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ABSTRAK 

 

Miaturrohmah. 2020. Pengembangan Bahan Ajar Berorientasi pada Prinsip Argument Driven 

Inquiry (ADI) untuk Meningkatkan Keterampilan Argumentasi Siswa Pada Tema 

Pencemaran Lingkungan Kelas VII MTsN 6 Ponorogo. Skripsi. Jurusan Tadris Ilmu 

Pengetahuan Alam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing, Dr. Wirawan Fadly, M.Pd.. 

Kata kunci: Bahan ajar, Argument Driven Inquiry (ADI), Keterampilan argumentasi 

 

Pembelajaran dengan menerapkan pembentukan keterampilan argumentasi merupakan 

salah satu upaya untuk mengimplementasikan pendidikan abad 21. Keterampilan argumentasi 

mampu membentuk kemampuan kognitif serta mampu mengkonstruksi keterhubungan antara 

teori dengan pemahaman konsep. Agar konsep dan teori IPA dapat dengan mudah dipahami, 

maka diperlukan bahan ajar yang mampu menjembatanu proses pengkontruksian tersebut. Selain 

itu, situasi dan kondisi alam yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya, seperti mewabahnya virus 

Covid-19 di mayoritas negara di dunia mengharuskan dilakukannya upaya untuk memutus rantai 

penyebaran virus tersebut, salah satunya dengan membatasi kontak sosial antar penduduk 

termasuk para pelajar yang akhirnya diberlakukan kebijakan work from home atau bekerja dari 

rumah. Oleh karena itu adanya bahan ajar sangat bermanfaat sebagai sarana siswa untuk belajar 

secara mandiri di rumah masing-masing, termasuk belajar berargumentasi.  

Bahan ajar yang biasa digunakan dirasa belum  mampu menunjang proses konstruksi 

pengetahuan melalui penekanan keterampilan argumentasi siswa, sehingga perlu adanya 

pengembangan bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI). Penelitian 

pengembangan ini bertujuan mengembangkan suatu bahan ajar yang terfokus pada peningkatan 

keterampilan argumentasi siswa, yaitu bahan ajar berorientasi pada Prinsip Argument Driven 

Inquiry (ADI) serta mendeskripsikan validitas, kepraktisan, dan kefektifan bahan ajar tersebut 

dalam meningkatkan keterampilan argumentasi siswa.  

Penelitian pengembangan ini dilaksanakan di MTsN 6 Ponorogo, dengan metode 

penelitian Reseacrh and Development (R&D) menggunakan model Borg and Gall. Tahapan 

pengembangan terdiri atas draft produk, validasi, pembuatan prototype, uji terbatas, dan produk 

final. Selama tahap uji coba, sampel diambil melalui cluster random sampling. Data dianalisa 

menggunakan deskriptif kuantitatif, deskriptif kualitatif, dan statistik inferensial.  

Adapun hasil penelitian adalah: 1) bahan ajar yang dikembangkan yaitu bahan ajar 

berorientasi pada Prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) layak digunakan dan valid baik secara 

konstruk maupun konten, 2) bahan ajar yang dikembangkan memiliki tingkat kepraktisan sebesar 

84% dan keterbacaan sebesar 98,5%, yang artinya bahan ajar sangat baik dalam memeberikan 

motivasi kepada peserta didik untuk belajar relevan dengan materi, dan mudah dipahami dari 

aspek materi dan kebahasaan, 3) bahan ajar yang dikembangkan efektif meningkatkan 

keterampilan argumentasi siswa pada tema pencemaran lingkungan secara signifikan (α=0,05) 

dengan skor N-gain sebesar 47,17% atau pada kategori peningkatan sedang. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

 



 

iv 

 

 

 

 

 



 

v 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu komponen yang amat penting dalam 

perkembangan otoritas dunia. Maju tidaknya suatu bangsa banyak ditolak ukurkan pada 

kemajuan pendidikan. Saat ini peringkat pertama pendidikan dunia masih dipegang oleh 

Negara Finlandia dan dipercaya sebagai Negara dengan sistem pendidikan yang 

berprinsip bahwa setiap penduduknya harus mempunyai keterampilan dan kesempatan 

belajar sepanjang hayat. Setiap Negara mempunyai wewenang dan aturan tersendiri yang 

dianggap efektif dan tepat untuk diterapkan sebagai upaya kemajuan pendidikan, tak 

terkecuali Indonesia. Indonesia mempunyai aturan dan pedoman yang telah diatur 

sedemikian rupa sebagai upaya kemajuan pendidikan di Indonesia. Aturan tersebut 

termuat pada Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam pelaksanaannya, sistem 

pendidikan nasional Indonesia mempunyai visi dan misi yang menjadi pijakan dan 

tujuan. Perwujudan visi dan misi tersebut tidak lepas dari kesinambungan antar 

komponen pendidikan, diantaranya lingkungan, sarana prasarana, kurikulum, sumber 

daya, dan masyarakat. Komponen inilah yang harus berjalan selaras dan sistematis guna 

mendukung tercapainya visi dan misi sistem pendidikan nasional Indonesia. 

Banyak sekali bidang pendidikan Indonesia, salah satunya pendidikan IPA yang 

juga diperhatikan keterlaksanaan dan kemajuannya. Pendidikan IPA dioerientasikan pada 

pendidikan abad 21 yang mengharapkan out put  yang mampu bertahan dalam 

kompleksnya kehidupan, bertahan dengan life skills yang dimilikinya, yakni keterampilan 

abad 21 (21st century skills) diantaranya berpikir kritis dan pemecahan masalah (critical 

thinking and problem solving sklills), mampu berkomunikasi dan berkerja sama 
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(communication and collaboration skills), mampu mecipta dan membaharui (creatifity 

and innovation skills), mampu memanfaatkan literasi dan tekonologi, mampu belajar 

kontekstual (contextual learning sklills).1 

Out put berupa peserta didik yang berpengalaman serta berketerampilan abad 21 

identik dengan peserta didik yang terbiasa melakukan aktivitas berpikir tingkat tinggi. 

Diantara aktivitas berpikir tingkat tinggi atau higher older thinking (HOTS) yaitu 

problem solving (memecahkan masalah), critical thinking (berfikir kritis), creative 

thinking (berfikir kreatif), dan decision making (membuat keputusan).2 Adapun fokus 

keterampilan argumentasi termasuk dalam komponen keterampilan abad 21 berupa 

decision making. Ciri-ciri orang yang memiliki keterampilan berfikir tingkat tinggi 

adalah mempunyai keterampilan argumentasi yang didasarkan pada konsep.3 Oleh karena 

itu, untuk mewujudkan peserta didik yang berketerampilan abad 21 perlu adanya 

perhatian terhadap perwujudan keterampilan argumentasi siswa. 

