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ABSTRAK 

 

EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN ADI DALAM MENINGKATKAN 

KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA MATERI ZAT ADITIF DAN 

ADIKTIF BERDASARKAN KEMAMPUAN AKADEMIK 

 

 

Oleh 

 

Khasmar Hasung P.W. 
 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektifitas model pembelajaran 

ADI dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa materi zat aditif dan 

adiktif berdasarkan kemampuan akademik.  Metode penelitian yang digunakan 

yaitu Quasi Experimental dengan menggunakan Pretest-Postest Nonequivalent 

Control Group Design dengan tipe factorial 2x2.  Penentuan sampel pada peneli-

tian adalah menggunakan purposive sampling.  Sampel penelitian ini adalah siswa 

kelas VIII G dan VIII B di SMP Al-Azhar 3 Bandarlampung yang masing-masing 

sebagai kelas ekspeimen dan kelas kontrol.  Instrument yang digunakan adalah 

LKPD dengan model ADI, soal pretes dan postes.  Teknik analisis data meng-

gunakan uji Ankova dan uji-t.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) pembel-

ajaran model ADI efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 

kemampuan akademik tinggi dan siswa kemampuan akademik rendah, (2) siswa 

kemampuan akademik tinggi mengalami peningkatan keterampilan berpikir kritis 

yang tidak berbeda secara signifikan dengan siswa kemampuan akademik rendah.  

Jadi berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembelajaran ADI 
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efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa materi zat aditif 

dan adiktif berdasarkan kemampuan akademik. 

Kata kunci :  kemampuan akademik, keterampilan berpikir kritis, model pembel-

ajaran ADI. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Proses pendidikan tidak terlepas dari kegiatan pembelajaran di kelas.  Kegiatan 

pembelajaran sangat ditentukan oleh kerjasama guru dan siswa.  Guru dituntut 

untuk mampu menyajikan materi pelajaran dengan maksimal.  Oleh karena itu, 

diperlukan kreativitas dan gagasan yang baru untuk mengembangkan cara penya-

jian materi pelajaran di sekolah.  Untuk mencapai tujuan pembelajaran maka sejak 

dini harus di-kembangkan kemampuan dan keterampilan siswa untuk dapat meru-

muskan suatu konsep.  

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan ilmu yang mempelajari tentang feno-

mena alam yang proses perolehan pengetahuannya melalui serangkaian proses 

ilmiah Tim Penyusun, 2014).  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah mata pelajar-

an di tingkat SMP/MTs yang berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam 

secara sistematis. Hal tersebut dimaksudkan agar penguasaan siswa tidak hanya 

kumpulan pengetahuan berupa fakta, konsep atau prinsip saja, tetapi juga merupa-

kan suatu proses dan penyimpulan dari suatu penemuan.  Pelajaran kimia pertama 

kali dikenalkan pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP) melalui pelajaran 

IPA yang disajikan secara terpadu tanpa memisahkan fisika, kimia dan biologi 

(Poedjiadi, 2011). 
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Kurikulum 2013 dirancang untuk memperkuat kompetensi siswa dari sisi penge-

tahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh.  Berpikir kritis merupakan salah satu 

jenis berpikir yang konvergen, yaitu menuju ke satu titik.  Dalam pembelajaran, 

siswa dihadapkan pada suatu isu persoalan yang menuntut sikap kritis siswa untuk 

mem-pertanyakan dan meragukan suatu kebenaran melalui logika berpikir (Norris 

dan Ennis dalam Stiggins, 1994).  Setiap siswa akan memiliki cara pandang sen-

diri dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan.  Cara pandang yang 

didasari dengan penalaran penting dilakukan dalam mengemukakan argumen.  

Ketika berargumen dengan menggunakan penalarannya, berarti siswa sedang me-

lakukan tindakan berpikir kritis (Rosana, 2014).  Untuk mengembangkan keteram-

pilan berpikir kritis siswa, pembelajaran yang dibutuhkan adalah suatu pembel-

ajaran yang menuntut siswa untuk aktif ikut serta dalam proses pembelajaran 

(student-centered), memberikan pengalaman kepada siswa dan bersifat konstruktif 

(Lipmen dalam Wulandari, 2013).  Oleh sebab itu berpikir kritis sangat 

dibutuhkan dalam pembelajaran, khususnya IPA.   

 

Salah satu materi IPA kelas VII pada KD 3.6 menjelaskan berbagai zat aditif 

dalam makanan dan minuman, zat adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan.  

Pada KD tersebut siswa dituntut untuk dapat memahami tentang zat aditif dan zat 

adiktif serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Agar siswa dapat menguasai materi 

maka siswa dihadapkan permasalahan tentang zat aditif dan adiktif dengan cara 

berargumentasi terhadap suatu fakta.  Oleh sebab itu, materi zat aditif dan adiktif 

merupakan materi yang dapat dilatihkan dengan model Argument Driven Inquiry 

(ADI).   
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Model pembelajaran ADI dipandang dapat memfasilitasi siswa untuk memahami 

konsep IPA secara baik.  Sebuah model pembelajaran yang menekankan pada 

kegiatan pembelajaran yang menekankan pada kontruksi dan validasi pengetahuan 

melalui kegiatan penyelidikan (inquiry).  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).  Pada 

model ini, siswa memiliki kesempatan untuk belajar bagaimana untuk mengem-

bangkan metode untuk menghasilkan data, melakukan investigasi menggunakan 

data untuk menjawab pertanyaan penelitian, menulis, dan melakukan kegiatan 

diskusi yang lebih reflektif setelah kegiatan penyelidikan dilakukan.  Melalui 

kombinasi dari semua kegiatan ini, diharapkan siswa belajar konten-konten 

penting sebagai bagian dari proses pembelajaran yang telah dilakukan.  Dengan 

terlibat dalam proses argumentasi, siswa juga dapat menguasai konsep lebih baik 

karena pengetahuan tentang konten topik yang dibahas dibutuhkan siswa untuk 

membangun argumen (Tavares, dkk.,2010, dalam Bekiroglu & Eskin, 2012), 

sehingga siswa diharuskan untuk memahami konten dengan lebih baik. 

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMP 3 Al-Azhar yang telah 

menggunakan kurikulum 2013 akan tetapi pembelajaran IPA Kimia disekolah 

tersebut masih berpusat pada guru (teacher center learned).  diketahui fakta bah-

wa pengetahuan tentang keterampilan berpikir kritis siswa SMP masih rendah.  

Dalam proses pembelajaran juga guru masih banyak menggunakan metode 

ceramah sehingga keterampilan berpikir kritis siswa kurang dilatih.  Pembelajaran 
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ini meng-akibatkan siswa pasif, hanya menerima, menghafal, memahami dan 

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

Sukmadinata, 2011).  Guru IPA jarang menggunakan model pembelajaran berba-

sis inquiry, sehingga siswa ku-rang terlibat aktif dalam pembelajaran dan kurang 

melatih keterampilan berpikiri kritis siswa.  Setiap siswa memiliki kemampuan 

kognitif yang berbeda-beda (Widyaningtyas, dkk., 2015).  Kemampuan kognitif 

siswa dibedakan menjadi kemampuan kognitif tinggi dan kemampuan kognitif 

rendah (Jahja, 2013).  

