 

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

ilmiahnya dengan menambahkan dukungan terhadap klaimnya dengan mem-

berikan pendapat ahli lain yang sama dengan klaim yang dinyatakan siswa. 

4). sesi argumentasi 

Pada tahap ini siswa antar kelompok mempresentasikan hasil argumennya 

dan semua kelompok merekam menggunakan recorder.  Selain itu, tahapan 

ini juga mampu memberikan kesempatan bagi siswa untuk memberikan re-

buttal terhadap klaim awal siswa lain. 

5). penyusunan laporan penyelidikan 

Pada tahap ini siswa diberikan tugas berupa laporan dan siswa menyusun 

laporan penyelidikan yang dikumpulkan pada pertemuan berikutnya 

6). review dan revisi laporan 

Pada tahap keenam dan ketujuh siswa mengevaluasi laporan penyelidikan  
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menggunakan lembar review yang ditukarkan ke teman kelompok lain, lalu 

guru mendorong siswa untuk merevisi laporan penyelidikan.  

7). diskusi reflektif 

Pada tahap terakhir yaitu diskusi reflektif, dilakukan untuk merefleksikan diri 

terhadap proses dan hasil penyelidikan.  Melalui tahap-tahap model pembel-

ajaran ADI, siswa terlatih untuk berargumentasi khususnya materi zat aditif 

dan adiktif.  Pada tahapan ini penguasaan konsep siswa jelas terlihat, karena 

pada tahap ini guru meminta siswa untuk membahas kembali hasil-hasil pe-

nyelidikan, dimulai dari cara memperoleh data, jenis data yang diperoleh ser-

ta pengetahuan apa yang didapatkan oleh siswa setelah melakukan penyeli-

dikan.  Siswa dikatakan telah mampu menguasai konsep tersebut apabila me-

reka mampu menjelaskan apa yang mereka dapatkan selama pembelajaran. 

Pada tahap ini juga guru mengkonfirmasi konsep yang siswa temukan dengan 

cara membandingkan dengan teori dari buku atau mengaitkannya dengan 

fakta dikehidupan sehari-hari.  

c. Melakukan penilaian penguasaan konsep siswa pada kedua kelas. 

d. Melakukan postes dengan soal-soal penguasaan konsep pada kelas eksperi-

men 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 pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Prosedur Pelaksanaan Penelitian 
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G. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

 

1. Analisis validitas dan reliabilitas instrumen 

Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui dan mengukur apakah instrumen 

yang digunakan telah memenuhi syarat dan layak digunakan sebagai pengumpul 

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 ke-

putusan 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 instru-

men tersebut harus dilakukan uji reliabilitas.  Suatu alat evaluasi disebut reliabel 

jika alat tersebut mampu memberikan hasil yang dapat dipercaya dan konsisten.  

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach yang  

Keterangan: 

Garis tegas ( ) : Proses penelitianGaris putus-putus ( ): Hasil 
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kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan derajat reliabilitas alat evaluasi 

menurut Guilfrod (Suherman, 2003), dalam hal ini analisis dilakukan dengan 

menggunakan SPSS 17.0.  

Kriteria derajat 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 efektivitas pembelajaran menggunakan model ADI 

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 pretesdan postespada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

b. perhitugan n-Gain siswa 

Peningkatan penguasaan konsep siswa ditunjukkan oleh nilai yang diperoleh sis-

wa dalam tes.  Nilai pretes dan postes akan dihitung nilai n-Gain.  Rumus n-Gain 

adalah sebagai berikut 
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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 

 

 

3. Uji keterlaksanaan pembelajaran 

 

a. Keterlaksanaan pembelajaran dengan model ADI 

Lembar observasi digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran 

melalui penilaian aktivitas siswa dan 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 peneliti dengan 

mengadaptasi lembar observasi oleh Hasnunidah (2016).  Lembar observasi diisi 

dengan cara memberi tanda checklist pada salah satu kolom penilaian terdiri atas 

kriteria terlaksana, kurang, dan tidak terlaksana.  Lembar observasi ini diisi oleh 

observer yang berjumlah 3 orang. Adapun lembar observasi pada penelitian ini 

seperti pada Tabel 4. 

Tabel 4.  Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran 

Tahap/sintaks 

pembelajaran 

Penilaian 

Guru 

Terlaksana 

Aktivitas 

Siswa 

Terlaksana 

Y
a 

K
u
ran

g
 

T
id

ak
 

Y
a 

K
u
ran

g
 

T
id

ak
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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, tidakterlaksana diberi skor 0.   