Pembelajaran dengan menerapkan pembentukan keterampilan argumentasi 

merupakan sedikit upaya untuk mengimplementasikan pendidikan abad 21. Terlebih pada 

pembelajaran IPA yang berbeda dengan pembelajaran lainnya. Pembelajara IPA harus 

didasarkan pada saintific approach (keterampilan proses sains), yakni proses 

menemukan, mengamati, mencari informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 

Perwujudan scientific approach dalam proses pembelajaran tidak bisa jika hanya 

melibatkan interaksi satu arah, dalam arti guru saja sebagai pemegang tongkat utama, 

namun harus melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Proses belajar dalam 

mencari pengetahuan merupakan tanggung jawab masing-masing pribadi siswa, 

                                                           
1 Etistika Yuni Wijaya dkk.“Transformasi pendidikan abad 21 sebagai tuntutan pengembangan sumber 

daya manusia”.Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika. Vol 1. 2016, 267. 
2 Husna Nur Dinni.“HOTS (high older thinking skills) dan kaitannya dengan kemampuan literasi 

matematika”.Prosiding Seminar Nasional Matematika. Vol 1.  2018, 171. 
3 Afifah Kurnia Shandy dkk, “Pengaruh model inkuiri untuk meningkatkan keterampilan argumentasi 

peserta didik terhadap materi getaran dan gelombang”. Artikel. 2018, 1. 
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sedangkan guru harusnya hanya bertindak sebagai fasilitator.4 Proses belajar yang 

melibatkan siswa secara aktif telah sesuai dengan paradigma pendidikan modern, yakni 

pembelajaran yang terpusat pada siswa (student centered). 

Paradigma pendidikan modern berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa bukan 

sekedar aspek intelektual, namun lebih dari itu. Aspek atau sisi materi dalam pendidikan 

ada tiga, yaitu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan nilai atau sikap 

(value).5 Ketiga materi ini tercermin dalam sistem pendidikan nasional pada kompetensi 

yang harus dicapai peserta didik, yakni kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan 

kompetensi keterampilan. Untuk mewujudkan ketiga aspek dapat dilakukan dengan 

melatihkan keterampilan argumentasi siswa dalam proses belajar. Melatihkan 

keterampilan argumentasi bagi siswa sama halnya dengan melatih kemampuan kognitif 

dan afektif sehingga mampu mengimplementasikan keterampilan proses sains.6 

Argumentasi melibatkan proses berfikir secara mendalam untuk mampu memberikan 

keputusan atau pendapat, selain itu juga melibatkan proses kolaborasi dengan teman 

untuk menghargai setiap apa yang menjadi keputusan temannya. Hal inilah yang akan 

membentuk sikap sosial (afektif) yang baik dalam diri peserta didik. 

Keterampilan argumentasi memegang peranan penting dalam proses 

pembelajaran, melalui argumentasi, siswa dapat mengeksplor hasil aktivitas yang ia 

lakukan, melalui proses menanya, mengamati, mencari informasi, serta mengasosiasi. 

Kemampuan berargumentasi merupakan pondasi dari keterampilan berfikir logis dan 

kritis. Berfikir kritis dengan menanggapi pertanyaan yang diajukan, dan berfikir logis 

                                                           
4 Enda Amelia Tarigan dan Diana Rochintaniawati, “Pengaruh metode praktikum berbasis PBL terhadap 

kemampuan argumentasi tertulis siswa pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya”. Edusains. Vol. 

7 No.2. 2015, 137. 
5 Sudarto, “Keterampilan dan nilai sebagai materi pendidikan dalam perspektif Islam”. Jurnal al-Lubab. 

Vol. 1 No.1. 2016, 107. 
6 Siswanto dkk, “Penerapan model pembelajaran pembangkit argumen menggunakan metode saintifik 

untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan keterampilan berargumentasi siswa”. Jurnal Pendidikan Fisika 

Indonesia. Vol. 10 No.2. 2014, 105. 
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dengan memberikan suatu alasan yang masuk akal dengan memperhatikan konsep dan 

teori terkait yang mendukung. Proses berargumentasi bertujuan mengemukakan pendapat 

dengan maksud memengaruhi orang lain akan kebenaran dari tanggapan dan alasan yang 

dikemukakan. Keterampilan argumentasi mampu membentuk kemampuan kognitif serta 

mampu mengkontruksi keterhubungan antara teori dengan pemahaman konsep.7 Oleh 

karena itu siswa milenial bukan hanya hafal materi namun rapuh akan konsep yang 

mendasari materi, dengan mewujudkan keterampilan argumentasi, siswa diharapkan 

mampu menjadi out put yang memiliki daya pikir yang unggul dan berdasar.  

Berdasarkan survey dan wawancara tidak terstuktur kepada sebagian siswa dan 

guru IPA, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keterampilan argumentasi siswa pada 

pembelajaran IPA masih tergolong rendah, data kuantitatif menunjukkan bahwa rata-rata 

keseluruhan keterampilan argumentasi berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM=75) yaitu 71,528. Selain menghitung rata-rata keseluruhan, hasil preliminary 

study juga menghitung rata-rata tiap indikator keterampilan argumentasi, yaitu claim 

dengan rata-rata 75, ground 58, warrant 68, dan backing 108.8 

Adapun data kualitatif berdasarkan observasi dan wawancara menunjukkan 

bahwa guru belum sepenuhnya melakukan pembelajaran yang khusus mengarah pada 

kemampuan siswa untuk memiliki keterampilan argumentasi. Guru lebih menekankan 

pembelajaran yang sekira mampu meningkatkan keterampilan proses sains secara 

keseluruhan.9 Penelitian yang lain menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

menekankan argumentasi mampu membuat siswa lebih aktif dengan mengubungkan ide-

idenya dengan bukti, yang selanjutnya ide tersebut akan digunakan untuk memvalidasi 

                                                           
7 Ibid., 105 
8 Berdasarkan nilai tes keterampilan argumentasi yang dilakukan di salah satu SMP Negeri di Ponorogo 

pada tanggal 7 Oktober 2019.  
9 Berdasarkan wawancara kepada ibu Tatik Mariyana, M.Pd., salah satu guru IPA di salah satu SMP Negeri 

di Ponorogo pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 09.30 WIB. 
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ide yang mereka kemukakan.10 Berdasarkan hal ini, diharapkan adanya suatu obat atau 

solusi alternatif yang khusus membantu meningkatkan keterampilan argumentasi siswa 

dalam pembelajaran IPA. 