 

Permasalahan lainnya dalam proses pembelajaran IPA yang selama ini dilakukan 

hanya memberikan kesempatan siswa berkemampuan akademik tinggi memper-

oleh prestasi belajar yang memuaskan, sedangkan siswa dengan kemampuan aka-

demik rendah tertinggal prestasinya, sehingga perlu upaya memperkecil kesen-

jangan prestasi belajar antara siswa berkemampuan akademik tinggi dan siswa 

berkemampuan akademik rendah.  Berdasarkan permasalahan tersebut dibutuhkan 

pembelajaran yang dapat melatih keterampilan berpikir kritis siswa baik pada 

siswa berkemampuan akademik tinggi maupun siswa berkemampuan akademik 

rendah. 

 

Hal ini memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas 

Model Pembelajaran ADI dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis 

Siswa Materi Zat Aditif Dan Zat Adiktif Berdasarkan Kemampuan Akademik” 
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B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

 

 

1. Apakah terdapat interaksi antara pembelajaran menggunakan model ADI dan 

perbedaan kemampuan akademik siswa terhadap keterampilan berpikir kritis 

siswa pada materi zat aditif dan zat adiktif? 

2. Bagaimana efektivitas penerapan pembelajaran ADI dalam meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis siswa pada materi zat aditif dan zat adiktif ?” 

3. Bagaimana keterampilan berpikir kritis siswa kemampuan akademik tinggi 

yang menggunakan model ADI dibandingkan dengan dengan menggunakan 

pembelajaran konvensional pada materi zat aditif dan adiktif ? 

4. Bagaimana keterampilan berpikir kritis siswa kemampuan akademik rendah 

yang menggunakan model ADI dibandingkan menggunakan pembelajaran 

konvensional pada materi zat aditif dan adiktif ? 

5. Bagaimanakah perbedaan keterampilan berpikir kritis siswa kemampuan 

akademik rendah dengan kemampuan akademik tinggi yang menggunakan 

model ADI pada materi zat aditif dan zat adiktif ? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

 

 

1. Mendeskripsikan interaksi antara pembelajaran menggunakan model ADI dan 

perbedaan kemampuan akademik terhadap keterampilan berpikir kritis siswa 

pada materi zat aditif dan adiktif. 
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2. Mendeskripsikan efektivitas model ADI dalam meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis siswa pada materi zat aditif dan adiktif. 

3. Mendeskripsikan keterampilan berpikir kritis siswa kemampuan akademik 

tinggi yang menggunakan model ADI dibandingkan menggunakan 

pembelajaran konvensional pada materi zat aditif dan adiktif. 

4. Mendeskripsikan keterampilan berpikir kritis siswa kemampuan akademik 

rendah yang menggunakan model ADI dibandingkan menggunakan 

pembelajaran konvensional pada materi zat aditif dan adiktif. 

5. Mendeskripsikan perbedaan keterampilan berpikir kritis siswa kemampuan 

akademik tinggi dengan kemampuan akademik rendah yang menggunakan 

model ADI pada materi zat aditif dan adiktif. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi pihak 

yang bersangkutan, yaitu: 

1.  Memberi pengalaman secara langsung kepada siswa dalam melatih 

keterampilan berpikir kritis dalam memahami materi zat aditif dan zat adiktif 

serta pengaruhnya terhadap kesehatan. 

2.  Pembelajaran dengan metode ADI menjadi salah satu alternatif bagi guru 

dalam memilih pembelajaran yang inovatif dan kreatif. 

3.  Menjadi informasi dan sumbangan pemikiran bagi sekolah dalam upaya 

meningkatkan mutu pembelajaran IPA kimia 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran istilah dalam penelitian ini, maka perlu 

adanya ruang lingkup penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Pembelajaran menggunakan ADI dikatakan efektif meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis siswa apabila secara statistik n-gain keterampilan 

berpikir kritis siswa menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

2. Keterampilan berpikir kritis yang akan diteliti sesuai dengan framework 

Norris dan Ennis (Norris & Ennis dalam Stiggins, 1997). 

3. Terdapat 3 indikator berpikir kritis yaitu memberikan penjelasan sederhana, 

memberikan penjelasan lanjut serta menerapkan strategi dan taktik.  

4. Kemampuan akademik pada penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori 

yaitu kemampuan akademik rendah dan kemampuan akademik tinggi. 

5. Kemampuan akademik adalah sebagian dari kemampuan intelektual yang 

umumnya tercermin dalam prestasi akademik atau nilai hasil belajar 

(Suryani,2010). 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Model Pembelajaran ADI 

 

 

Model pembelajaran ADI (Argument Driven Inquiry) dipandang dapat memfasili-

tasi siswa untuk memahami konsep IPA secara baik.  Model pembelajaran ADI 

merupakan sebuah model pembelajaran yang menekankan pada kegiatan pembel-

ajaran yang menekankan pada kontruksi dan validasi pengetahuan melalui kegia-

tan penyelidikan (inquiry).  Model ini dirancang untuk membuat sebuah kelas 

yang dapat membantu siswa untuk mengerti tentang bagaimana cara membuat 

sebuah penjelasan ilmiah, bagaimana mengeneralisasikan fakta ilmiah, menggu-

nakan data untuk menjawab pertanyaan ilmiah dan pada akhirnya dapat mereflek-

sikan hasil kerja yang telah dilakukannya (Sampson dkk., 2010). 

 

Pembelajaran ADI dianggap sebagai pembelajaran yang efektif karena memfasili-

tasi siswa untuk meningkatkan komunikasi, kemampuan menulis membangun 

pengetahuan siswa secara mandiri, dan memberikan siswa kesempatan mengalami 

proses belajar langsung secara mandiri.  Farida & Gusniarti (2014) menyatakan 

bahwa salah satu cara dalam upaya mengembangkan keterampilan argumentasi 

ilmiah siswa adalah melalui pembelajaran inkuiri argumentatif yang merupakan 

modifikasi dari model ADI yang dinyatakan oleh Sampson dkk (2010).  ADI 

merupakan salah satu model yang disarankan untuk meningkatkan pencapaian 
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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 ke-terampilan berpikir kritis siswa.  Model ini juga 

dianggap sebagai model yang efektif untuk meningkatkan komunikasi dan 

kemampuan menulis siswa, mem-bangun ilmu pengetahuan siswa, dan 

mengajak siswa mengalami langsung pro-ses pembentukan pengetahuan 

mereka. 

 

Kelebihan pembelajaran inkuiri argumentasi antara lain: 

a. Melalui pembelajaran ADI, siswa mengalami secara langsung bagaimana 

mengatasi masalah yang siswa hadapi dalam melakukan percobaan 

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

b.  Pada salah satu tahapan pembelajaran Argument Driven Inquiry (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 pembelajaran inkuiri argumentasi membantu siswa memahami 

ulasan teoritis, kebenaran toeri, dan keyakinan yang mempengaruhi kasus 

penelitian seorang peneliti. Memberikan pengalaman siswa bagaimana 

untuk melaksanakan penelitian dan menafsirkan data hasil pengamatan. 
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B. Keterampilan Berpikir Kritis 

 

 

Kemampuan berpikir kritis sangat penting dimiliki oleh siswa.  Johnson (2009) 

mengartikan berpikir kritis sebagai aktivitas mental yang membantu merumuskan 

atau memecahka masalah, membuat  keputusan atau memilih keinginan untuk 

memahami.  Berpikir kritis merupakan salah satu jenis berpikir yang konvergen, 

yaitu menuju ke satu titik.  Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan 

yang sangat esensial untuk kehidupan, pekerjaan, dan berfungsi efektif dalam 

semua aspek kehidupan lainnya.  Kemampuan dalam berpikir kritis memberikan 

arahan yang tepat dalam berpikir dan bekerja serta membantu dalam mementukan 

keterkaitan sesuatu dengan yang lainnya dengan lebih akurat.  Kemampuan berpi-

kir kritis sangat diperlukan dalam pembelajaran. 