Setelah itu dilakukan penghitungan persentase keterlaksanaan dengan rumus 

Keterlaksanaan pembelajaran (%)  

 

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 

(Sudijono, 2004) 

 

Keterangan:  

PKS = Persentase Keterlaksanaan Sintaks 

 

b. Tanggapan siswa terhadap pembelajaran 

Kuisioner atau angket digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran yang dialami. Kuisioner tanggapan siswa diadaptasi dari Hasnuni-

dah (2016) dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Kuesioner tanggapan siswa 

No Pernyataan 
Tanggapan 

Ya Ragu Tidak 

1.      

 

Data tanggapan siswa terhadap pembelajaran dianalisis juga secara deskriptif kua-

litatif dalam bentuk persentase.  Setiap pernyataan pada angket tanggapan ya di-

beri skor 2, ragu diberi skor 1, dan tidak diberi skor 0. 
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Setelah itu, dilakukan penghitungan tanggapan siswa dengan rumus : 

Persentase tanggapan (%)  

Untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran dapat ditentukan dan 

dilihat pada persentase hasil penelitian dengan klasifikasi 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) 

 

(Sudijono, 2004) 

 

3. Uji prasyarat analisis 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas untuk mengetahui apakah sampel penelitian berasal dari populasi 

berdistribusi normal atau tidak.  Pengujian normalitas data pada penelitian ini 

menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, dengan kriteria 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).   

2). Uji homogenitas 

Uji homogenitas untuk mengetahui apakah sampel penelitian memiliki varians 

homogen atau tidak.  Uji homogenitas data dilakukan setelah diketahui data 

berdistribusi normal.  Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan levene  
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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).   

 

4. Pengujian hipotesis 

 

Uji hipotesis dilakukan untuk menentukan taraf signifikan diterima atau 

ditolaknya hipotesis yang telah dirumuskan pada bab dua. Pengujian hipotesis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji varians dua jalur dan uji perbedaan 

dua rata-rata.   

 

a. uji ankova 

Data nilai keterampilan argumentasi diuji statistik menggunakan uji Ankova atau 

analisis kovarian.  Analisis kovarian digunakan untuk menguji perbedaan perlaku-

an terhadap sekelompok data hasil postes setelah disesuaikan dengan pengaruh 

kovariat (pretes).  Uji Ankova dalam penelitian ini menggunakan software SPSS 

17 pada taraf nyata 5%. 

 

Kriteria pengujian adalah jika: 

1). Sig >α maka hipotesis diterima, dan jika 

2). Sig <α maka hipotesis ditolak 

 

Model matematis Ankova dengan satu covariate 

yij = μ + τi + βxij + εij  

   i = 1, 2, ...a 
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   j = 1, 2, ...ni 

dimana: 

yij : nilai keterampilan argumentasi pada perlakuan i ke-j 

xij : nilai covariate pada observasi yang bersesuaian dengan yij 

τi  : koefisien regresi linier 

β   : koefisien regresi linier 

ɛ ij   :  random error 

a   : banyaknya kategori pada perlakuan 

ni  : banyaknya observasi pada kategori ke-i 

 

Asumsi dalam Ancova 

1. X adalah fixed, diukur tanpa error dan independen terhadap perlakuan 

(tidak dipengaruhi oleh perlakuan). 

2. ɛ ij mengikuti sebaran NID (o,σ2). 

3. β≠0 yang mengindikasikan bahwa antara x dan y terdapat hubungan linier. 

 

Hipotesis 

- H0 : τ1 = τ2 = ...= τa = 0 

- H1 : sekurang-kurangnya ada satu τi ≠ 0, i = 1, 2, ...a 

- H0 : τ1 = τ2 = ...= τa = 0 

(Tidak ada pengaruh perbedaaan perlakuan terhadap peubah respon) 

- H1 : sekurang-kurangnya ada satu τi ≠ 0, i = 1, 2, ...a 

(Ada pengaruh perbedaaan perlakuan terhadap peubah respon) 
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Kriteria Keputusan 

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

an perlakuan terhadap peubah respon. 

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

lakuan terhadap peubah respon. 

