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ABSTRAK 

 

EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN ADI DALAM MENINGKATKAN 

KETERAMPILAN PROSES SAINS MATERI ZAT ADITIF DAN ADIKTIF 

BERDASARKAN KEMAMPUAN AKADEMIK 

 

 

Oleh 

 

Desi Nur Sholiha 
 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran 

ADI dalam meningkatkan KPS siswa materi zat aditif dan adiktif berdasarkan ke-

mampuan akademik.  Metode penelitian yang digunakan adalah Quasi Experi-

mental dengan Prestes-Postest Nonequivalent Control Group Design.  Sampel da-

lam penelitian ini adalah kelas VIII C sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII B 

sebagai kelas kontrol di SMP Al-Azhar 3  Bandarlampung yang ditentukan meng-

gunakan teknik purposive sampling.  Teknik analisis data menggunakan uji anko-

va dan uji perbedaan dua rata-rata.  Berdasarkan hasil uji ankova diperoleh nilai 

sig kemampuan akademik*model ADI 0,980 lebih besar dari sig kriteria yang 

berarti tidak ada interaksi antara pembelajaran menggunakan model ADI dengan 

kemampuan akademik dalam meningkatkan KPS.  Hasil uji perbedaan dua rata-

rata menunjukkan bahwa rata-rata n-gain KPS siswa kemampuan akademik tinggi 

dan rendah dengan pembelajaran model ADI lebih tinggi daripada dengan menggu-

nakan pembelajaran konvensional.  Rata-rata n-gain KPS siswa kemampuan akade-

mik tinggi tidak berbeda secara signifikan dengan siswa kemampuan akademik 



 

iii 
 

rendah pada pembelajaran menggunakan model ADI.  Dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran ADI efektif dalam meningkatkan KPS siswa materi zat aditif 

dan adiktif berdasarkan kemampuan akademik.  

 

Kata kunci : kemampuan akademik, KPS, model pembelajaran ADI 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir pembelajaran 

yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik, pola 

pembelajaran satu arah menjadi pembelajaran interaktif, pola pembelajaran pasif 

menjadi pembelajaran aktif (Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013). 

Dengan demikian, proses pembelajaran secara utuh melahirkan kualitas pribadi 

yang mencerminkan keutuhan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

(Tim Penyusun, 2013).  Pendekatan ilmiah (scientific approach) merupakan suatu 

pendekatan yang diamanatkan oleh kurikulum 2013 yang mengadopsi langkah-

langkah metode ilmiah dalam memecahkan suatu masalah.  Pendekatan saintifik 

dalam pembelajaran perlu diperkuat dengan menerapkan model pembelajaran ber-

basis penyingkapan/penelitian. 

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah mata pelajaran di tingkat SMP/MTs yang 

berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis (Hendro dkk., 

1992).  Hal tersebut dimaksudkan agar penguasaan siswa tidak hanya kumpulan 

pengetahuan berupa fakta, konsep atau prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu 

proses dan penyimpulan dari suatu penemuan (Wisudawati dkk., 2014).  Pelajaran 
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kimia pertama kali dikenalkan pada tingkat sekolah menengah pertama(SMP) 

melalui pelajaran IPA yang disajikan secara terpadu tanpa memisahkanfisika, 

kimia dan biologi (Poedjiadi, 2011). 

 

Karakteristik ilmu kimia ada tiga yaitu kimia sebagai produk, kimia sebagai pro-

ses atau kerja ilmiah, dan kimia sebagai sikap (Tim Penyusun, 2006 ; Chang dan 

Gilbert, 2009).  Berdasarkan karakteristik tersebut, pembelajaran kimia tidak 

hanya menuntut penguasaan pengetahuan yangberupa fakta-fakta, konsep-konsep 

atau prinsip-prinsip saja melainkan proses penemuannya (Listyawati, 2012; 

Fathurohman, 2015).  Kegiatan proses pada pembelajaran kimia didapat dari pe-

ngalaman melalui kegiatan percobaan, untuk dapat melakukan hal tersebut dibu-

tuhkan suatu keterampilan tertentu yang disebut keterampilan proses (Devetak 

dkk., 2014).  Keterampilan dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang terkait 

dalam sains disebut dengan keterampilan proses sains atau KPS (Dewi, 2008; 

Abungu dkk., 2014). 

 

KPS pada siswa perlu dilatih karena dapat menjadikan siswa lebih aktif dalam 

proses pembelajaran, membantu berpikir logis, mengajukan pertanyaan rasional 

dan mencari jawabannya, serta memecahkan  masalah dalam kehidupan seharihari 

(Fatmawati, 2013).  Namun, berdasarkan hasil observasi pada SMP Al-Azhar 3 

Bandarlampung proses pembelajaran dikelas guru belum melatihkan KPS kepada 

siswa.  Hal tersebut dapat dilihat dari model pembelajaran yang digunakan.  Guru 

lebih sering menggunakan metode ceramah dalam mengajarkan IPA.  Dalam pro-

ses pembelajaran, guru umumnya lebih terorientasi pada aspek produk sains dan 

kurang mengembangkan proses sains. 



3 
 

Pembelajaran IPA  yang terorientasi pada produk cenderung bersifat teoretis dan 

berpusat pada guru, dimana guru menjadi sumber pengetahuan, sehingga siswa 

bersifat pasif dalam proses pembelajaran (Hairunnisa, 2015).  Pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat 

fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri.  Keterampilan proses sains dapat 

memfasilitasi siswa untuk mencapai pembelajaran sains (M arjan, 2014).  Kete-

rampilan proses sains mendorong siswa untuk menemukan sendiri fakta, konsep 

pengetahuan serta menumbuhkembangkan sikap dan nilai yang dituntut (Abungu 

dkk., 2014) 

 