 

Beberapa pengertian berpikir kritis yang dikutip dari Achmad (2007: 44) adalah: 

a. Berpikir kritis adalah memberdayakan keterampilan atau strategi kognitif 

dalam menentukan tujuan (Halpen,1996).  

b. Berpikir kritis adalah cara berpikir reflektif yang masuk akal atau 

berdasarkan nalar yang difokuskan untuk menentukan apa yang harus diyakini 

dan dilakukan (Ennis, 1985). 

Berpikir kritis harus melalui beberapa tahapan untuk sampai kepada sebuah 

kesimpulan atau penilaian. Seperti yang dikemukakan oleh Anggelo dalam 

Achmad (2007:62): 

Berpikir kritis adalah mengaplikasikan rasional, kegiatan berpikir yang 

tinggi, yang meliputi kegiatan menganalisis, mensisntesis, mengenal 

permasalahan dan pemecahannya, menyimpulkan dan mengevaluasi. 
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Beberapa indikator berpikir kritis. Ennis dalam Aryati (2009:88), mengidentifikasi 

12 indikator berpikir kritis, yang dikelompokkan dalam  lima besar aktivitas 

sebagai berikut: 

a.  Memberikan penjelasan sederhana, yang berisi:  

1) Memfokuskan pertanyaan.  

2) Menganalisis pertanyaan dan bertanya.  

3) Menjawab pertanyaan tentang suatu penjelasan atau pernyataan.  

b. Membangun keterampilan dasar, yang terdiri atas:  

1) Mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak.  

2) Mengamati serta mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi.  

c. Menyimpulkan, yang terdiri atas kegiatan:  

1) Mendeduksi atau mempertimbangkan hasil deduksi.  

2) Meninduksi atau mempertimbangkan hasil induksi  

3) Membuat serta menentukan nilai pertimbangan.  

d. Memberikan penjelasan lanjut, yang terdiri atas:  

1) Mengidentifikasi istilah-istilah dan definisi pertimbangan serta dimensi.  

2) Mengidentifikasi asumsi.  

e. Mengatur strategi dan teknik, yang terdiri atas:  

1) Menentukan tindakan.  

2) Berinteraksi dengan orang lain. 

 

Berdasarkan  penjelasan mengenai indikator kemampuan berpikir kritis menurut 

Ennis, maka dapat dibuat rubrik dengan pemberian skor 1 sampai skor 4. Rubrik 

penilaian berpikir kritis modifikasi dari Ennis (1985) dalam Achmad (2007) 

tersebut ditampilkan pada Tabel.1 

Tabel 1. Rubrik penilaian berpikir kritis 

Indikator Berpikir 

Kritis 

Skor Indikator Penilaian 

Memberikan 

penjelasan sederhana 

1 Hanya memfokuskan pada pertanyaan 

(mengidentifikasi atau memformulakan 

pertanyaan ) 

2 Memilih informasi yang relevan 

3 Menganalisis argument 

4 Menjawab pertanyaan tentang suatu 

penjelasan 

Memberikan 

penjelasan lebih 

lanjut 

1 Mendefinisikan istilah 

2 Mendefinisikan asumsi 

3 Mempertimbangkan definisi 

4 Menentukan pola hubungan yang digunakan 
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(1) (2) (3) 

Menerapkan strategi 

dan taktik 

    

1 Menentukan tindakan 

2 Menunjukkan pemecahan masalah 

3 Memecahkan masalah menggunakan 

berbagai sumber 

4 Ketepatan menggunakan tindakan 

Sumber: Modifikasi dari Ennis (1985) dalam Achmad (2007) 

  

Kerangka Norris dan Ennis memfokuskan pada proses berpikir yang melibatkan 

pengumpulan informasi dan penerapan kriteria untuk mempertimbangkan se-

rangkaian tindakan atau pandangan yang berbeda.  Kerangka Norris dan Ennis 

(dalam Stiggins, 1994) menjelaskan tentang penalaran kompleks yang memerlu-

kan penggunaan terintegrasi dari sejumlah proses bepikir.  Kerangka kerja Norris 

dan Ennis memerlukan asesmen  kinerja untuk menilai penalaran.  Penilaian 

kinerja dapat menggunakan  suatu isu yang disajikan kepada siswa baik individu 

maupun kelompok dan kemudian menilai keterampilan berpikir kritis.  Di 

samping dengan asesmen kinerja, penalaran siswa juga dapat dinilai melalui 

komunikasi personal dengan  mengajukan pertanyaan-pertanyaan.  Melalui kedua 

cara tersebut, keterampilan berpikir kritis siswa dapat dinilai. 

 

 

C. Kemampuan Akademik 

 

 

Istilah kemampuan akademik terdiri dari dua kata, yaitu kemampuan dan akade-

mik.  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemampuan memiliki makna ke-

sanggupan, kecakapan, atau kekuatan, sedangkan akademik memiliki arti berhu-

bungan dengan akademis (pendidikan).  Menurut Krishnawati dan Suryani (2010) 

kemampuan akademik merupakan sebagian dari kemampuan intelektual yang 

umumnya tercermin dalam prestasi akademik (nilai hasil belajar).  Konsep 
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kemampuan akademik adalah keyakinan individu dan evaluasi diri mengenai sifat 

akademis yang berhubungan dengan keterampilan dan kemampuan individu 

tersebut (McGrew, 2008). 

Nasution (2008) menyatakan, kemampuan akademik merupakan salah satu faktor 

yang berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa.  Variasi kemampuan akademik 

siswa didalam kelas dapat diklarifikasikan menjadi siswa berkemampuan akade-

mik atas dan rendah.  Pemberian pengalaman belajar pada siswa akan menghasil-

kan prestasi belajar yang berbeda, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan 

kemampuan akademik.  Menurut Winanrni (2006), apabila siswa memiliki tingkat 

kemampuan akademik berbeda kemudian diberi pengajaran yang sama maka hasil 

belajar (pemahaman konsep) akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat ke-

mampuannya, karena hasil belajar berhubungan dengan kemampuan siwa dalam 

mencari dan memahami materi yang dipelajari.  Kemampuan akademik siswa da-

pat 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 prestasi 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, kelengkap-

an sarana dan prasarana, kecermatan, kerapian tugas/pekerjaan, ketepatan melak-

sanakan setiap tugas yang diberikan oleh guru bidang studi, kemampuan 
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berkomunikasi dan bergaul, dan sebagainya.  Selain itu, Mlambo (2011) 

meringkas berbagai faktor yang terbukti mempengaruhi performa akademik 

seorang siswa, yaitu usaha siswa, sekolahnya sebelumnya, pendidikan orang tua, 

penghasilan keluarga, motivasi diri, umur siswa, kehadiran di kelas, dan 

kualifikasi masuk sekolah.  Sedangkan Sprinthall dan Sprinthall (1990) 

menjelaskan bahwa penyakit fisik, emosi yang mudah terganggu, dan motivasi 

yang hilang dapat mengganggu kesuksesan sis-wa dalam pencapaian 

akademiknya.  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, menciptakan area belajar yang efektif, memberikan umpan 

balik yang positif, mengembangkan  hubungan yang baik, meningkatkan motivasi, 

dan menerima perbedaan  individu pada diri siswa.  