Bahan ajar yang biasa digunakan dirasa belum mampu menunjang keterampilan 

argumentasi siswa dalam arti penyajian bahan ajar masih secara global dalam 

meningkatkan kompetensi siswa, sehingga perlu adanya pengembangan bahan ajar yang 

mengarah pada keterlibatan atau aktivitas siswa yang berorientasi pada peningkatan 

keterampilan argumentasi yang sangat dibutuhkan dalam pendidikan abad 21. 

Solusi dalam meningkatkan keterampilan argumentasi siswa dapat dilakukan 

dengan penyajian bahan ajar yang dapat mendukung siswa untuk berargumen. Salah 

satunya adalah bahan ajar yang berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI). 

Bahan ajar tersebut menyajikan materi yang berprinsip pada model pembelajaran ADI 

yakni memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan ide siswa sendiri dalam 

memperoleh data, menggunakan data, serta menjawab soal dengan kritis dan logis.11 

Model pembelajaran Argument Driven Inquiry (ADI) adalah model pembelajaran yang 

didesain untuk menyiapkan serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangan ide mereka sendiri dalam memperoleh data, melakukan investigasi, 

menggunakan data untuk menawab pertanyaan penyelidikan, menulis serta berpikir 

kritis.12  

Model pembelajaran ADI dianggap dapat memfasilitasi siswa untuk mampu 

berargumnetasi.13 Melalui hal itu diharapkan mampu meningkatkan keterampilan 

argumentasi siswa, karena dengan adanya inkulturasi prisip ADI pada bahan ajar akan 

                                                           
10 Ofi Shofiyatun Marhamah dkk, “Penerapan model argument driven inquiry (ADI) dalam meningkatkan 

kemampuan argumentasi siswa pada konsep pencemaran lingkungan di kelas X SMA Negeri Ciawigebang”. Jurnal 

Pendidikan dan Biologi. Vol. 9 No.2. 2017, 41. 
11 Ibid., 40. 
12 Ibid., 40. 
13 Ibid., 41. 
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memicu aktivitas siswa untuk berfikir kritis dan logis. Bahan ajar berorientasi pada prisip 

ADI didesain secara khusus untuk meningkatkan keterampilan argumentasi siswa melalui 

penyajian materi serta aktivitas siswa dengan mengacu pada prisip ADI. 

Berdasarkan permasalahan dan pemaparan di atas, penulis bermaksud mengambil 

penelitian dengan judul “Pengembangan Bahan Ajar Berorientasi pada Prinsip Argument 

Driven Inquiry (ADI) untuk Meningkatkan Keterampilan Argumentasi Siswa Pada Tema 

Pencemaran Lingkungan Kelas VII MTsN 6 Ponorogo”. 

B. Kebaruan Produk 

Bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) memiliki 

perbedaaan yang dapat dianggap sebagai keunikan atau kebaruan, yaitu dengan peyajian 

materi dengan prinsip ADI melalui pertanyaan-pertanyaan yang mendorong siswa untuk 

berargumentasi ilmiah, pertanyaan tersebut akan disesuaiakan dengan empat indikator 

keterampilan argumentasi, yaitu claim, ground, warrant, dan backing, serta memberi 

kesempatan pada siswa untuk mengembangkan ide siswa sendiri dalam memperoleh data, 

menggunakan data, serta menjawab soal dengan kritis dan logis. 

Bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) menyajikan 

berbagai fitur yang melatihkan keterampilan argumentasi melalui aktivitas menjawab 

pertanyaan, melakukan penyelidikan, serta berpikir kritis dan logis. Fitur tersebut 

diantaranya adalah “investigasi sains” yang bertujuan mengajak sisw untuk mengeksplor 

atau menyelidiki gejala-gejala sains, “kausalitas” bertujuan mengajak siswa untuk 

berpikir kritis dan logis, “ayo menganalisis” bertujuan mengajak siswa untuk 

berargumentasi, “analisa konseptual” bertujuan melatih siswa agar selalu melibatkan 

konsep dalam setiap pembelajaran, “ayo berargumen” bertujuan melatih siswa untuk 

berargumentasi dengan menjawab pertanyaan, “ruang komentar” bertujuan melatih untuk 

berargumen sesuai indikator keterampilan argumentasi, dan “argumentasi diagnostik” 
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sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keterampilan argumentasi yang dimiliki 

siswa. Selain itu juga terdapat “butir Islami” yang bertujuan mewujudkan IPA 

beintegritas spriritual dan “penguatan karakter” yang bertjuan membentuk karakter 

positif bagi siswa. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah pada 

penelitian in adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana validitas bahan ajar berorintasi pada prinsip Argument Driven Inquiry 

(ADI)? 

2. Bagaimana kepraktisan bahan ajar berorintasi pada prinsip Argument Driven Inquiry 

(ADI)? 

3. Bagaimana efektivitas bahan ajar berorintasi pada prinsip Argument Driven Inquiry 

(ADI) untuk meningkatkan keterampilan argumentasi siswa pada tema pencemaran 

lingkungan kelas VII MTsN 6 Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan validitas bahan ajar berorintasi pada prinsip Argument Driven 

Inquiry (ADI). 

2. Mendeskripsikan kepraktisan bahan ajar berorintasi pada prinsip Argument Driven 

Inquiry (ADI). 

3. Mendeskripsikan efektivitas bahan ajar berorintasi pada prinsip Argument Driven 

Inquiry (ADI) untuk meningkatkan keterampilan argumentasi siswa pada tema 

pencemaran lingkungan kelas VII MTsN 6 Ponorogo. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan diperoleh manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk khazanah 

keilmuan, khususnya dalam pengembangan bahan ajar sebagai upaya peningkatan 

keterampilan argumentasi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, 

pengalaman dan wawasan berfikir kritis, sehingga dapat mengamalkan ilmu 

tersebut dimanapun berada. 

b. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu 

pengetahuan serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya. 

c. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi guru agar 

dapat menjalankan proses pembelajaran dalam arti kreatif dan peka terhadap 

kebutuhan siswa dengan baik terutama dalam melaksanakan pembelajaran pada 

era pendidikan abad 21. 

d. Bagi Lembaga Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pendorong dalam usaha 

peningkatan kualitas pendidikan dilembaga pendidikan tersebut. 