Permasalahan lain yang ditemukan adalah pembelajaran IPA yang selama ini di-

lakukan hanya memberikan kesempatan siswa berkemampuan akademik tinggi 

memperoleh prestasi belajar yang memuaskan, sedangkan siswa dengankemam-

puan akademik rendah tertinggal prestasinya.  Sehingga perlu upaya memperkecil 

kesenjangan prestasi belajar antara siswa berkemampuan akademik tinggi dan sis-

wa berkemampuan akademik rendah.  Pemilihan model pembelajaran sangat ber-

pengaruh terhadap keberhasilan dalam pembelajaran (Sani, 2013).  Apabila model 

pembelajaran yang digunakan melibatkan peran aktif siswa dalam proses pembel-

ajaran maka akan mampu meningkatkan keterampilan proses sains pada siswa 

(Rofiah dkk., 2014).  Model pembelajaran yang digunakan diharapkan mampu 

mengembangkan penguasaan keterampilan proses sains siswa baik pada siswa 

berkemampuan akademik tinggi maupun berkemampuan akademik rendah (Sani, 

2013).  
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Sehubungan dengan permasalahan yang  telah peneliti uraikan diatas, maka se-

orang guru perlu menerapkan sebuah model pembelajaran yang mengarahkan sis-

wa dengan kemampuan akademik yang berbeda untuk berperan secara aktif dan 

menggali potensi yang ada pada dirinya sendiri, sehingga siswa mampu mengem-

bangkan keterampilan proses sains seperti mengamati,  menginterpretasi data, 

memprediksi, menerapkan konsep, mengkomunikasikan dan menyimpulkan.  

Sesuai dengan kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan ilmiah (scientific 

approach) dalam pembelajaran perlu diperkuat dengan menerapkan model pem-

belajaran berbasis penyingkapan/penelitian, salah satu model yang bisa digunakan 

adalah Argument Driven Inquiry(ADI). 

 

Dimana model pembelajaran ADI merupakan sebuah pembelajaran yang menun-

tun siswa untuk menemukan permasalahan, memikirkan upaya penyelesaian ma-

salahnya, serta mencari berbagai dukungan teori dan konsep untuk memudahkan-

nya dalam upaya penyelesaian masalah.  Dengan menggunakan model pembel-

ajaranADI, keterampilan KPS siswa dengan kemampuan akademik yang berbeda 

dapat ditingkatkan. 

 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui tentang “Efektivitas Model 

Pembelajaran Argument Drivent Inquiry (ADI) dalam Meningkatkan Keterampil-

an Proses Sains (KPS) Siswa Kelas VIII SMP pada Materi Zat aditif dan zat adik-

tif 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 pembel-

ajaran ADI dan kemampuan akademik siswa dalam meningkatkan KPS siswa 

pada materi zat aditif dan zat adiktif? 

2. Bagaimanakah efektivitas model pembelajaran ADI dalam meningkatkan ke-

terampilan proses sains siswa pada materi zat aditif dan zat adiktif? 

3. Bagaimana KPS siswa kemampuan akademik tinggi yang menggunakan mo-

del pembelajaran ADI dibandingkan menggunakan pembelajaran konvensi-

onal pada materi zat aditif dan adiktif? 

4. Bagaimana KPS siswa kemampuan akademik rendah yang menggunakan mo-

del pembelajaran ADI dibandingkan menggunakan pembelajaran konvensi-

onal pada materi zat aditif dan adiktif? 

5. Bagaimana KPS siswa kemampuan akademik tinggi dengan kemampuan aka-

demik rendah yang menggunakan model pembelajaran ADI pada materi zat 

aditif dan adiktif? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

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

 

1. Mendeskripsikan interaksi antara pembelajaran menggunakan model pembel-

ajaranADI dan kemampuan akademik dalam meningkatkan KPS siswa pada 

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

KPS siswa pada materi zat aditif dan zat adiktif. 

3. Mendeskripsikan KPS siswa kemampuan akademik tinggi yang mengguna-

kan model pembelajaran ADI dibandingkan menggunakan pembelajaran kon-

vensional pada materi zat aditif dan adiktif. 

4. Mendeskripsikan KPS siswa kemampuan akademik rendah yang mengguna-

kan model pembelajaran ADI dibandingkan menggunakan pembelajaran kon-

vensional pada materi zat aditif dan adiktif 

5. Mendeskripsikan KPS siswa berkemampuan akademik tinggi dan berkemam-

puan akademik rendah pada materi zat aditif dan adiktif dengan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran ADI. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi siswa diharapkan dapat meningkatkan KPS sehingga dalam kegiatan 

pembelajaran siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran khususnya 

pada materi zat aditif dan adiktif. 

2. Bagi guru yaitu memberikan salah satu referensi pembelajaran aktif yang 

dapat meningkatkan KPS siswa. 

3. Bagi sekolah diharapkan dapat menjadi informasi dan sumbangan pemikiran 

dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran IPA di sekolah. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada: 

1. Model pembelajaran ADI dikatakan efektif apabila secara statistik hasil tes  

KPS siswa menunjukkan perbedaan nilai n-gain yang signifikan antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol (Bao, 2006).   

2. Model pembelajaran ADI merupakan sebuah model pembelajaran yang me-

nekankan pada kegiatan pembelajaran yang menekankan pada kontruksi dan 

validasi pengetahuan melalui kegiatan penyelidikan (inkuiri).   Model pembe-

lajaran ADI yang diterapkan meliputi empat tahap, yaitu: (1) identifikasi ma-

salah; (2) mengumpulkan data; (3) pembuatan argumen tentatif; dan (4) sesi 

argumentasi. 

3. KPS adalah kemampuan siswa untuk menerapkan metode ilmiah dalam me-

mahami, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan (Dahar, 1996).  

KPS yang diukur dalam penelitian ini memuat beberapa keterampilan,yaitu 

mengamati,  menginterpretasi data, memprediksi, menerapkan konsep, 

mengkomunikasikan dan menyimpulkan (Hamalik, 2009).  

4. Kemampuan akademik yaitu merupakan sebagian dari kemampuan intelek-

tual yang umumnya tercermin dalam prestasi akademik (nilai hasil belajar).  

Kemampuan akademik pada penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori 

yaitu kemampuan akademik rendah dan kemampuan akademik tinggi. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Model Pembelajaran ADI 

 

 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menjelaskan prosedur sis-

tematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan bel-

ajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi guru untuk melaksanakan pem-

belajaran (Wisudawati & Sulistyowati, 2014).Model pembelajaran, pada dasarnya 

merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang di-

sajikan secara khas oleh guru meliputi pendekatan, strategi, metode, teknik dan 

taktik pembelajaran yang sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh 

(Maulana, 2014). 