 

b. Uji perbedaan dua rata-rata 

Untuk mengetahui penguasaan konsep siswa dengan kemampuan akademik tinggi 

dan kemampuan akademik rendah pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol 

pada materi zat aditif dan adiktif, maka dilakukan uji perbedaan dua rata-rata.   

 

Hipotesis 1 

Uji hipotesis 1 dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya interaksi antara pembe-

lajaran menggunakan model ADI dengan kemampuan akademik terhadap pengua-

saan konsep siswa pada materi zat aditif dan adiktif.  Berdasarkan data yang di-

peroleh diketahui bahwa data berasal dari sampel yang berdistribusi normal dan 

homogen, maka untuk menguji hipotesis 1 dilakukan dengan ujiAnkova menggu-

nakan SPSS 17.0 for windows.  Hipotesis statistik uji 1 berdasarkan hipotesis pe-

nelitian yang telah dirumuskan sebagai berikut: 

H0 : Tidak ada interaksi antara pembelajaran menggunakan model ADI dan ke-

mampuan akademik terhadap penguasaan konsep siswa pada materi zat aditif 

dan adiktif 

H0 : A * B = 0 

H1 : Ada interaksi antara pembelajaran dengan menggunakan model ADI dan 

kemampuan akademik terhadap penguasaan konsep siswa pada materi zat aditif 
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dan adiktif 

H1 : A * B  

 

Keterangan  

A = model pembelajaran ADI 

B = kemampuan akademik 

 

 

Hipotesis 2 

Uji hipotesis 2 dilakukan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran ADI 

dalam meningkatkan penguasaan konsep siswa pada materi zat aditif dan adiktif.  

Untuk menguji hipotesis 2 dilakukan dengan ujit menggunakan SPSS 17.0 for 

windows.  Hipotesis statistik uji 2 berdasarkan hipotesis penelitian yang telah 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

H0 : Rata-rata n-Gain penguasaan konsep siswa dengan pembelajaran  menggu-

nakan model ADI lebih rendah atau sama dengan daripada siswa dengan pembe-

lajaran konvensional pada materi zat aditif dan adiktif 

H0 : µ1 ≤ µ2 

H1 : Rata-rata n-Gain penguasaan konsep siswa dengan pembelajaran  menggu-

nakan model ADI secara signifikan lebih tinggi daripada siswa dengan pembela-

jaran konvensional pada materi zat aditif dan adiktif 

H1 :µA1B1  ˃µA2B1 

 

Keterangan 

µ1 = Rata-rata n-Gainketerampilan argumentasi siswa pada pembelajaran  

menggunakan model ADI 
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µ2 = Rata-rata n-Gainketerampilan argumentasi siswa pada pembelajaran 

konvensional 

 

Hipotesis 3 

Uji hipotesis 3 dilakukan untuk mengetahui penguasaan konsep siswa dengan 

kemampuan akademik tinggi pada pembelajaran menggunakan model ADI 

dengan siswa kemampuan akademik rendah pada pembelajaran konvensional.  

Hipotesis statistik uji 3 berdasarkan hipotesis penelitian yang telah dirumuskan 

sebagai berikut: 

H0 : Rata-rata n-Gain penguasaan konsep siswa dengan kemampuan akademik 

tinggi pada pembelajaran menggunakan model ADI lebih rendah atau sama 

dengan daripada siswa dengan kemampuan akademik tinggi pada pembelajaran 

konvensional pada materi zat aditif dan adiktif 

H0 : µA1B1 ≤ µA2B1 

H1 : Rata-rata n-Gain penguasaan konsep siswa dengan kemampuan akademik 

tinggi pada pembelajaran menggunakan model ADI secara signifikan lebih 

tinggi daripada siswa dengan kemampuan akademik tinggi dengan pembelajaran 

konvensional pada materi zat aditif dan adiktif 

H1 :µA1B1  ˃µA2B1 

 

Keterangan 

µA1B1 = Rata-rata n-Gain penguasaan konsep siswa dengan kemampuan akade-

mik tinggi pada pembelajaran menggunakan model ADI 

µA2B1 = Rata-rata n-Gain penguasaan konsep siswa dengan kemampuan akade-

mik tinggi pada pembelajarankonvensional. 
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Hipotesis 4 

Uji hipotesis 4 dilakukan untuk mengetahui penguasaan konsep siswa dengan 

kemampuan akademik rendah pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.  Hipo-

tesis statistik uji 4 berdasarkan hipotesis penelitian yang telah dirumuskan seba-

gai berikut: 