F. Batasan Masalah 

Agar pemahaman dalam pembahasan ini tidak terlalu luas, maka penulis perlu 

membatasi permasalah dalam pembahasan sebagai berikut. 
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1. Bahan Ajar Beorientasi Pada Prinsip Argument Driven Inquiry (ADI)  

Bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) akan 

dibuat dengan isi materi KD 3.8 kelas VII SMP/MTs tentang pencemaran 

lingkungan. Penyajian materi dibuat sedikit berbeda dengan bahan ajar lainnya, letak 

perbedaannya adalah bahan ajar ini menyajikan materi dengan prinsip ADI melalui 

pertanyaan-pertanyaan yang mendorong siswa untuk berargumentasi ilmiah serta 

memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan ide siswa sendiri dalam 

memperoleh data, menggunakan data, serta menjawab soal dengan kritis dan logis. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan disesuaiakan dengan empat indikator 

keterampilan argumentasi, yaitu claim, ground, warrant, dan backing. 

2. Keterampilan argumentasi siswa  

Keterampilan argumentasi merupakan keterampilan mengemukakan 

pendapat, ide, atau gagasan yang ada dibenaknya dengan berlandaskan konsep yang 

akurat. Seseorang dikatakan mempunyai keterampilan argumentasi ditandai dengan: 

a. Claim: Mampu membuat pernyataan yang diangkat dan diyakini kebenarannya. 

b. Ground: Mampu menyerahkan data hipotesis yang didukung oleh teori yang 

akurat. 

c. Warrant: Adanya keterkaitan antara yang disampaikan dengan data atau alasan 

ilmiah sebelumnya. 

d. Backing: Adanya dukungan terhadap pernyataan, data, serta pembenaran yang 

telah dikemukakan sebelumnya. 

3. Pencemaran Lingkungan 

 Materi atau bahasan yang digunakan peneliti yang nantinya dijadikan bahan 

ajar adalah materi kelas VII semester II pada KD 3.8 tentang pencemaran 

lingkungan. Mencakup pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah 
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termasuk faktor penyebabnya, dampak pencemaran tersebut, serta cara 

menanggulangi pencemaran tersebut. 

G. Spesifikasi Produk 

Spesifikasi atau rincian produk berupa bahan ajar berorientasi pada prinsip 

Argument Driven Inquiry (ADI) adalah sebagai berikut. 

1. Bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) dibuat dengan 

tema pencemaran lingkungan pada KD 3.8 untuk kelas VII SMP/ MTs kurikulum 

2013. 

2. Produk bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) 

merupakan bahan ajar dengan desain bahan yang tidak terlalu full tulisan pun juga 

tidak terlalu full gambar. 

3. Bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) diupayakan 

untuk dapat meningkatkan keterampilan argumentasi siswa dengan berpedoman pada 

prinsip-prinsip ADI melalui penyajian materi serta soal-soal yang terdapat pada 

bahan ajar dengan mengacu pada indikator keterampilan argumentasi, yakni claim, 

ground, warrant, dan backing. 

4. Bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) dapat digunakan 

untuk belajar siswa secara mandiri, kelompok, maupun klasikal. 

H. Sistematika Pembahasan 

Gambaran secara global dalam pembahasan ini dapat dilihat pada sistematika 

pembahasan berikut. 

BAB I Merupakan pendahuluan, di dalamnya memuat latar belakang masalah, 

keterbaruan produk, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan masalah, spesifikasi produk, dan sistematika 

pembahasan. 
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BAB II Mendeskripsikan telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori tentang 

bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) dan 

keterampilan argumentasi . 

BAB III Mendeskripsikan metode penelitian, yang di didalamnya memuat jenis 

penelitian, subjek dan lokasi penelitian, prosedur penelitian, tahap 

pengembangan, variabel dan definisi operasional variabel, instrumen, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV Mendeskripsikan hasil dan pembahasan yang memuat hasil penelitian dan 

pembahasan. 

BAB V Merupakan penutup, di dalamnya memuat kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil seleksi pada beberapa penelitian terdahulu, terdapat beberapa 

judul penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan penulis 

sehingga dapat dijadikan acuan melalui beberapa teori yang terdapat pada penelitian 

tersebut. Penelitian yang dimaksud diantaranya adalah artikel dengan judul 

Pengembangan Buku Praktikum Pencemaran Lingkungan Dengan Model Argument 

Driven Inquiry (ADI) yang diterbitkan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung dan ditulis oleh Zevi Octasari, Neni Hasnunidah, Dan Rini Rita T. 

Marpaung pada tahun 2019. Artikel ini menjelaskan bahwa kemampuan argumentasi 

ilmiah membekali siswa untuk menjawab serta memberikan penjelasan mengenai 

fenomena-fenomena IPA yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan konsep. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa buku praktikum pencemaran lingkungan 

dengan model Argument Driven Inquiry (ADI) layak digunakan dan dianggap valid serta 

praktis dalam proses belajar mengajar.14 

Jurnal dengan judul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Kimia Model 

Argument Driven Inquiry Untuk Meningkatkan Keterampilan Argumentasi Dan Hasil 

Belajar Siswa yang diterbitkan Pendidikan Sains Pasca Sarjana Universitas Negeri 

Surabaya volume 7 nomor 1 dan ditulis oleh Suryanto Hadiwidodo, Tukiran, dan Titik 

Taufikurahmah pada tahun 2017. Jurnal ini menjelaskan bahwa model pembelajaran ADI 

mempunyai prinsip bahwa siswa belajar menghasilkan argumen dengan memberikan 

pejelasan terhadap pertanyaan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa perangkat 

                                                           
14 Zevi Octasari dkk, “Pengembangan bahan praktikum pencemaran lingkungan dengan model argument 

driven inquiry (ADI)”. Artikel. 2019. 