 

Model pembelajaran ADI dipandang dapat memfasilitasi siswa untuk memahami 

konsep IPA secara baik.Model pembelajaran ADI merupakan sebuah model 

pembelajaran yang menekankan pada kegiatan pembelajaran yang menekankan 

pada kontruksi dan validasi pengetahuan melalui kegiatan penyelidikan (inkuiri). 

Model ini dirancang untuk membuat sebuah kelas yang dapat membantu siswa 

untuk mengerti tentang bagaimana cara membuat sebuah penjelasan ilmiah, bagai-

mana mengeneralisasikan fakta ilmiah, menggunakan data untuk menjawab perta-

nyaan ilmiah dan pada akhirnya dapat merefleksikan hasil kerja yang telah dilaku-

kannya (Sampson, dkk,. 2013). 
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Demircioglu & Ucar (2015) menyatakan bahwa: 

ADI berbeda dari metode lain yang memberikan siswa kesempatan untuk 

desain penelitian mereka dan menemukan hasil penelitian mereka sendiri. 

Siswa juga akan terlibat banyak dalam proses argumentasi dimana mereka 

dapat berbagi dan mendukung ide-ide mereka.  Model ini terdiri dari ulasan 

yang meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa.  Model ini juga di-

anggap sebagai model yang efektif untuk meningkatkan komunikasi dan ke-

mampuan menulis siswa, membangun ilmu pengetahuan siswa, dan meng-

ajak siswa mengalami langsung proses pembentukan pengetahuan mereka. 

 

 

Pembelajaran ADI dianggap sebagaipembelajaran yang efektif karena memfasili-

tasi siswa untuk meningkatkan komunikasi, kemampuan menulis membangun pe-

ngetahuan siswa secaramandiri, dan memberikan siswa kesempatan mengalami 

proses belajarlangsung secara mandiri.Farida & Gusniarti (2014) menyatakan 

bahwa salahsatu cara dalam upaya mengembangkan keterampilan argumentasi 

ilmiahsiswa adalah melalui pembelajaran inkuiri argumentatif yang 

merupakanmodifikasi dari model ADI yang dinyatakan olehSampson dkk (2010). 

 

Salah satu alternatif model pembelajaranyang dikembangkan untuk melatih ke-

mampuan argumentasi ilmiah adalah model pembelajaran ADI (Sampson dkk, 

2010).Model ADI merupakan sebuah model pembelajaran berorientasi inkuiri 

yang menekankan pada kegiatan berargumentasi yang mampu melatih peserta di-

dik berargumentasi. Sintaks model ADI meliputi empat tahap, yaitu: 

(1) identifikasi masalah 

(2) mengumpulkan data 

(3) pembuatan argumen tentatif 

(4) sesi argumentasi.  

 

Pada tahap identifikasi masalah,peserta didik diminta untuk mengidentifikasi ma-

salah berdasarkan fenomena fisis yang disajikan guru.Guru selanjutnya menje-
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laskan topik permasalahan utama dalam kegiatan laboratorium yang akan 

dilaksanakan.  

 

Pada tahap mengumpulkan data, peserta didik dilatihmengembangkan klaim awal 

dalam bentuk rumusan hipotesis sebagai jawabansementara terhadap permasala-

han untuk selanjutnya berdiskusi mengenai prosedur pengumpulan data. Peserta 

didik bekerja dalam collaborativegroup untuk merancang atau menerapkan pro-

sedur kerja sebagai langkah untuk menjawab permasalahan percobaan yang dije-

laskan pada tahap awal.Tahapan ini melatih peserta didik agar mampu meran-cang 

prosedur kerja yang efektif dan melakukan penyelidikan untuk memeroleh data 

dan menganalisis data dimana hasil percobaan tahap pembuatan argumen tentatif 

serta melatihkan peserta didik mengembangkan argumentasi ilmiah berdasarkan 

Toulmin’sArgumentation Pattern (TAP) melalui aktivitas diskusi kelompok. 

Tahapan ini dirancang untuk menekankan pentingnya memiliki kemampuan ber-

argumentasi dan memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik untuk mampu 

mengemukakan ide atau gagasan yang relevan terhadap konsep-konsep IPA ber-

dasarkan data yang diperoleh sehingga mampu dipahami oleh peserta didik lain-

nya.  

 

Pada tahap sesi argumentasi, peserta didik antar kelompok memperdebatkan argu-

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

didik untuk berargumen atau mengemukakan klaim (claim) yang didukung data 

(data), disertai pembenaran (warrant), dan dukungan (backing) dapat terlihat jelas 

dalam tahapan ini.Selain itu, tahapan inijuga mampu memberikan kesempatan 



11 
 

bagipeserta didik untuk memberikan sanggahan (rebuttal) terhadap klaim awal 

peserta didik lainnya.  

 

B. Keterampilan Proses Sains (KPS)  

 

 

KPS adalah kemampuan siswa untuk menerapkan metode ilmiah dalam memaha-

mi, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan.KPS sangat penting bagi 

siswa sebagai bekal untuk mengembangkan metode ilmiah dalam mengembang-

kan sains serta diharapkan memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan 

pengetahuan yang dimiliki (Dahar, 1996). 

Hartono (2007) menyatakan bahwa: 

Untuk dapat memahami hakikat IPA secara utuh, yakni IPA sebagai proses, 

produk dan aplikasi, siswa harus memiliki kemampuan KPS. Dalam pembel-

ajaran IPA, aspek proses perlu ditekankan bukan hanya pada hasil akhir dan 

berpikir benar lebih penting dari pada memperoleh jawaban yang benar. KPS 

adalah semua keterampilan yang terlibat pada saat berlangsung-nya proses 

sains. KPS terdiri dari beberapa keterampilan yang satu sama lain.  

 

Tujuan diterapkannya pendekatan keterampilan proses sains menurut Gunawan 

(2012: 224), yaitu: 

Tujuan diterapkannya pendekatan keterampilan proses dalampembelajaran 

adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal, efektif, dan efisi-

en. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pendekatan keterampilan 

proses akanmemberikan suatu alternatif proses pembelajaran yang lebih 

efektif, terutama karena pendekatan keterampilan proses lebih memberikan 

kemungkinan bagi peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajar-

an untuk mencapai tujuan yangdiharapkan. 