 

Yahaya (2004) menambahkan ada beberapa pihak yang dapat mempengaruhi  

Pencapaian akademik siswa selain guru dan sekolah, yaitu teman, keluarga, dan 

diri  siswa itu sendiri.  Diri siswa sendiri memegang peranan penting bagi dirinya 

untuk  dapat memperoleh pencapaian akademik yang tinggi.  Yahaya (2004) men-

jelaskan  lebih lanjut bahwa cara yang dapat dilakukan siswa untuk meningkatkan 

pencapaian akademiknya, yaitu dengan cara membiasakan dirinya untuk aktif, 

mengarahkan tujuannya, mengatur dirinya sendiri (self-regulated),  menganggap 

dirinya sendiri bertanggung jawab terhadap pembelajaran dirinya sendiri, dapat 

mengolah informasi yang didapat menjadi informasi yang lebih bermakna, 

merefleksi bagaimana dirinya berpikir dan belajar, mengatur tujuannya,  memilih 
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strategi atau metode untuk mencapai tujuannya, dan  memantau  kemajuan yang 

telah ia capai. 

 

 

D. Kerangka Pikir 

 

 

Salah satu KD kelas VIII SMP yaitu KD 3.6 Menjelaskan berbagai zat aditif da-

lam makanan dan  minuman, zat adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan .  

Materi pada KD 3.6 tersebut merupakan salah satu materi kimia yang dapat 

dilatihkan keterampilan berpikir kritis siswa.  Kemampuan berpikir kritis diukur 

melalui tes kemampuan berpikir kritis berupa soal uraian.  Proses pembelajaran 

akan bersifat student centered (berpusat pada siswa) dan siswa akan menjadi lebih 

aktif. 

 

Pembelajaran menggunakan ADI seperti yang telah dipaparkan dalam tinjauan 

pustaka merupakan pembelajaran dengan beberapa tahapan, yang pertama claim 

yaitu kemampuan siswa untuk memberikan bukti dan alasan  untuk memperkuat 

atau menolak suatu pendapat.  Kemampuan memberikan bukti dan alasan yang 

dimaksud  adalah kemampuan siswa dalam  membuat klaim (claim), memberikan 

data,  memberikan pembenaran (warrant), dan  memberikan dukungan (backing) 

untuk memperkuat atau  menolak pendapat atau gagasan (claim).   

 

Pada proses pembelajaran siswa dikelompokkan secara heterogen berdasarkan ke-

mampuan akademik.  Siswa dituntut dapat bekerjasama antar kelompok.  Sehing-

ga siswa dengan kemampuan akademik berbeda dapat bekerja sama dan berdisku-

si.  

Adapun tahap-tahap pembelajaran ADI sebagai berikut:  
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1) mengidentifikasi tugas dan pertanyaan inkuiri:  guru memberikan tugas berupa 

pertanyaan inkuiri, dalam penelitian ini akan diberikan wacana atau video yang 

berkaitan denagn materi zat aditif dan adiktif.  Peserta didik diminta untuk 

mengamati dengan seksama fenomena yang diberikan.  Selanjutnya peserta didik 

diberi LKPD ADI yang berisi pengenalan singkat terkait materi. 

2) pengumpulan data dan analisis data:  siswa bekerja sama untuk menyelesaikan 

tugas dan pertanyaan inkuiri yang telah diberikan pada tahap satu dengan 

mengumpulkan dan menganalisis data. 

3) pengembangan argumen tentatif yang berisi penjelasan, bukti, dan penalaran 

pada tahap ini peserta didik diminta guru untuk membuat argumen disertai dengan 

penjelasan dan bukti-bukti atau fakta yang mendukung argumen yang dibuat.  

Dalam pembuatan argument  ilmiah ini peserta didik perlu mengetahui bahwa 

argumen dalam  sains (klaim) harus disertai dengan bukti atau  fakta yang 

mendukung.  Argumen tanpa adanya bukti atau fakta tidak memiliki kekuatan 

sama sekali dan kebenarannya sangat dipertanyakan.  Peserta didik dalam  hal 

pembuatan argumen perlu memperhatikan  bukti atau fakta yang  relevan yang 

akan  digunakan  untuk  mendukung dan memperkuat argumen.   Langkah ini 

dapat membantu guru melihat pemikiran siswa (ide-ide, bukti, penalaran) 

 4) melakukan pengumpulan data tambahan dengan cara studi pustaka atau 

percobaan. 

5) penyusunan laporan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil studi 

pustaka dan percobaan. 

6) penilaian laporan dan refleksi dari guru untuk menghindari miskonsepsi. pada 

tahap ini siswa mereview laporan dengan cara berpasangan dengan peserta siswa 
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lain menggunakan lembar review.  Lembar review memiliki kriteria khusus yang 

digunakan untuk mengevaluasi laporan penyelidikan dan memberi umpan balik 

bagi penulis laporan.  Pada tahap ini siswa belajar tentang umpan balik yang 

bersifat edukatif sehingga diharapkan dapat terbentuknya lingkungan belajar yang 

menghargai  pemikiran orang lain dan terbentuknya peserta didik yang saling 

bertanggungjawab.  Lembar  review  memiliki kriteria khusus untuk memberi 

umpan balik bagi penulis misalkan seperti : “ Apakah penulis menggunakan 

istilah yang sesuai ? ” atau “Apakah penulis menggunakan bukti asli untuk 

mendukung penjelasannya?” 

 

Berdasarkan uraian dan langkah-langkah di atas dengan diterapkannya pembel-

ajaran menggunakan model Argument Driven Inquiry (ADI)  pada materi zat 

aditif dan zat adiktif diharapkan dapat  meningkatkan keterampilan berpikir kritis 

siswa ditinjau dari kemampuan akademik siswa.   

 

 

E. Anggapan Dasar 

 

 

Beberapa hal yang menjadi anggapan dasar penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Tingkat kedalaman dan keluasan materi yang diberikan sama antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol; 

2.  Perbedaan n-gain keterampilan berpikir kritis siswa semata-mata terjadi karena 

perbedaan perlakuan dalam proses pembelajaran; dan 

3.  Faktor-faktor lain diluar perilaku pada kedua kelas diabaikan 
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F. Hipotesis 

 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah 

1. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran menggunakan ADI dan kemam-

puan akademik terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi zat 

aditif dan zat adiktif. 

2. Pembelajaran menggunakan model ADI efektif dalam meningkatkan kete-

rampilan berpikir kritis siswa pada materi zat aditif dan zat adiktif. 

3. Keterampilan berpikir kritis siswa akademik tinggi dengan model ADI lebih 

tinggi daripada keterampilan berpikir kritis siswa akademik tinggi dengan 

pembelajaran konvensional pada materi zat aditif dan adiktif. 

4. Keterampilan berpikir kritis siswa akademik rendah dengan model ADI lebih 

tinggi daripada keterampilan berpikir kritis siswa akademik rendah dengan 

pembelajaran konvensional pada materi zat aditif dan adiktif. 

5. Keterampilan berpikir kritis siswa akademik tinggi lebih tinggi daripada 

siswa akademik rendah pada pembelajaran dengan model ADI pada materi 

zat aditif dan adiktif. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Populasi dan Sampel 

 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII di SMP Al-Azhar 3 

Bandarlampung yangterdiri dari 7 kelas.  Dari populasi penelitian ini dipilih dua 

kelas sebagai sampel penelitian.  Satu kelas sebagai kelas kontrol dan satu kelas 

lainnya sebagai kelas eksperimen. 