13 

 

 

 

pembelajaran kimia model Argument Driven Inquiry (ADI) valid dan efektif untuk 

meningkatkan keterampilan argumentasi.15 

Jurnal dengan judul Development of science learning tool based on problem 

based learning with google classroom to improve argumentation skill yang diterbitkan 

oleh Journal Of Biology And Biology Education Vol. 10 No. 2 dan ditulis oleh Ade 

Cyntia Pritasari dan Jumadi pada tahun 2018. Jurnal ini menjelaskan bahwa pembelajaran 

bermakna dan menyeluruh akan merangsang pengembangan keterampilan argumentasi 

sehingga diperoleh hasil bahwa pengembangan Alat pembelajaran sains berdasarkan 

pembelajaran berbasis masalah dengan Google Classroom dianggap valid dan efektif 

dalam meningkatkan keterampilan argumentasi siswa.16 

Jurnal dengan judul Penerapan Model Argument Driven Inquiry (ADI) dalam 

Meningkatkan Kemampuan Argumentasi Siswa pada Konsep Pencemaran 

Lingkungan di Kelas X SMA Negeri 1 Ciawigebang yang diterbitkan oleh jurnal 

pendidikan dan biologI Vol. 9 No. 2 dan ditulis oleh Ofi Shofiyatun Marhamah, Ilah 

Nurlaelah, dan Ina Setiawati pada tahun 2017. Jurnal ini menjelaskan bahwa 

pembelajaran dengan menekankan argumentasi mampu membuat siswa lebih aktif 

dengan mengubungkan ide-idenya dengan bukti, yang selanjutnya ide tersebut akan 

digunakan untuk memvalidasi ide yang mereka kemukakan sehingga diperoleh hasil 

penelitian bahwa penerapan model ADI mampu meningkatkan kemampuan argumentasi 

siswa.17 

                                                           
15 Suryanto Hadiwidodo dkk, “Pengembangan perangkat pembelajaran kimia model argument driven 

inquiry untuk meningkatkan keterampilan argumentasi dan hasil belajar siswa”. Pendidikan Sains Pasca Sarjana 

Universitas Negeri Surabaya. Vol. 7 No. 1. 2017, 1416-1421. 
16 Ade Cyntia Pritasari dan Jumadi, “Development of science learning tool based on problem based 

learning with google classroom to improve argumentation skill”. Journal Of Biology And Biology Education. Vol. 

10 No. 2. 2018, 349-355. 
17 Ofi Shofiyatun Marhamah dkk, “Penerapan model argument driven inquiry (ADI) dalam meningkatkan 

kemampuan argumentasi siswa pada konsep pencemaran lingkungan di kelas X SMA Negeri Ciawigebang”. Jurnal 

Pendidikan dan Biologi. Vol. 9 No.2. 2017, 41. 
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Jurnal dengan judul The Effect Of Scientific Inquiry Learning Model And 

Scientific Argumentation On The Student’s Science Process Skill yang diterbitkan oleh 

Journal Of Physics dan ditulis oleh N P Nababan, D Nasution, dan R D Jayanti pada 

tahun 2019. Jurnal ini menjelaskan bahwa Siswa yang memiliki keterampilan 

argumentasi ilmiah mampu menyerahkan data hipotesis yang didukung oleh teori yang 

akurat dan diperoleh hasil penelitian bahwa keterampilan proses sains siswa 

menggunakan model pembelajaran inkuiri ilmiah lebih baik daripada pembelajaran 

konvensional.18 

B. Landasan Teori 

1. Deskripsi Teori 

a. Pengembangan Bahan Ajar 

Penelitian pengembangan yaitu penelitian yang menghasilkan suatu 

produk serta menguji keefektifan produk tersebut.19 Dalam hal ini, pengembangan 

dapat diartikan sebagai pembuatan produk baru yang belum ada atau dapat juga 

diartikan sebagai upaya mengembangkan produk lama yang telah ada namun 

dibuat sedikit berbeda atau dimodifikasi dengan tujuan agar produk mempunyai 

kemanfaatan yang lebih dibandingkan dengan produk lama. 

Dalam pembelajaran pasti memerlukan alat yang digunakan untuk 

membantu atau menunjang keterlaksanaan pembelajaran, entah berupa media 

cetak maupun media elektronik. Segala sesuatu yang dapat menunjang 

pembelajaran dapat dikatakan sebagai bahan ajar. Bahan ajar dimaksudkan 

sebagai sesuatu yang digunakan sebagai pembawa infromasi maupun pesan dari 

                                                           
18 Nababan et.al, “The effect of scientific inquiry learning model and scientific argumentation on the 

student’s science process skill”. Journal Of Physics. 2019, 2. 
19 Sugiono, Metode penelitan kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 297. 
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sumber belajar kepada peserta didik.20 Bahan ajar juga diartikan sebagai isi yang 

diberikan kepada siswa sesuai kurikulum yang diajarkan, termasuk bahan ajar. 

Adanya bahan ajar akan bermanfaat sebagai jembatan siswa dalam mencapai 

tujuan pembelajaran.21 Pengertian lain mengemukakan bahwa bahan ajar adalah 

segala bahan, baik informasi, alat, maupun teks yang disusun secara sistematis 

yang membawa sejumlah kompetensi yang akan dikuasai siswa dan digunakan 

dalam proses pembelajaran.22 Sehingga dapat dikatakan bahwa yang dimaksud 

bahan ajar adalah segala sesuatu yang sengaja dirancang dan sengaja 

dimanfaatkan sebagai alat untuk menunjang proses pembelajaran. 

Adanya bahan ajar sangat penting dalam proses pembelajaran. Bahan ajar 

mampu mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi fasilitator, karena 

Proses belajar dalam mencari pengetahuan merupakan tanggung jawab masing-

masing pribadi siswa, sedangkan guru harusnya hanya bertindak sebagai 

fasilitator.23 Bahan ajar juga membuat siswa mampu belajar secara mandiri 

dimanapun dan kapanpun mereka mau, sehingga jika situasi dan kondisi alam 

yang sewaktu-waktu tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran di 

sekolah, seperti efek pandemi Covid-19 yang mengharuskan semua siswa work 

from home tidak menghambat siswa untuk tetap belajar. Bahan ajar juga dapat 

                                                           
20 Adelina Hasyim, Metode penelitian dan pengembangan di sekolah  (Yogyakarta: Media Akademi, 

2016), 80. 
21 Rizal Zaenal Muqodas dkk, “Desain dan pembuatan bahan ajar berdasarkan pendekatan saintifik pada 

mata pelajaran sistem dan instalasi refrigerasi”. Journal of Mechanical Engineering Education. Vol. 2 No.1. 2015, 

108. 
22 Andi Prastowo, Panduan kreatif membuat bahan ajar inovatif  (Jogjakarta: Diva press, 2013), 17. 
23 Enda Amelia Tarigan dan Diana Rochintaniawati, “Pengaruh metode praktikum berbasis PBL terhadap 

kemampuan argumentasi tertulis siswa pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya”. Edusains. Vol. 