 

 

Menurut Padilla (1990) KPS terdiri dari keterampilan proses sains dasar (basic 

science process skills) dan keterampilan terintegrasi (integrated science process 

skills).  KPS dasar meliputi keterampilan observasi atau mengamati, inferensi, me-

ngukur, berkomunikasi, mengelompokkan, memprediksi.  Keterampilan proses 
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sains terintegrasi meliputi keterampilan menentukan variabel, mendefinisikan se-

cara operasional, merumuskan hipotesis, menafsirkan data, bereksperimen, dan 

merumuskan model.  KPS dasar dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk seperti: 

1. Mengamati merupakan tanggapan kita terhadap berbagai objek dan 

peristiwa alam dengan menggunakan pancaindera.  Kemampuan meng-

amati merupakan keterampilan paling dasar dalam proses dan memperoleh 

ilmu pengetahuan serta merupakan hal terpenting untuk mengembangkan 

keterampilan proses yang lain. 

2. Menginferensi dapat diartikan sebagai suatu keterampilan untuk memu-

tuskan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta, konsep, dan 

prinsip yang dikehendaki. 

3. Mengukur dapat diartikan sebagai membandingkan yang diukur dengan 

satuan ukuran tertentu yang telah ditetapkan. 

4. Mengkomunikasikan dapat diartikan sebagai menyampaikan dan mem-

peroleh fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk suara, 

visual, atau suara visual. 

5. Mengklasifikasikan merupakan keterampilan proses untuk memilah ber-

bagai objek peristiwa berdasarkan sifat-sifat khususnya, sehingga di-

dapatkan golongan/kelompok sejenis dari peristiwa yang dimaksud. 

6. Memprediksi dapat diartikan sebagai mengantisipasi atau membuat 

ramalan tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu mendatang, ber-

dasarkan perkiraan pada pola atau kecenderungan tertentu, atau hubungan 

antara fakta, konsep, dan prinsip dalam ilmu pengetahuan. 

 

Menurut Hamalik (2009: 150-151), ada 7 jenis kemampuan yang hendak dikem-

bangkan melalui proses pembelajaran berdasarkan pendekatan keterampilan pro-

ses, yakni: 

1. Mengamati, siswa harus mampu menggunakan alat-alat inderanya: meli-

hat, mendengar, meraba, mencium, dan merasa. Dengan kemampuan ini, 

dia dapat mengumpulkan data/informasi yang relevan dengan kepentingan 

belajarnya. 

2. Menginterpretasi data, siswa harus memilikiketerampilan menafsirkan 

fakta, data, informasi, atau peristiwa.Keterampilan ini diperlukan untuk 

melakukan percobaan ataupenelitian sederhana. 

3. Menyimpulkan dapat diartikan sebagai suatu keterampilan untuk memu-

tuskan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta, konsep, dan 

prinsip yang dikehendaki. 

4. Memprediksi, siswa harus memiliki keterampilanmenghubungkan data, 

fakta, dan informasi. Siswa dituntutterampil mengantisipasi dan  

meramalkan kegiatan atau peristiwayang mungkin terjadi pada masa yang 

akan datang. 
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5. Menerapkan konsep, siswa harus mampu menerapkan konsep yangtelah 

dipelajari dan dikuasai ke dalam situasi atau pengalamanbaru.  Keteram-

pilan itu digunakan untuk menjelaskan tentangapa yang akan terjadi dan 

dialami oleh siswa dalam prosesbelajarnya. 

6. Merencanakan penelitian, siswa harus mampu menentukanmasalah dan 

variabel-variabel yang akan diteliti, tujuan, danruang lingkup penelitian. 

Dan harus menentukan langkahlangkah kerja pengumpulan dan pengolah-

an data serta prosedurmelakukan penelitian. 

7. Mengkomunikasikan, siswa harus mampu menyusun danmenyampaikan 

laporan secara sistematis dan menyampaikanperolehannya, baik proses 

maupun hasil belajarnya kepadasiswa lain dan peminatnya. 

 

 

Permendikbud No 59 tahun 2014 lampiran III, indikator KPS dibedakan menjadi 

sepuluh indikator yaitu mengamati, mengelompokkan, menginterpretasikan, mera-

malkan, mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, merencakan percobaan, 

menggunakan alat dan bahan, menerapkan konsep dan mengkomunikasikan.  

Indikator dan subindikator KPS disajika  pada Tabel 1.  

Tabel 1. Indikator dan subindikator KPS  

 

n

No(1) 

 

Indikator (2) 

 

 

Sub Indikator KPS (3) 

 

1

1 

Mengamati 1. Menggunakan sebanyak mungkin alat indera 

2. Mengumpulkan/menggunakan fakta yang 

relevan  

2 

2
2 

Mengelompok-

kan/ 

Mengklasifikasi

kan 

1. Mencatat setiap pengamatan secara terpisah  

2. Mencari perbedaan, persamaan  

3. Mengontraskan ciri-ciri  

4. Membandingkan  

3

3 

Menginterpreta-

sikan 

1. Menghubungkan hasil-hasil pengamatan  

2. Menemukan pola dalam suatu seri pengamatan  

3. Menyimpulkan  

4

4 

Meramalkan 1. Menggunakan pola-pola hasil pengamatan  

2. Mengungkapkan apa yang mungkin terjadi  

5

5 

Mengajukan 

Pertanyaan 

1. Bertanya apa, mengapa, dan bagaimana  

2. Bertanya untuk meminta penjelasan  

6

6 

Merumuskan 

Hipotesis 

1. Mengetahui bahwa ada lebih dari satu 

kemungkin-an penjelasan dari suatu kejadian  

2. Menyadari bahwa suatu penjelasan perlu diuji 

ke-benarannya. 
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Lanjutan Tabel 1. 