 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampling purposif (purposive sam-

pling).  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 maupun 

kelas kontrol nantinya.  Berdasarkan pertimbangan tersebut diperoleh kelas VIII G 

sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol. 

 

 

B. Jenis Dan Sumber Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan data kualita-

tif.  Data kuantitatif yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data keterampilan 

berpikir kritis siswa pada materi zat aditif dan zat adiktif yang diperoleh dari nilai 
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pretes dan postes.  Sedangkan data kualitatif yang diperoleh yaitu data keterlak-

sanaan pembelajaran pada materi zat aditif dan zat adiktif dengan model ADI dan 

data tanggapan siswa mengenai penggunaan model ADI dalam pembelajaran.  

Kedua data bersumber dari kelas eksperimen dan kelas kontrol kecuali data 

keterlaksanaan pembelajaran dan tanggapan siswa hanya bersumber dari kelas 

eksperimen. 

 

 

C. Variabel Penelitian 
 

 

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

variabel moderat. 

a. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran model ADI. 

b. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keterampilan berpikir kritis siswa 

pada materi zat aditif dan zat adiktif. 

c. Variabel kontol dalam penelitian ini adalah materi zat aditif dan zat adiktif 

d. Variabel moderat dalam penelitian iniadalah kemampuan akademik. 

 

 

D. Metode Penelitian 

 

  

Metode pada penelitian ini adalah Quasi Experimental dengan menggunakan 

Pretest-Postest Nonequivalent Control Group Design dengan tipe factorial 2x2 

karena digunakan variabel moderat (Fraenkel dkk.,2012) yang dapat dijelaskan 

dalam Tabel 2.  
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Tabel 2. Desain factorial 2x2 

         Variabel Bebas (A) 

 

 

Variabel Moderat (X) 

Model Pembelajaran 

Menggunakan 

pembelajaran ADI 

(A1) 

Menggunakan 

pembelajaran 

konvensional (A2) 

Kemampuan 

akademik 

Rendah (X1) A1 X1 A2 X1 

Tinggi (X2) A1 X2 A2 X2 

Keterangan : 

A1X1 =Keterampilan berpikir kritis siswa dengan kemampuan akademik 

rendah pada pembelajaranmenggunakan model pembelajaran ADI. 

A1X2 =Keterampilan berpikir kritis siswa dengan kemampuan akademik 

tinggi pada pembelajaranmenggunakan model pembelajaran ADI. 

A2X1 =Keterampilan berpikir kritis siswa dengan kemampuan akademik 

rendah  pada pembelajaranmenggunakan model pembelajaran 

konvensional. 

A2X2 =Keterampilan berpikir kritis siswa dengan kemampuan akademik 

tinggi pada pembelajaranmenggunakan pembelajaran 

konvensional. 

 

 

 

E. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian adalah alat yang berfungsi untuk mempermudah dalam me-

ngumpulkan data (Arikunto, 2004).  Instrumen pengumpulan data merupakan alat 

yang digunakan oleh pengumpul data untuk melaksanakan tugasnya mengumpul-

kan data.  Pada penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan adalah Anali-

sis KI-KD, silabus, RPP, 2 LKPD  dengan menggunakan model pembelajaran 

ADI, soal pretes, dan soal postes, lembar keterlaksanaan pembelajaran model ADI 

serta lembar tanggapan siswa .  Keseluruhan instrumen penelitian telah diuji vali-

ditas dengan cara judgement oleh dosen Pendidikan Kimia dan Pendidikan MIPA 

Universitas Lampung.Soal pretes dan postes berjumlah 6 butir soal dan berbentuk 

soal uraian.Soal pretes dan postes ini juga divalidasi menggunakan validitas isi.  
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Untuk menguji validitas isi, dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas.  Uji 

validitas dilakukan untuk mengetahui kevalidan (kesahihan) instrumen tes yang 

akan digunakan, sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui keajegan 

instrumen tes yang digunakan dalam penelitian.  Suatu instrumen dapat dikatakan 

baik apabila telah memenuhi kedua syarat penting yakni valid (mampu mengukur 

segala sesuatu yang diinginkan) dan reliabel (konsisten (ajeg) meski dilakukan 

pengukuran berulang-ulang) (Arikunto, 2012). 

 

a. Uji validitas 

 

Uji validitas untuk soal uraian dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 17.0 

dengan taraf signifikan 0,05, dengan kriteria tes dikatakan valid apabila r hitung ≥    

rtabel.  Kriteria validitas ditunjukkan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kriteria validitas  

Nilai Alpha Interpretasi 

0,81 - 1,00 Sangat Tinggi 

0,61 - 0,80 Tinggi 

0,41 - 0,60 Cukup 

0,21 - 0,40 Rendah 

0,00 - 0,20 Sangat Rendah 

 

b. Uji reliabilitas 

 

Uji ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang sama dengan uji validitas 

yakni SPSS versi 17.0, dengan melihat nilai Crombach’s Alpha dan kemudian 

diinterpretasikan menggunakan derajat reliabilitas (r11) (Guilford, 1956 ).  Soal 

dikatakan reliabel apabila nilai Crombach’s Alpha ≥ r tabel.  Pengujian ini dilakukan 

untuk 12 butir soal uraian terhadap siswa kelas IX yang telah memperoleh materi 

zat aditif dan adiktif, kemudian dari soal-soal tersebut dipilih 6 butir soal paling 
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valid dan reliabel yang selanjutnya dijadikan sebagai soal untuk pretes dan postes 

dalam penelitian.  Kriteria uji reliabilitas ditunjukkan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Derajat reliabilitas 

Derajat Reliabilitas Reliabilitas 

0,81 <r11≤1,00 Sangat Tinggi 

0,61 <r11≤0,80 Tinggi 

0,41 <r11≤ 0,60 Cukup 

0,21 <r11≤ 0,40 Rendah 

0,00 <r11≤ 0,20 Tidak Reliabel 

 

F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah: 

 

Prosedur penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu :  

1. Pra Penelitian  

Pada tahap pra penelitian, dilakukan observasi sebagai berikut : 

a. Peneliti meminta izin kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum 

untuk melaksanakan penelitian 

b. Peneliti meminta izin kepada Guru Mata Pelajaran IPA kelas VIII SMP 3 

Al-Azhar untuk mendapatkan informasi mengenai siswa, jadwal, dan 

sarana-prasarana yang ada di sekolah yang dapat digunakan sebagai sarana 

pendukung pelaksanaan penelitian dengan membagikan kuisioner dan 

melakukan wawancara. 

2. Pelaksanaan penelitian   

Pelaksanaan penelitian terdiri dari beberapa tahap, yaitu:  

a. Menentukan populasi dan sampel penelitian 
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b. Menyiapkan instrumen penelitian seperti soal pretes dan soal postes serta 

lembar observasi 

c. Melakukan pretesdengan soal-soal yang sama pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol.  

d. Menganalisis nilai pretessiswa menggunakan uji normalitas dan uji 

homogenitas. 

e. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada materi zat aditif dan zat 

adiktif sesuai dengan pembelajaran yang telah ditetapkan di masing-masing 

kelas.  Pada kelas ekperimen diterapkan model pembelajaranADI sedangkan 

pada kelas kontrol diterapkan pembelajaran konvensional  

f. Melakukan postesdengan soal-soal yang sama pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

g. Melakukan analisis data hasil pretes dan postes  
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Prosedur pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

 

Keterangan: 

Garis tegas ( )   : Proses penelitian 

Garis putus-putus ( ): Hasil 

 

Pra Penelitian 

Hasil  awal ket. 