7 No.2. 2015, 137. 
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diajukan guru sebagai hasil karya guru untuk membantu menambah angka kredit 

guna keperluan kenaikan jabatan bila diperlukan.24  

Bahan ajar yang baik mempunyai beberapa unsur-unsur tertentu, 

setidaknya terdapat enam unsur atau komponen bahan ajar, yaitu petunjuk belajar, 

informasi pendukung, latihan-latihan, lembar kerja, serta evaluasi.25 Adapun isi 

dari bahan ajar harus memuat pengetahuan meliputi fakta, konsep, prinsip, serta 

prosedur. Harus memuat keterampilan yang dibutuhkan peserta didik, serta 

memuat sikap atau nilai karakter sosial maupun spiritual.26  

b. Bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) 

1) Prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) 

Keterampilan argumentasi menjadi pokok bahasan penting yang perlu 

dimiliki siswa, pendidikan abad 21 menuntut siswa untuk memiliki 

keterampilan argumentasi sebagai bekal untuk menghadapi era revolusi 

industri 4.0. Terdapat banyak cara yang telah dicoba oleh para peniliti demi 

meningkatkan keterampilan argumentasi siswa, salah satunya adalah model 

pembelajaran Argument Driven Inquiry (ADI). Suatu model pastinya 

mempunyai kekhasan yang dianggap mampu mengembangkan suatu hal yang 

menjadi topik, begitu juga model ADI yang mempunyai prinsip yang 

dijadikan pedoman agar keterampilan argumentasi yang dimiliki siswa dapat 

meningkat. 

                                                           
24 Andi Prastowo, Panduan kreatif membuat bahan ajar inovatif  (Jogjakarta: Diva press, 2013), 27. 
25 Ibid., 28-29. 
26 Ibid., 43-46. 
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Model pembelajaran ADI mempunyai prinsip bahwa siswa belajar 

menghasilkan argumen dengan memberikan pejelasan terhadap pertanyaan.27 

Hal ini dilakukan dengan pemberian pertanyaan oleh guru terhadap siswa, 

siswa diharuskan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan disertai 

alasan yang logis berdasarkan konsep. Dengan begitu siswa akan terlatih 

untuk berargumentasi ilmiah, bukan sekedar mampu menjawab tanpa adanya 

dasar yang mendukung. Kemampuan argumentasi ilmiah membekali siswa 

untuk menjawab serta memberikan penjelasan mengenai fenomena-fenomena 

IPA yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan konsep.28 

2) Desain konsep bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry 

(ADI) 

Bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) 

akan dibuat dengan isi materi KD 3.8 kelas VII SMP/MTs tentang 

pencemaran lingkungan, meliputi pencemaran air, pencemaran udara, dan 

pencemaran tanah berikut faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan serta 

cara pencegahan pencemaran. Penyajian materi dibuat sedikit berbeda dengan 

bahan ajar lainnya, letak perbedaannya adalah bahan ini menyajikan materi 

dengan prinsip ADI melalui pertanyaan-pertanyaan yang mendorong siswa 

untuk berargumentasi ilmiah dan memberi kesempatan pada siswa untuk 

mengembangkan ide siswa sendiri dalam memperoleh data, menggunakan 

data, serta menjawab soal dengan kritis dan logis. Pertanyaan tersebut akan 

disesuaiakan dengan empat indikator keterampilan argumentasi, yaitu claim, 

                                                           
27 Suryanto Hadi Widodo dkk, “Pengembangan perangkat pembelajaran kimia model argument driven 

inquiry untuk meningkatkan keterampilan argumentasi dan hasil belajar siswa”. Pendidikan Sains Pasca Sarjana 

Universitas Negeri Surabaya. Vol. 7 No.1. 2017, 1417. 
28 Zevi Octasari dkk, “Pengembangan bahan praktikum pencemaran lingkungan dengan model Argument 

Driven Inquiry (ADI)” .Artikel. 2019. 
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ground, warrant, dan backing. Penyajian pertanyaan ini tidak hanya terdapat 

di akhir bahan dalam arti sebagai evaluasi pembelajaran, namun juga terdapat 

pada setiap halaman dalam bahan.  

c. Keterampilan Argumentasi 

1) Hakikat keterampilan argumentasi 

Keterlibatan argumentasi pada proses pembelajaran mempunyai 

dampak yang besar dan baik terhadap hasil belajar dan banyaknya 

pengetahuan.29 Dampak yang besar ini tercipta dari semakin aktif siswa dalam 

menggunakan fikirannya untuk berfikir secara ilmiah dan terkonsep, hal ini 

secara tidak langsung akan menambah pengetahuan siswa tentang konsep dari 

materi ajar yang sedang dipelajari. Siswa yang mulanya hanya diam menerima 

apa yang diberi guru, kini siswa menggunakan kemampuan berfikirnya untuk 

menyampaikan argumen dan gagasan, lebih bebas berkomentar maupun 

menyanggah disertai bukti dari konsep yang mampu dipertanggungjawabkan.  

Kemampuan argumentasi menjadi pondasi dari keterampilan berfikir 

logis dan kritis. Proses berargumentasi melibatkan proses berfikir kritis untuk 

menanggapi suatu pertanyaan yang diajukan, untuk memberikan suatu alasan 

yang logis yang disertai dengan konsep dan teori yang mendukung. 

Kemampuan berargumentasi bertujuan mengemukakan pendapat dengan 

maksud memengaruhi orang lain akan kebenaran dari tanggapan dan alasan 

yang dikemukakan. 

Keterampilan argumentasi tidak serta merta terwujud dalam diri 

masing-masing siswa, tidak semua siswa memiliki ketrampilan 

                                                           
 29 Enda Amelia Tarigan dan Diana Rochintaniawati, “Pengaruh metode praktikum berbasis PBL terhadap 

kemampuan argumentasi tertulis siswa pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya”. Edusains. Vol. 

7 No.2. 2015, 137. 
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berargumentasi yang tinggi, beberapa lainnya harus dilatih terlebih dahulu. 