 

H0 : Rata-rata n-Gain penguasaan konsep siswa siswa dengan kemampuan 

akademik rendah pada pembelajaran menggunakan model ADI lebih rendah atau 

sama dengan daripada siswa dengan kemampuan akademik rendah pada pem-

belajaran konvensional pada materi zat aditif dan adiktif 

H0 : µA1B1 ≤ µA2B1 

H1 : Rata-rata n-Gain penguasaan konsep siswa siswa dengan kemampuan aka-

demik rendah pada pembelajaran menggunakan model ADI secara signifikan 

lebih tinggi daripada siswa dengan kemampuan akademik rendah pada pembel-

ajaran konvensional pada materi zat aditif dan adiktif. 

H1 :µA1B1  ˃µA2B1 

 

Keterangan 

µA1B1 = Rata-rata n-Gain penguasaan konsep siswa siswa dengan kemampuan 

akademik rendah pada pembelajaran menggunakan model ADI. 

µA2B1 = Rata-rata n-Gain penguasaan konsep siswa siswa dengan kemampuan 

akademik rendah pada pembelajaran konvensional. 

Hipotesis 5 

Uji hipotesis 5 dilakukan untuk mengetahui penguasaan konsep siswa siswa 

dengan kemampuan akademik tinggi dan siswa siswa dengan kemampuan aka-
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demik rendah pada pembelajaran yang menggunakan model ADI.  Hipotesis sta-

tistik uji 5 berdasarkan hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

H0 : Rata-rata n-Gain penguasaan konsep siswa siswa dengan kemampuan aka-

demik tinggi lebih rendah atau sama dengan daripada siswa siswa dengan ke-

mampuan akademik rendah pada pembelajaran menggunakan model ADI pada 

materi zat aditif dan adiktif 

H0 : µA1B1 ≤ µA2B1 

H1 : Rata-rata n-Gain penguasaan konsep siswa siswa dengan kemampuan aka-

demik tinggi secara signifikan lebih tinggi daripada siswa dengan kemampuan 

akademik rendah pada pembelajaran menggunakan model ADI pada materi zat 

aditif dan adiktif 

H1 :µA1B1  ˃µA2B1 

 

Keterangan 

µA1B1 = Rata-rata n-Gain penguasaan konsep siswa siswa dengan kemampuan 

akademik tinggi pada pembelajaran menggunakan model ADI 

µA2B1 = Rata- rata n-Gain penguasaan konsep siswa siswa dengan kemampuan 

akademik rendah pada pembelajaran menggunakan model ADI.  



 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa model pembela-

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

an konsep siswa ditinjau dari kemampuan akademik: 

1. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran menggunakan model ADI  dan 

kemampuan akademik terhadap penguasaan konsep siswa pada materi zat 

aditif dan adiktif. 

2. Penggunaan model pembelajaran ADI efektif untuk meningkatkan pengua-

saan konsep pada materi zat aditif dan adiktif. 

3. Penggunaan model pembelajaran ADI efektif meningkatkan penguasaan 

konsep siswa kemampuan akademik tinggi pada materi zat aditif dan adiktif. 

4. Penggunaan model pembelajaran ADI efektif meningkatkan penguasaan 

konsep siswa kemampuan akademik rendah pada materi konsep zat aditif dan 

adiktif. 

5. Peningkatan penguasaan konsep siswa kemampuan akademik tinggi dan 

siswa kemampuan akademik rendah tidak berbeda secara signifikan pada 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran ADI  pada materi zat aditif 

dan adiktif . 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa: 

1. Bagi calon peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan menggunakan 

model pembelajaran ADI perlu memperhatikan kemampuannya dalam menge-

lola waktu pembelajaran dan suasana belajar di kelas agar proses pembelajaran 

yang dilaksanakan optimal.  

2. Model pembelajaran ADI memerlukan media seperti whiteboard, boardmark-

er, penghapus papan tulis, perekam suara serta LCD untuk keterlaksanaan 

pembelajaran. Untuk itu bagi calon peneliti yang akan menggunakan model 

ADI perlu memperhatikan ketersediaan alat-alat tersebut. 

3. Model pembelajaran ADI dianjurkan sebagai alternatif model pembelajaran 

bagi guru untuk diterapkan dalam pembelajaran kimia pada materi zat aditif 

dan adiktif atau materi dengan karakteristik yang sejenis. 
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