Berpikir kritis 

Diperoleh 

sampel 

penelitian 

Penentuan 

Sampel 

Persiapan 

Penelitian 

Meminta izin penelitian, 

meminta informasi 

karakteristik siswa kelas VIII, 

meminta bantuan guru mata 

pelajaran, dan menyiapkan 

instrumen serta media untuk 

penelitian (studi pustaka). 

Hasil : 

Memperoleh izin dan 

informasi tentang 

karakteristik siswa 

serta instrumen dan 

media penelitian  

Pretes 

Pelaksanaan 

Pembelajaran  

Model ADI 

Pembelajaran 

konvensional 

Pengamatan ket. Berpikir 

kritis 

Postes 

Penelitian 

Kesimpulan 

Analisis Data 

Hasil  akhir keterampilan berpikir kritis 

Akhir Penelitian 

Pengamatan Ket. 

Berpikir kritis 

Pembelajaran 

konvensional Model ADI 

Model ADI 
Pembelajaran 

konvensional 
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G. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

 

1. Data nilai efektivitas pembelajaran menggunakan model ADI 
 

a. Penentuan kategori kemampuan akademik 

Kemampuan akademik dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu tinggi dan 

rendah.  Penentuan kategori akademik ini didasarkan pada perhitungan nilai rata-

rata ulangan harian IPA dalam suatu kelas.  Siswa yang memiliki nilai IPA lebih 

besar dari nilai rata-rata IPA dalam kelas maka siswa tersebut termasuk dalam 

kategori akademik tinggi, sedangkan siswa yang memiliki nilai lebih kecil 

termasuk dalam kategori akademik rendah.  Diperoleh nilai IPA rata-rata dikelas 

eksperimen adalah 74,8 sedangkan nilai rata-rata IPA dikelas kontrol adalah 64,4 

(lampiran 5). 

Adapun hasil pengelompokan yang telah dilakukan adalah seperti tertera dalam 

tabel berikut : 

Tabel. 5 Pengelompokan kemampuan akademik siswa 

N 
Kemampuan 

Akademik 

Kelas 

Eksperimen 

(siswa) 

Kelas 

Kontrol  

(siswa) 

1 Tinggi  18 18 

2 Rendah 17 20 

Jumlah 35 38 

 

b. Perhitungan nilai pretes dan postes siswa 

Data skor pretes dan postes siswa yang diperoleh dari kedua kelas diubah menjadi 

nilai siswa dengan menggunakan rumus berikut : 

Nilai siswa = 
                                  

                    
x 100   
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Setelah dilakukan perhitungan selanjutnya menghitung n-gain masing-masing 

siswa yang kemudian akan digunakan untuk menguji hipotesis.  

 

c. Menghitung n-gain setiap siswa  

 

Untuk mengetahui efektivitas model ADI dalam meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis berdasarkan kemampuan akademik maka dilakukan perhitungan n-

gain siswa dari kedua kelas.  Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

n-gain=
                         

     –              
 

 

Dengan kriteria n-gain sebagai berikut: 

1) Peningkatan dalam kategoritinggi, jika n-gain 0,7 ; 

2) Peningkatan dalam kategori sedang, jika 0,3  <n-gain>  0,7 ; 

3) Peningkatan dalam kategori rendah, jika <n-gain>  0,3. 

(Hake, 1998) 

 

Setelah memperoleh nilai n-gain masing-masing siswa, selanjutnya menghitung 

rata-rata n-gain setiap kelas.dengan menggunakan rumus berikut : 

Rata-rata n-gain tiap kelas =∑
      

      
 

Setelah diketahui rata-rata n-gain kelas, selanjutnya menghitung nilai n-gain 

berdasarkan kemampuan akademik tinggi.  Perhitungan ini dilakukan pada kedua 

kelas untuk siswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi dengan mengguna-

kan rumus berikut : 

Rata-rata n-gain=  
                                

                                
 



28 
 

Selanjutnya, menghitung rata-rata n-gain pada siswa dengan kemampuan akade-

mik rendah, dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Rata-rata n-gain =  
                                

                                
) 

Perhitungan n-gain yang dilakukan yaitu nilai rata-rata n-gain setiap siswa 

dikelas, menghitung rata-rata n-gain siswa akademik tinggi dan rendah. 

 

2. Uji keterlaksanaan pembelajaran 
 

a. Keterlaksanaan pembelajaran dengan model ADI 

 

Lembar observasi digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran 

melalui aktivitas guru dan siswa 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: 387).  Lembar observasi diisi dengan 

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

terlaksana, kurang, tidak terlaksana.  Lembar observasi ini diisi oleh observer. 

 

Tabel 6. Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran 

Tahap/sintaks 

pembelajaran 

Aktivitas 

Guru 

Terlaksana 
Aktivitas  

Siswa 
Terlaksana 

Y
a 

R
ag

u
 

T
id

ak
 

 

Y
a 

R
ag

u
 

T
id

ak
 

   

 

g      
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Data keterlaksanaan pembelajaran dianalisis dalam bentuk persentase. Setiap 

indikator pada sintaks pembelajaran yang terlaksana diberi skor 2, kurang 

terlaksana diberi skor 1, dan tidak terlaksana diberi skor 0. Setelah itu, dilakukan 

penghitungan persentase keterlaksanaan dengan rumus: 

Keterlaksanaan pembelajaran (%) = ∑ skor kegiatan yang terlaksana x 100% 

           ∑ skor kegiatan 

 

 

Interpretasi keterlaksanaan pembelajaran adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 7. 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 

  

 

b. Tanggapan siswa terhadap pembelajaran 

Kuisioner atau angket digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran yang dialami. Kuisioner tanggapan siswa diadaptasi oleh 

Hasnunidah (2016: 387). Setiap siswa diminta menjawab pertanyaan dengan 

jawaban ya, ragu, dan tidak. Berikut ini tabel kuisioner tanggapan siswa 

Tabel 8. Angket Tanggapan Siswa 

N Pernyataan 
Tanggapan 

Ya Ragu Tidak 

1

.  

 
   

 

Data tanggapan siswa terhadap pembelajaran dianalisis juga secara deskriptif 

kualitatif dalam bentuk persentase.  Setiap indikator pada sintaks pembelajaran 
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yang terlaksana diberi skor 2, kurang terlaksana diberi skor 1, dan tidak terlaksana 

diberi skor 0. 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 

 

1). Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui kenormalan data nilai pretes dan 

postes serta nilai n-gain siswa yang didapatkan dikelas eksperimen dan kelas 

kontrol.  Uji normalitas terhadap dua kelas tersebut dilakukan dengan memasuk-

kan data nilai pretes dan postes serta nilai n-gain pada kelas eksperimen dan 

kontrol kedalam SPSS 17.0 yang terlampir lengkap pada lampiran 14.  Uji 

normalitas dilakukan dengan menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov 

Testdengan kriteria uji yaitu terima H0jika L hitung< Ltabel atau p-value > 0,05. 