Melatih keterampilan berargumentasi dapat diterapkan di dalam proses 

pembelajaran, entah itu secara individu maupun secara kelompok. Aktivitas 

siswa secara aktif baik individu maupun kelompok dapat meningkatkan dan 

melatih kemampuan berargumentasi.30 Siswa diharuskan berperan aktif dalam 

mengikuti pembelajaran, khususnya dalam proses melatih dan 

mengembangkan keterampilan argumentasi. Adanya kolaborasi sangat efektif 

dalam melatih dan mewujudkan keterampilan argumentasi.31 Hal ini 

menunjukkan bahwa berkerja sama dengan teman selain mewujudkan  

collaboration skills yang merupakan tuntutan abad 21 namun juga melatih 

keterampilan argumentasi, karena dengan adanya kerja sama dengan teman, 

akan mendorong siswa untuk mengkomunikasikan dan bebas bertukar fikiran 

serta pendapat yang dimiliki masing-masing siswa. Sehingga dapat mengkaji 

suatu masalah dengan menyuguhkan beberapa solusi dari berbagai sudut 

pandang serta dapat membentuk siswa yang mampu berfikir kreatif dan 

terbuka. 

Berargumentasi dapat diartikan sebagai pengambilan keputusan, 

mempertahankannya, dan mempengaruhi orang lain melalui gagasannya 

berdasarkan fakta-fakta atau konsep yang ada. Berargumentasi dapat 

dilakukan secara lisan maupun tulisan. keterampilan argumentasi secara lisan 

dalam pembelajaran sains mampu meningkatkan sosiokognitif siswa.32 Secara 

tidak langsung, dengan penerapan pembelajaran berbasis argumentatif, maka 

                                                           
30 Meylina Rahayu dkk, “Keterampilan argumentasi pada pembelajaran materi sistem respirasi manusia 

melalui penerapan model pembelajaran think talk walk”. Jurnal Bio Educatio. Vol. 3 No.2. 2018, 52. 
31 Viyanti dkk, “Pemberdayaan keterampilan argumentasi mendorong pemahaman konsep siswa”. Jurnal 

Penelitian Pembelajaran Fisika. Vol. 7. 2016, 44. 
32 Ida Farida dan Widia Fuji Gusniarti, “Profil keterampilan argumentasi siswa pada konsep koloid yang 

dikembangkan melalui pembelajaran inkuiri argumentatif”. Edusains. Vol. 6 No.1. 2014, 32. 
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akan melatih dan mengembangkan dua keterampilan sekaligus yang nantinya 

akan dibutuhkan siswa untuk menghadapi problem abad 21, yakni 

keterampilan dalam aspek kognitif dan juga aspek sosial atau afektif. 

Penyampaian argumentasi secara lisan dapat dilakukan dengan presentasi, 

interpretasi, kritik, maupun revisi terhadap suatu argumen yang didasari 

dengan penguatan atau bukti yang relevan dan akurat. 

Upaya perwujudan siswa yang mempunyai keterampilan argumentasi 

yang baik, perlu adanya pendekatan yang mencerminkan perilaku ilmiah. 

Pendekatan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk berperilaku 

layaknya scientist dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan 

argumentasi yang sifatnya ilmiah.33 Perilaku seorang scientist yang dimaksud 

adalah sikap ilmiah yang terarah dan terstuktur, seorang ilmuwan sains selalu 

melakukan penelitian dengan melalui langkah-langkah ilmiah dengan urut, 

dalam melakukannya pun  harus disertai sikap-sikap yang menjadi ciri khusus 

seorang ilmuwan, yakni selalu ingin tahu dan menemukan serta menggali 

informasi, sabar, jujur, tekun, obyektif, kritis, dan terbuka dalam arti bersedia 

mendengarkan dan menerima argumen orang lain. 

Selain menggunakan pendekatan pembelajaran yang menerapkan sikap 

seorang scientist, perlu ditanamkan dan diwujudkan model pembelajaran yang 

mendukung terciptanya sikap seorang scientist, khususnya sikap yang terampil 

dalam mengemukakan ide dan gagasan yang ada dibenak siswa dengan 

disertai konsep-konsep ilmiah yang mendukung. Selain itu dengan 

menerapkan model pembelajaran yang tepat maka akan tercipta suatu proses 

                                                           
33 Oktapriyadi Syaiful Mubarok dkk, “Pengaruh model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan 

saintifik terhadap kemampuan argumentasi ilmiah siswa SMA pada materi pengukuran”. Prosiding Seminar 

Nasional Pendidikan Sains. 2016, 382. 
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pembelajaran yang bermakna yang lebih dari sekedar mentransfer ilmu.34 

Pembelajaran bermakna dan menyeluruh akan merangsang pengembangan 

keterampilan argumentasi.35 Pembelajaran bermakna akan lebih membekas 

dalam benak siswa, serta siswa lebih memahami tentang konsep-konsep yang 

ada pada materi. 

2) Indikator keterampilan argumentasi 

Indikator adalah suatu tanda, ciri-ciri atau ketentuan, seseorang 

dikatakan mempunyai keterampilan argumentasi. Indikator-indikator ini telah 

ditentukan dan disetujui sebagai syarat seseorang dikatakan terampil dan 

mampu berargumentasi. Terdapat enam aspek yang perlu diperhatikan untuk 

melihat kemampuan seseorang dalam berargumentasi, yaitu claim 

(pernyataan), data (ground), pembenaran (warrant), dukungan (backing), 

kualifikasi (qualifier) dan penolakan (rebuttal).36 Namun terdapat empat aspek 

yang dianggap paling penting yang selanjutnya dijadikan indikator 

keterampilan argumentasi, yaitu: 

a) Claim atau pernyataan 

Claim merupakan pusat dari argumentasi, yaitu seseorang mampu 

membuat pernyataan yang diangkat dan diyakini kebenarannya. Claim 

disini bisa berupa apa saja, bisa berupa pernyataan persetujuan maupun 

ketidak setujuan akan suatu hal atau pernyataan ataupun selainnya. Claim 

                                                           
34 A Nuryandi dan D. Rusdiana, “Penerapan dialogical argumentation instructional model (DAIM) untuk 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan argumentasi siswa SMA pada materi listrik statik”. tt, 77. 
35 Ade Cyntia Pritasari dan Jumadi, “Development of science learning tool based on problem based 

learning with google classroom to improve argumentation skill”. Journal Of Biology And Biology Education. Vol. 

10 No.2. 2018, 349. 
36 Afifah Kurnia Sandhy dkk, “Pengaruh model inkuiri untuk meningkatkan keterampilan argumentasi 

peserta didik terhadap materi getaran dan gelombang”. Artikel. 2018, 2. 
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juga berupa hasil dari nilai-nilai yang ditetapkan, penegasan dari situasi 

yang ada, serta pendapat dari sudut pandang yang diyakini kebenarannya. 