 

(

(1) 

 

(2) (3) 

7

7 

Merencanakan 

Percobaan 

1. Menentukan alat/bahan/sumber yang akan diguna-

kan  

2. Menentukan variabel/ faktor penentu  

3. Menentukan apa yang akan diukur, diamati, dan 

dicatat  

4. Menentukan langkah kerja  

9

8 

Menggunakan 

alat/bahan 

1. Memakai alat/bahan  

2. Mengetahui bagaimana menggunakan alat/ bahan. 

9

9 

Menerapkan 

Konsep 

1. Menggunakan konsep yang telah dipelajari dalam 

situasi baru  

2. Menggunakan konsep pada pengalaman baru 

untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi 

1

10 

Mengkomunika

sikan 

1. Mengubah bentuk penyajian  

2. Menggambarkan data empiris hasil percobaan atau 

pengamatan dengan grafik atau tabel atau diagram  

3. Menyusun dan menyampaikan laporan secara sis-

tematis  

4. Menjelaskan hasil percobaan atau penelitian  

5. Membaca grafik atau tabel atau diagram  

6. Mendiskusikan hasil kegiatan 

 

Menurut Djamarah (2010) keterampilan proses perlu dikembangkan melalui 

pengalaman-pengalaman langsung sebagai pengalaman pembelajaran. Melalui 

pengalaman langsung seseorang dapat lebih menghayati proses atau kegiatan yang 

sedang dilakukan.Kegiatan keterampilan proses dapat dilaksanakan dengan 

bentuk-bentuk seperti mengamati,  mengklasifikasi, menginterpretasikan, mera-

malkan, menerapkan, merencanakan penelitian,dan menyimpulkan. 

. 

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 
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berhubungan 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 ke-

mampuan akademik adalah keyakinan individu dan evaluasi diri mengenai sifat 

akademis yang berhubungan dengan keterampilan dan kemampuan individu 

tersebut (McGrew, 2008). 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan akademik seorang 

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

tara lain minat terhadap pelajaran, keteraturan mempersiapkan diri, kelengkapan 

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

sanakan setiap tugas yang diberikan oleh guru bidang studi, kemampuan berko-

munikasi dan bergaul, dan sebagainya.  

 

Kemampuan akademik siswa dapat tergambar dari pencapaian akademiknya.Pen-

capaian 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 ki-

nerja akademik siswa di kelas sebelumnya. 

 

D. Kerangka Pikir 

 

 

Salah satu Kompetensi Dasar (KD) kelas VIII Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

yaitu KD3.6 Menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan  minuman, zat 

adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan. Materi pada KD 3.6 tersebut meru-
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pakan salah satu materi kimia yang dapat dilatihkanKPS.  Mengingat kurikulum 

yang berlaku saat ini yaitu kurikulum 2013, maka pendekatan yang digunakan da-

lam pembelajaran yaitupendekatan ilmiah(scientific approach).  Berdasarkan 

Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014, pendekatan sa-intifik dalam pembelajaran 

perlu diperkuat dengan menerapkan model pembelajaran berbasis penyingkapan 

atau penelitian, salah satu model yang bisa digunakan adalah ADI.  

 

Pembelajaran ADI merupakan sebuah pembelajaran yang menuntun siswa untuk 

menemukan permasalahan, memikirkan upaya penyelesaian masalahnya, serta 

mencari berbagai dukungan teori dan konsep untuk memudahkannya dalam upaya 

penyelesaian masalah.Dengan menggunakan model pembelajaran ADI, KPS sis-

wa dalam materi zat aditif dan zat adiktif dapat dilatih.Sehingga diharapkan 

peningkatan KPS siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. 

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.  Berdasarkan hal tersebut diharapkan siswa kemampuan akademik tinggi 

dengan siswa kemampuan akademik rendah yang keduanya diterapkan pembela-

jaran menggunakan model pembelajaran ADI mengalami peningkatan KPS yang 

tidakberbeda secara signifkan. 

 

Adapun tahap-tahap pembelajaran ADI  sebagaiberikut: 1) identifikasi tugas dan 

pertanyaan inkuiri: guru memberikan tugas berupa pertanyaan inkuiri; 2) pengum-

pulan data dan analisis data: siswa bekerjasama untuk menyelesaikan tugas dan 

pertanyaan inkuiri yang telah diberikan pada tahap satu dengan mengumpulkan 
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dan menganalisis data; 3) pengembangan argumen tentatif yang berisi penjelasan, 

bukti, dan penalaran menggunakan medium yang dapat disharing.Langkah ini 

dapat membantu guru melihat pemikiran siswa (ideide, bukti, penalaran); 4) 

melakukan pengumpulan data tambahan dengan cara studi pustaka atau perco-

baan; 5) penyusunan laporan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil 

studi pustaka dan percobaan; 6) penilaian laporan dan refleksi dari guru untuk 

menghindari miskonsepsi. 

 

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

ajaran menggunakan model pembelajaran ADI pada materi zat aditif dan adiktif 

diharapkan dapat meningkatkan KPS ditinjau dari kemampuan akademik siswa. 

 

E. Anggapan Dasar 

 

 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah: 

1. Dalam satu kelas sampel, kemampuan akademik siswa berbeda. Terdapat sis-

wa dengan kemampuan akademik rendah dan siswa dengan kemampuan aka-

demik tinggi. 

2. Perbedaan n-gainKPS siswa  materi zat aditif dan zat adiktifsemata-matater-

jadi karena perbedaan perlakuan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen.  

3. Berbagai faktor lain diluar penelitian, selain model pembelajaran ADI, kete-

rampilan proses sains dan kemampuan akademik siswa tidak diperhitungkan.  
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F. Hipotesis Penelitian 

 

 

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Tidak ada interaksi antara pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

ADI dan kemampuan akademik dalam meningkatkan KPS siswa pada materi 

zat aditif dan zat adiktif. 

2. Model pembelajaran ADI efektif dalam meningkatkan keterampilan proses 

sains siswa pada materi zat aditif dan zat adiktif. 

3. KPS siswa akademik tinggi dengan model pembelajaran ADI lebih tinggi 

daripada  KPS siswa akademik tinggi dengan pembelajaran konvensional 

pada materi zat aditif dan adiktif. 

4. KPS siswa akademik rendah dengan model pembelajaran ADI lebih tinggi 

daripada  KPS siswa akademik rendah dengan pembelajaran konvensional 

pada materi zat aditif dan adiktif. 