 

2) Uji homogenitas 

Uji homogenitas merupakan uji prasyarat yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah data sampel memiliki varians yang homogen atau tidak homogen.  Uji 

homogenitas terhadap dua kelas tersebut dilakukan dengan memasukkan data nilai 

pretes dan postes serta nilai n-gain pada kelas eksperimen dan kontrol kedalam 

SPSS 17.0.yang terlampir lengkap pada lampiran 14.  Uji homogenitas 
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menggunakan levene statistics testdengan kriteria uji yaitu terima H0jika F hitung< 

F tabel atau probabilitasnya > 0,05. 

 

4. Hasil analisis keterampilan berpikir kritis 

 

 

a. Uji ankova 

 

 

Uji ankova dilakukan untuk menguji hipotesis 1 yaitu ada tidaknya interaksi 

antara pembelajaran menggunakan model ADI dengan kemampuan akademik 

terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. 

 

3). Uji hipotesis 1 

Uji varians dua jalur menggunakan uji ancova.  Analisis kovarian digunakan 

untuk menguji perbedaan perlakuan terhadap sekelompok data hasil postes setelah 

disesuaikan dengan pengaruh kovariat (pretes).  Asumsi uji Ankova adalah data 

berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen.  Pengujian normalitas 

data pada penelitian ini menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Model matematis Ancova dengan satu covariate 

yij = μ + τi + βxij + εij  

   i = 1, 2, ...a 

   j = 1, 2, ...ni 

dimana: 

yij : nilai keterampilan berpikir kritis pada perlakuan i ke-j 

xij : nilai covariate pada observasi yang bersesuaian dengan yij 

τi  : koefisien regresi linier 

β: koefisien regresi linier 

ɛij   : random error 

a   : banyaknya kategori pada perlakuan 

ni   : banyaknya observasi pada kategori ke-i 
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Asumsi dalam Ancova 

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

(tidak dipengaruhi oleh perlakuan). 

2. ɛij 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) 

 

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 

perlakuan terhadap peubah respon. 

 

 

b. Uji perbedaan dua rata-rata 

 

Untuk mengetahui keterampilan berpikir kritis siswa kemampuan akademik tinggi 

dan rendah pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol pada materi zat aditif dan 

adiktif, maka dilakukan uji perbedaan dua rata-rata.  Uji perbedaaan dua rata-rata 

digunakan untuk mengetahui keterampilan berpikir kritis siswa kemampuan 

akademik tinggi dan rendah pada kelas eksperimen maupun kontrol, keterampilan 

berpikir kritis siswa kemampuan akademik tinggi di kelas eksperimen dan 

kontrol, keterampilan berpikir kritis siswa kemampuan akdemik rendah di kelas 
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eksperimen dan kontrol, dan keterampilan berpikir kritis siswa kemampuan 

akademik tinggi dan rendah kelas eksperimen.  Uji perbedaan dua rata-rata 

digunakan untuk menguji hipotesis 2-5. 

3). Uji hipotesis 2 

H0 : Rata-rata n-gain keterampilan berpikir kritis siswa dengan pembelajaran 

menggunakan model ADI lebih rendah daripada siswa dengan menggunakan 

pembelajaran konvensional materi zat aditif dan zat adiktif. 

H0 : μ1 ≤ μ2 

H1 : Rata-rata n-gain keterampilan berpikir kritis siswa pada pembelajaran meng-

gunakan model ADI lebih tinggi daripada siswa menggunakan pembelajaran  

konvensional  pada materi zat aditif dan zat adiktif. 

H1 : μ1 ˃ μ2 

Keterangan 

μ1 = Rata-rata n-gain keterampilan berpikir kritis siswa dengan pembelajaran 

menggunakan model ADI. 

μ2 = Rata-rata n-gain keterampilan berpikir kritis siswa dengan pembelajaran 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

 

4). Uji hipotesis 3 

H0 : Rata-rata n-gain keterampilan berpikir kritis siswa kemampuan akademik 

rendah dengan pembelajaran menggunakan model ADI lebih rendah sama dengan 

siswa kemampuan akademik rendah dengan pembelajaran menggunakan model 

konvensional pada materi zat aditif dan zat adiktif. 

H0 : μA1X1 ≤ μA2X1 
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H1 : Rata-rata n-gain keterampilan berpikir kritis siswa kemampuan akademik 

rendah dengan pembelajaran menggunakan model pembelajaran ADI lebih tinggi 

daripada siswa kemampuan akademik rendah dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional pada materi zat aditif dan zat adiktif. 

H1 : μA1X1 ˃ μA2X1 

Keterangan 

μA1X1 = Rata-rata n-gain keterampilan berpikir kritis siswa kemampuan 

akademik rendah denganpembelajaran menggunakan model pembelajaran ADI.  

μA2X1 = Rata-rata n-gain keterampilan berpikir kritis siswa kemampuan 

akademik rendah denganpembelajaran menggunakan konvensional. 

 

5). Uji hipotesis 4 

H0 : Rata-rata n-gain keterampilan berpikir kritis siswa kemampuan akademik 

tinggi dengan pembelajaran menggunakan model ADI lebih rendah dari sama 

dengan siswa kemampuan akademik tinggi dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional pada materi zat aditif dan zat adiktif. 

H0 : μA1X1 ≤ μA2X1 

H1 : Rata-rata n-gain keterampilan berpikir kritis siswa kemampuan akademik 

tinggi dengan pembelajaran menggunakan model pembelajaran ADI lebih tinggi 

daripada siswa kemampuan akademik tinggi dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional pada materi zat aditif dan zat adiktif. 

H1 : μA1X1 ˃ μA2X1 

Keterangan 

μA1X1 = Rata-rata n-gain keterampilan berpikir kritis siswa kemampuan 

akademik tinggi dengan pembelajaran menggunakan model pembelajaran ADI.  
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μA2X1 = Rata-rata n-gain keterampilan berpikir kritis siswa kemampuan 

akademik tinggi dengan pembelajaran menggunakan konvensional. 

 

 

6) uji hipotesis 5 

H0 : Rata-rata n-gain keterampilan berpikir kritis siswa kemampuan akademik 

tinggi lebih rendah sama dengan siswa kemampuan akademik rendah dengan 

pembelajaran menggunakan model ADI pada materi zat aditif dan zat adiktif . 

H0 : μA1B1 ≤ μA2B1 

H1 : Rata-rata n-gain keterampilan berpikir kritis siswa kemampuan akademik 

tinggi lebih tinggi daripada siswa kemampuan akademik rendah dengan 

pembelajaran menggunakan model  ADI pada materi zat aditif dan zat adiktif . 

H1 : μA2X1 ˃ μA1X1 

Keterangan 

μA1X1 = Rata-rata n-gainketerampilan berpikir kritis siswa kemampuan akademik 

rendah dengan pembelajaran menggunakan model ADI.  

μA1X2 = Rata-rata n-gainketerampilan berpikir kritis siswa kemampuan akademik 

tinggi dengan pembelajaran menggunakan model ADI.  
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V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa model pembel-

ajaran ADI efektif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada 

materi zat aditif dan zat adiktif berdasarkan kemampuan akademik yang 

dijabarkan: 

1. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran menggunakan ADI dan 

kemampuan akademik terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada 

materi zat aditif dan zat adiktif. 

2. Pembelajaran menggunakan model ADI efektif dalam meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis siswa pada materi zat aditif dan zat adiktif. 

3. Keterampilan berpikir kritis siswa akademik tinggi dengan model ADI lebih 

tinggi dari pada keterampilan berpikir kritis siswa akademik tinggi dengan 

pembelajaran konvensional pada materi zat aditif dan adiktif. 