5. KPS 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 Penelitian 

 

 

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

lampung tahun ajaran 2017/2018 berjumlah 260 siswa yang tersebar dalam 7 kelas 

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

dua kelas sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu 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., 

2012).  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.  Berdasarkan pertimbangan tersebut kelas yang dipilih adalah kelas 

VIII B dan VIIIC.  Kelas C dijadikan sebagai kelas eksperimen yaitu kelas dengan 

menggunakan model pembelajaran ADIdan kelas B sebagai kelas kontrol yaitu 

kelas dengan menggunakan pembelajaran konvensional.  Selanjutnya sampel 

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

ri yaitu siswa dengan kemampuan akademik tinggi dan rendah (Iqbal dkk, 2015).  

Penentuan ini dilakukan dengan berdasarkan nilai kognitif siswa yaitu nilai ulang-

an harian pada mata pelajaran IPA. 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

 

 

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data utama dan data pendu-

kung.Data utama berupa hasiltes pencapaian KPS siswa sebelum pembelajaran 

ADI diterapkan (pretes) dan hasil tes pencapaian KPS siswa setelah pembelajaran 

ADI diterapkan (postes).Data pendukung berupa data keterlaksanaan model pem-

belajaran ADI , data tanggapan siswa terhadap model pembelajaran ADI dan data 

nilai ulangan harian mata pelajaran IPA sebelum dilakukan penelitian untuk 

penentuan kategori kemampuan akademik.  Kedua data bersumber dari kelas eks-

perimen dan kelas kontrol.  Kecuali data keterlaksanaan model pembelajaran ADI  

dan data tanggapan siswa terhadap model pembelajaran ADI hanya bersumber 

dari kelas eksperimen. 

 

C. Desain dan Metode Penelitian 

 

 

Metode pada penelitian ini adalah Quasi Experimental denganPrestes-Postest 

Nonequivalent Control Group Design, dengan tipe factorial 2x2 karena digunakan 

variabel moderat (Fraenkel dkk.,2012) yang dapat dijelaskan dalam Tabel 2. 

Tabel 2.Desain Penelitian 

 

Kelas Pretes Perlakuan Postes 

Eksperimen O1 Model ADI O2 

Kontrol O3 Konvensional O4 
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Keterangan : 

O1 = Pretes kelas eksperimen  O2 = Postes kelas eksperimen 

O3 = Pretes kelas kontrol  O4 = Postes kelas kontrol 

 

Pada penelitian ini terdapat dua faktor yang terlibat pada desain faktorial 

2x2yakni pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran dan 

kemampuan akademik siswa.  Faktor model pembelajaran terdiri dari dua 

kategori, yaitu pembelajaran menggunakan model ADI dan pembelajaran 

konvensional sedangkan faktor kemampuan akademik terdiri atas dua kategori, 

yaitu tinggi dan rendah (Iqbal dkk., 2015).  Desain faktorial 2x2 dituliskan pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Desain faktorial 2x2 

 

(Herawati dkk., 2013) 

Keterangan : 

A1B1 = KPS siswa dengan kemampuan akademik tinggi pada pembelajaran 

 menggunakan model pembelajaran ADI. 

A2B1 = KPS siswa dengan kemampuan akademik rendah pada pembelajaran 

 menggunakan model pembelajaran ADI. 

A1B2 = KPS siswa dengan kemampuan akademik tinggi pada pembelajaran 

 menggunakan pembelajaran konvensional. 

A2B2 = KPS siswa dengan kemampuan akademik rendah pada pembelajaran 

 menggunakanpembelajaran konvensional. 

 

 

D. Variabel Penelitian 

 

 

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

riabel moderat.  Variabel bebas adalah model pembelajaran ADI  pada kelas eks-

      Variabel Bebas (A) 

 

Variabel Moderat (B) 

Model Pembelajaran 

ADI 

(B1) 

Konvensional 

(B2) 

Kemampuan Akademik Tinggi (A1) 
A1B1 A1B2 

Kemampuan Akademik Rendah (A2) A2B1 A2B2 
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perimen, sedangkan pada kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvesional.  

Variabel terikat adalah KPS siswa.Variabel kontrol adalah materi zat aditif dan 

adiktif.Variabel moderat pada penelitian ini adalah kemampuan akademik siswa. 

 

E. Instrumen Penelitian 

 

 

Perangkat pembelajaran yang digunakan adalah silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), lembar kerja siswa (LKS) berbasis ADI berjumlah 2 yaitu 

LKS materi zat aditif dan LKS materi adiktif dan rubrik. Instrumen yang diguna-

kan pada penelitian ini adalah lembar obervasi tanggapan siswa, lembar observasi 

keterlaksanaan sintak dan soal tes KPS berjumlah 6 butir soal esai. Keseluruhan 

perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian diuji validitas dengan 

carajudgement oleh dosen Pendidikan Kimia dan Pendidikan MIPA Universitas 

Lampung.  Untuk soal tes KPSjuga divalidasi menggunakan validitas isi.  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 17.0 dengan 

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

Kriteria validitas ditampilkan dalam Tabel 4. 
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Tabel 4. 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 16, dengan melihat nilai Crombach’s Alpha dan kemudian diin-

terpretasikan menggunakan derajat reliabilitas (r11) (Guilford, 1956 ).  Soal dika-

takan reliabel apabila nilai Crombach’s Alpha ≥ r tabel.   Derajat reliabilitas soal di-

tampilkan dalam Tabel 5.  

Tabel 5. 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 

 

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 valid dan reliabel yang selanjutnya dijadikan sebagai 

soal untuk pretes dan postes dalam penelitian. 

 

F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah: 
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1. Pra penelitian 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah : 

a. Menemui kepala sekolah SMP Al-Azhar 3 Bandarlampung dan meminta izin 

untuk mengadakan penelitian dengan menyerahkan surat pengantar (surat izin 

penelitian). 

b. Meminta izin dan melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran IPA serta 

meminta informasi terkait siswa kelas VIII di SMP Al-Azhar 3 Bandar-

lampung. 

c. Meminta bantuan kepada guru mata pelajaran IPA agar dapat membantu pene-

liti dalam hal jadwal yang akan digunakan penelitian dan lain sebagainya. 

 

2. Pelaksanaan penelitian 

 

Prosedur pelaksanaan penelitian terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 

a. Tahap persiapan penelitian 

Peneliti menyusun silabus, RPP, LKS berbasis model pembelajaran ADI dan 

instrument tes berupa soal pretes postes, dan rubrik KPS. 

b. Tahap pelaksanaan penelitian 

Pada tahap pelaksanaannya terdiri dari beberapa tahapan yaitu: 

a. Melakukan pretes dengan soal-soal yang sama pada sampel penelitian 

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

Pada kelas eksperimen model pembelajaran ADI dan pada kelas kontrol 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

c. Melakukan postes dengan soal-soal yang sama pada sampel penelitian. 

d. Menganalisis data hasil pretes dan postes 

e. Menulis pembahasan dan simpulan 
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Prosedur pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 

Pra Penelitian 

f.  

g.  

h.  

i.  

j.  

k.  

l.  

m.  

 

Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Akhir Penelitian 

 

 

 

 

Hasil  awal tes KPS 

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  

Pelaksanaan 

Pembelajaran  

Pembelajaran 

konvensional 

Pengamatan KPS 

Kesimpulan 

Analisis Data 

Hasil  akhir KPS 

Pengamatan KPS 

Pembelajaran 

konvensional 
Model ADI 

Model ADI Pembelajaran 

konvensional 

Postes 

Pretes Model ADI 
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Gambar 1.  Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

G. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

 

1. Analisis data efektivitas pembelajaran menggunakan model ADI 

a. Penentuan kategori kemampuan akademik 

Kategori kemampuan akademik dibedakan menjadi kemampuan akademik tinggi 

dan kemampuan akademik rendah.Penentuan kategori kemampuan akademik ber-

dasarkannilai rata-rata ulangan harian IPA antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol.  Siswa yang memiliki nilai lebih besar atau sama dengan dari nilai rata-

rata, maka siswa tersebut termasuk kategori kemampuan akademik tinggi, sedang-

kan siswa yang memiliki nilai kurang dari nilai rata-rata, maka siswa tersebut ter-

masuk kategori kemampuan akademik rendah.   Adapun hasil pengelompokkan 

siswa pada kelaseksperimen dan kontrol disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Pengelompokkan kemampuan akademiksiswa 

 

No Kemampuan akademik Kelas kontrol  Kelas eksperimen  

1 Tinggi  18 siswa 16 siswa 

2 Rendah 20 siswa 20 siswa 

Jumlah 38 siswa 36 siswa 

 
 

b. Perhitungan nilai siswa 

Nilai pretes dan postes pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

 

c. Perhitungan n-gain siswa  

Untuk mengetahui efektivitas model ADI dalam meningkatkan KPS berdasarkan 

kemampuan akademik maka dilakukan perhitungan n-gain siswa dari kedua kelas.   
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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 ber-

dasarkan kemampuan akademik tinggi.  Perhitungan ini dilakukan pada kedua ke-

las untuk siswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi dengan menggunakan 

rumus berikut : 

Rata-rata n-gain=  

 

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

mik rendah, dengan menggunakan rumussebagai berikut: 

Rata-rata n-gain = ) 

 

 

2. Uji keterlaksanaan pembelajaran 

a. Keterlaksanaan pembelajaran dengan model ADI 

Lembar observasi digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran me-

lalui aktivitas guru dan siswa berdasarkan kegiatan pembelajaran yang diamati. 

Lembar observasi pembelajaran memuat beberapa indikator yang dikembangkan 
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untuk menjadi fokus pengamatan sesuai sintaks pembelajaran. Lembar observasi 

ini berupa daftar cek yang dikembangkan oleh peneliti dengan mengadaptasi lem-

bar observasi oleh Hasnunidah (2016: 387). Lembar observasi diisi dengan cara 

memberi tanda checklist pada salah satu kolom penilaian terdiri atas kriteria ter-

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

Tabel 7. Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran 

 

Tahap/sintaks 

pembelajaran 

Aktivitas 

Guru 

Terlaksana 
Aktivitas  

Siswa 
Terlaksana 

Y

a 

K

u
ran

g
 T

  Y

a 

K

u
ran

g
 T

 

         

         

  

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, 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 disajikan pada Tabel 8.  

 

Tabel 8. 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 
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(Sudijono, 2004). 

 

b. Tanggapan siswa terhadap pembelajaran 

Kuisioner atau angket digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran yang dialami. Kuisioner tanggapan siswa diadaptasi oleh Hasnu-

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

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

Tabel 9. Angket tanggapan siswa 

 

Pernyataan 
Tanggapan 

Ya Ragu Tidak 

    

 

Data tanggapan siswa terhadap pembelajaran dianalisis juga secara deskriptif kua-

litatif dalam bentuk persentase. Setiap indikator pada sintaks pembelajaran yang 

terlaksana diberi skor 2, kurang terlaksana diberi skor 1, dan tidak terlaksana di-

beri 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 

 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas untuk mengetahui apakah sampel penelitian berasal dari populasi 

berdistribusi normal atau tidak.  Pengujian normalitas data pada penelitian ini 
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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 berdis-

tribusi normal. Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan levene sta-

tistics 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 ditolak-

nya hipotesis yang telah dirumuskan pada bab dua.Pengujian hipotesis yang digu-

nakan dalam penelitian ini adalah uji varians dua jalur dan uji perbedaan dua rata-

rata.   
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a. Uji Varians Dua Jalur 

 

Uji varians dua jalur digunakan untuk menguji hipotesis 1.   

Hipotesis 1 

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

mampuan akademik terhadap KPS siswapada materi zat aditif dan adiktif. 

H0 : A * B = 0 

H1 : Ada interaksi antara pembelajaran ADI dan kemampuan akademik terhadap 

KPS siswapada materi zat aditif dan adiktif. 

H1 : A * B  

Keterangan  

A = model ADI 

B = kemampuan akademik siswa  

 

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 KPS 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 
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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) 

Kriteria Keputusan 

Jika angka Sig.>0.05 maka H0diterima, yang berarti tidak ada pengaruhperbedaan 

perlakuan terhadap peubah respon. 

Jika angka Sig.<0.05 maka H0 ditolak, yang berarti ada pengaruhperbedaanperla-

kuan terhadap peubah respon. 