4. Keterampilan berpikir kritis siswa akademik rendah dengan model ADI lebih 

tinggi daripada keterampilan berpikir kritis siswa akademik rendah dengan 

pembelajaran konvensional pada materi zat aditif dan adiktif. 

5. Peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa kemampuan akademik tinggi 

tidak berbeda secara signifikan dengan siswa kemampuan akademik rendah 

pada pembelajaran menggunakan model ADI pada materi zat aditif-adiktif. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa: 

1. Pembelajaran menggunakan model ADI hendaknya diterapkan dalam 

pembelajaran kimia, terutama pada materi zat aditif dan adiktif karena terbukti 

efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. 

2. Bagi calon peneliti lain yang juga tertarik untuk menerapkan pembelajaran 

menggunakan model ADI, hendaknya memperhatikan alokasi waktu dalam 

proses pembelajaran karena dibutuhkan waktu yang tepat untuk setiap 

tahapannya. 



 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

Achmad, A. 2007. Memahami Berpikir Kritis. (Online), tersedia: http//research 

engines.com/1007arief3.html, diakses 2 november 2017. 

 

Apriyani, L., I. Nurlaelah, I. Setiawati. 2017. Penerapan Model PBI, untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis ditinjau dari Kemampuan 

Akademik Siswa pada Materi Biologi. Quagga, 9(1):41-53. 

 

Aryati, R. 2009. Bagaimana Strategi Pembelajaran Quantum Teaching dan 

Quantum Learning Dapat Dilaksanakan. (Online), tersedia: 

http://www.blog.unila.ac.id/html, diakses 2 november 2017. 

 

Bahri, A. 2010.Pengaruh Strategi Pembelajaran Reading Questioning And 

Answering (Rqa) pada Perkuliahan Fisiologi Hewan terhadap Kesadaran 

Metakognitif, Keterampilan Metakognitif dan Hasil Belajar Kognitif 

Mahasiswa Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Makassar. Malang: 

Tesis Universitas Negeri Malang. 

 

Bekiroglu, F.O. danEskin, H. 2012.Examination Of The Relationship Between. 

Engagement In Scientific Argumentation And Conceptual Knowledge. 

International Journal Of Sciences And Mathematic Education. 10(6): 

1415-1443. 

 

Cheang, K.I. 2009. Effect of Learner-Centered Teaching on Motivation and 

Learning Strategies in a Third-Year Pharmacotherapy Cours. American 

Journal of  Pharmaceutical Education. 73(3): 1-8. 

 

Dahar, R. W. 1996. Teori-Teori Belajar. Erlangga. Jakarta. 

 

Demircioglu, T., & Ucar, S. 2015. Investigating the Effect of Argument-Driven 

Inquiry in Laboratory Instruction. Educational Sciences: Theory and 

Practice. 15(1): 267-283.(https://eric.ed.gov/?id) 

 

Farida, I., & Gusniarti, W. F. 2014. Profil keterampilan argumentasi siswa pada 

konsep koloid yang dikembangkan melalui pembelajaran inkuiri 

argumentatif. Edusains, 6 (1), hlm.32-40. 

 

https://eric.ed.gov/?id


Fitriyaningsih, R. Fenny, C. Rivanna. 2017. Pengaruh Model Pembelajaran Adi 

(Argument Driven Inquiry) terhadap Berfikir Kritis Siswa SMA Kelas X. 

Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA. 2(23): 124-132. 

 

Fraenkel, J. R., Wallen, N. F., dan Hyun, H. H. 2012. How To Design and 

Evaluate Research in Education. McGrew-Hill, New York. 

 

Halpen, D.F. 1996. Thinking Critically about Critical Thinking. USA: L. Erlbaum 

Associates, Original Text from University of California 

 

Hassoubah,2.1 2008. Mengasah Pikiran kreatif dan Kritis :Disertasi ilustrasi dan 

latihan. Bandung: Nuansa.  

 

Hasnunidah, 2015.Pembelajaran Biologi Dengan Strategi Argument Driven 

Inquiry Dan Keterampilan Argumentasi Peserta Didik. Jurnal pendidikan 

biologi. 1-19 

 

Jahja, Y. 2013. Psikologi Perkembangan. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 

 

Johnson, Elaine B. 2009. Contextual teaching and learning: menjadikan kegiatan 

belajar mengajar mengasyikkan dan bermakna. Bandung: Mizan Learning 

Center. 

 

McGrew, K.S. 2008. Beyond IQ: A Model of Academik Competence & 

motivation (MACA), 

(online),(http://www.iapsyah.com.acmwork/academicabilityconceptional.h

tml), diakses 14 November 2017. 

 

Mlambo, V. 2011.An Analysis of Some Factor Affecting Student Academic 

Performance in an Introductory Biochemistry Course AT THE University 

of the West Indies.Carribean Teaching Scholar.Vol 1 (2):79-92. 

 

Nasution, S. 2008. Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar. 

Jakarta: PT.Bumi Aksara. 

 

Norris, S. P. & R. H. Ennis. 1989. Evaluating Critical Thinking. Pacific Grove, 

CA: Midwest Publications. 

 

Poedjiadi. 2011. Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian 1: Ilmu Pendidikan 

Teoritis. Bandung: UPI. 

 

Rosana, D. 2014. Evaluasi Pembelajaran Sains: Asesmen Pendekatan Saintifik 

Pembelajaran Terpadu. Yogyakarta: FMIPA UNY. 

 

Sampson. 2010. Argument Driven Inquiry in Biology. United States of America: 

NSTA  Press. 

 

 

http://www.iapsyah.com.acmwork/academicabilityconceptional.html
http://www.iapsyah.com.acmwork/academicabilityconceptional.html


Sampson, V. dan Grooms, J. 2010.Generate an argument: An instructional model. 

The Science Teacher, 77(5), 33-37. 

 

Simon, S. 2009. Learning to Teach Argumentation: Research and Development in 

the Science Classroom. International Journal of Science Education. 28 (2-

3): 235-260.  

 

Sprinthall, N. danSprinthall, R. C. 1990.Educational Psychology: A Development 

Approach. Newyork: McGraw-Hill, Inc. 

 

Stiggins, R. J. 1994. Student-Centered Classroom Assessment Second Edition. 

Upper Saddle River: Prentice-Hall, Inc. 

 

Sukmadinata, N.S. 2011. Metode penelitian Pendidikan. Bandung:Remaja. 

 

Suryani, N. dan Agung L. 2012. Strategi Belajar Mengajar. Yogyakarta: Penerbit 

Ombak. 

 

Tim Penyusun. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 58 

Tentang Kurikulum SMP. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan 

 

Warouw, Z.W.M. 2009. Pengaruh Pembelajaran Metakognitif dengan Strategi 

Cooperative Script, dan Reciprocal Teaching pada Kemampuan Akademik 

Berbeda terhadap Kemampuan dan Keterampilan Metakognitif, Berpikir 

Kritis, Hasil Belajar Biologi Siswa, serta Retensinya di SMP Negeri 

Manado. Malang: Universitas Negeri Malang. 

 

Widyaningtyas, L., Siswoyo.,dan Bakri. 2015. Pengaruh Pendekatan 

Multirepresentasi dalam Pembelajaran Fisika terhadap Kemampuan 

Kognitif Siswa SMA .Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan 

Fisika. 1(1): 31-37. 

 

 

 

 