 

b. Uji perbedaan dua rata-rata 

 

 

Uji perbedaan dua rata-rata menggunakan uji-t.Uji perbedaan dua rata-rata digu-

nakan untuk menguji hipotesis 2, 3, hipotesis 4, dan hipotesis 5.Pengujian hipo-

tesis tersebut dilakukan setelah melakukan uji persyaratan analisis berupa uji 
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normalitas dan uji homogenitas.  Hipotesis statistik berdasarkan hipotesis peneli-

tian yang telah dirumuskan sebagai berikut: 

 

Hipotesis 2 

H0 : Rata-rata n-gainKPS siswa dengan pembelajaran menggunakan model ADI 

lebih rendah atau sama dengan daripadasiswa dengan menggunakan pembel-

ajaran konvensional siswa SMP kelas VIII pada materi zat aditif dan adiktif. 

H0 : μ1 ≤ μ2 

H1 :Rata-rata n-gain KPS siswa dengan pembelajaran menggunakan model ADI 

lebih tinggi daripada siswa dengan menggunakan pembelajaran  konvensional 

siswa SMP kelas VIII pada materi zat aditif dan adiktif. 

H1 : μ1 ˃ μ2 

Keterangan 

μ1 = Rata-rata n-gain KPS siswa pada pembelajaran menggunakan model pembel-

ajaran ADI. 

μ2 = Rata-rata n-gain KPS siswa pada pembelajaran menggunakan pembelajaran 

konvensional. 

 

Hipotesis 3 

H0 : Rata-rata n-gain KPS siswa kemampuan akademik tinggi dengan pembelajar-

an menggunakan model pembelajaran ADI lebih rendah atau sama dengan 

daripada siswa kemampuan akademik tinggi dengan menggunakan pembel-

ajaran konvensional pada materi zat aditif dan adiktif. 

H0 : μA1B1 ≤ μA2B1 

H1 : Rata-rata n-gain KPS siswa kemampuan akademik tinggi dengan pembelajar-

an menggunakan model pembelajaran ADI lebih tinggi daripada siswa ke-
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mampuan akademik tinggi dengan menggunakan pembelajaran  konvensional 

pada materi zat aditif dan adiktif. 

H1 : μA1B1 ˃ μA2B1 

Keterangan 

μA1B1 = Rata-rata n-gain KPS siswa kemampuan akademik tinggi pada pembel-

ajaran menggunakan model pembelajaran ADI.  

μA2B1 = Rata-rata n-gain KPS siswa kemampuan akademik tinggi pada pembel-

ajaran menggunakan pembelajaran konvensional. 

 

Hipotesis 4 

H0 : Rata-rata n-gain KPS siswa kemampuan akademik rendah pada pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran ADI lebih rendah atau sama dengan daripada 

siswa kemampuan akademik rendah dengan menggunakan pembelajaran kon-

vensional pada materi zat aditif dan adiktif. 

H0 : μA1B1 ≤ μA2B1 

H1 : Rata-rata n-gain KPS siswa kemampuan akademik rendah pada pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran ADI lebih tinggi daripada siswa kemampuan 

akademik rendah dengan menggunakan pembelajaran konvensional pada 

materi zat aditif dan adiktif. 

H1 : μA1B1 ˃ μA2B1 

Keterangan 

μA1B1 = Rata-rata n-gain KPS siswa kemampuan akademik rendah pada pembel-

ajaran menggunakan model pembelajaran ADI.  

μA2B1 = Rata-rata n-gain KPS siswa kemampuan akademik rendah pada pembel-

ajaran menggunakan pembelajaran konvensional. 

 

Hipotesis 5 

H0 : Rata-rata n-gain KPS siswa kemampuan akademik tinggi lebih rendah sama 

dengan siswa kemampuan akademik rendah dengan menggunakan model 
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ADI pada materi zat aditif dan adiktif . 

H0 : μA1B1 ≤ μA2B1 

 

H1 : Rata-rata n-gain KPS siswa kemampuan akademik tinggi lebih tinggi dari-

pada siswa kemampuan akademik rendah dengan menggunakan model  ADI 

pada materi zat aditif dan zat adiktif . 

H1 : μA1B1˃ μA2B1 

Keterangan 

μA1B1 = Rata-rata n-gain KPS siswa kemampuan akademik tinggi pada pembel-

ajaran menggunakan model ADI.  

μA1B2= Rata-rata n-gain KPS siswa kemampuan akademik rendah pada pembel-

ajaran menggunakan model ADI.  

 

 



63 

 

 

 

  

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa pembelajaran 

model ADI efektif dalam meningkatkan KPS siswa pada materi zat aditif dan zat 

adiktif ditinjau dari kemampuan akademik: 

1. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran menggunakan model ADI dan 

kemampuan akademik dalam meningkatkan KPS siswa pada materi zat aditif 

dan zat adiktif.  

2. Model pembelajaran ADI efektif untuk meningkatkan KPS pada materi zat 

aditif dan zat adiktif. 

3. Model pembelajaran ADI efektif meningkatkan KPS siswa kemampuan aka-

demik tinggi pada materi zat aditif dan zat adiktif.  

4. Model pembelajaran ADI efektif meningkatkan KPS siswa kemampuan aka-

demik rendah pada materi zat aditif dan zat adiktif. 

5. KPS siswa berkemampuan akademik tinggi lebih tinggi dibandingkan dengan 

KPS siswa berkemampuan akademik rendah pada pembelajaran mengguna-

kan model ADI.  Namun, peningkatan KPS siswa kemampuan akademik ting-

gi dan siswa kemampuan akademik rendah tidak berbeda secara signifikan.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa: 

1. Penggunaan model pembelajaran ADI hedaknya dilakukan dalam pembelajar-

an kimia terutama untuk mendukung tercapainya pembelajaran yang lebih 

baik terutama dalam meningkatkan KPS siswa.  

2. Sebelum melakukan penelitian sebaiknya peneliti membuat perencanaan 

kegiatan yang lebih matang untuk mengoptimalkan penggunaan waktu, 

sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan maksimal. 

3. Peneliti hendaknya menyiapkan media pendukung pembelajaran yang lebih 

matang seperti, papan tulis kecil, spidol, penghapus, tape recorder, layanan 

internet, dan LCD projector. 
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