Jika disajikan suatu masalah, maka siswa yang dianggap memiliki 

keterampilan argumentasi mampu menunjukkan pernyataan dengan yakin 

dan tanpa keraguan, jika masih adanya keraguan maka tingkat 

keterampilan argumentasi belum bisa dikatakan sempurna. Pernyataan ini 

bersifat bebas sesuai sudut pandang masing-masing siswa, pun bisa 

dikemukakan secara tertulis maupun secara lisan. 

b) Alasan atau data (Ground) 

Keterampilan argumentasi mengharuskan adanya data, bukti, 

maupun alasan mengapa pernyataan tersebut dikemukakan, jadi seorang 

scientist senantiasa mempunyai pijakan atau landasan dari setiap yang ia 

putuskan, tidak serta merta muncul suatu keputusan tanpa adanya alasan, 

data, serta bukti yang mendasari pernyataan tersebut. Siswa yang memiliki 

keterampilan argumentasi ilmiah mampu menyerahkan data hipotesis yang 

didukung oleh teori yang akurat.37 Data yang dimaksud haruslah benar-

benar akurat bukan hanya sekedar fiktif, akan lebih baik jika menyertakan 

teori-teori yang mendukung pernyataan. 

Cara untuk menilai atau mengidentifikasi indikator kedua ini 

adalah apakah data yang diberikan mampu mendukung claim, relevan atau 

tidak antara data dengan claim, berkuaitas atau tidak data yang disajikan 

untuk mendukung claim. Jika data yang disajikan telah sesuai dengan 

pernyataan, maka dapat dikategorikan bahwa siswa memiliki separuh 

                                                           
37 Nababan et.al, “The effect of scientific inquiry learning model and scientific argumentation on the 

student’s science process skill”. Journal Of Physics. 2019, 2. 
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komponen untuk mampu dikatakan sebagai siswa yang memiliki 

keterampilan argumentasi 

c) Pembenaran (Warrant) 

Warrant adalah alasan yang menghubungkan data dengan claim. 

adanya warrant atau pembenaran ini akan semakin meguatkan pernyataan 

yang telah dikemukakan di awal. siswa yang memiliki keterampilan 

argumentasi mampu mengkontruksi jawaban berdasarkan konsep sains.38 

Pembenaran yang dimaksud adalah keterkaitan antara yang disampaikan 

dengan data atau alasan ilmiah sebelumnya yakni berupa konsep-konsep 

sains yang termuat dalam materi, jika memang ada keterkaitan yang 

relevan, berarti siswa telah memiliki keterampilan argumentasi ilmiah. 

d) Dukungan (Backing) 

Aspek yang terakhir yang dijadikan patokan seseorang memiliki 

keterampilan argumentasi adalah adanya dukungan terhadap pernyataan, 

data, serta pembenaran yang telah dikemukakan sebelumnya. Dukungan 

ini bisa berbentuk apa saja, termasuk sanggahan, revisi, saran, maupun 

rekomendasi terhadap permasalahan yang telah disajikan di awal. Jika 

pernyataan atau claim berupa ketidaksetujuan dengan permasalahan yang 

disajikan, maka dukungan dapat berupa saran atau rekomendasi yang 

dianggap benar yang didasari dengan data atau alasan dari konsep yang 

akurat. 

 

 

                                                           
38 Shinta Devi Amielia dkk, “Enhancing student’s argumentation skills using an argument driven inquiry 

based module”. Journal Of Education and Learning (Edulearn). Vol. 12 No.3. 2018, 465. 
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d. Tema Pencemaran Lingkungan 

1) Definisi Pencemaran 

Pencemaran lingkungan (environmental pollution) adalah suatu 

kondisi dimana terdapat zat kimia maupu  fisika yang keberadaannya dapat 

mengganggu ekosistem. Pencemaran dapat disebabkan oleh faktor manusia 

dalam populasi dan bukan manusia secara individu saja, selain manusia, 

pencemaran lingkungan juga dapat disebabkan dari aktivitas alam, seperti 

aktivitas gunung meletus yang dapat menimbulkan abu vulkanik. Manusia 

tidak dapat mencegah adanya pencemaran lingkungan dari alam, manusia 

hanya bisa mengupayakan untuk mencegah pencemaran lingkungan yang 

berasal dari aktivitas manusia sendiri. Suatu zat dikatakan sebagai polutan 

ketika kadarnya melebihi batas normal serta berada pada waktu dan tempat 

yang tidak tepat.39 

2) Pencemaran Air 

Pencemaran air adalah masuknya zat kimia, fisika, maupun makhluk 

hidup ke dalam air yang kadarnya keberadaannya dapat menurunkan kualitas 

dan ekosistem air. Zat-zat yang umum dianggap sebagai poluan air adalah 

detergen, sabun mandi, sisa limbah industri, logam berat dan lain-lain. Faktor 

penyebab pencemaran air adalah limbah industri, limbah rumah tangga, serta 

limbah pertanian.  

Adanya pencemaran air berdampak buruk bagi air, diantaranya dapat 

menurunkan kualitas lingkungan, pemekatan hayati (proses peningkatan kadar 

bahan pencemar dengan melewati tubuh makhluk hidup), merusak 

                                                           
39 Wahono Widodo dkk, Ilmu pengetahuan alam kelas VII semester II  (Jakarta: Kemedikbud, 2017), 49-

51. 
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pemandangan, serta mempercepat proses kerusakan benda. Pencemaran air 

dapat dicegah dengan cara pembuatan kolam stabilasi, IPAL (Instalasi 

Pengolahan Air Limbah), pengelolaan Excreta meliputi recycle, reuse, reduce, 

dan repair.40 

3) Pencemaran Udara 

Pencemaran udara dapat diartikan sebagai bercampurnya zat-zat 

dalam substansi kimia maupun biologi yang berdampak buruk bagi makhluk 

hidup yang menghirup oksigen serta karbondioksida di udara, selain itu juga 

dapat memperburuk keadaan benda-benda mati karena jumlah polutan yang 

mempengaruhi kualitas benda-benda tersebut. Faktor penyebab pencemaan 

udara dapat dikelompokkan menjadi aktivitas alam seperti abu vulkanik akibat 

gunung meletus, dan aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, 

pembakaran hutan, asap kendaraan, asap rokok, senyawa kimia seperti CFC 

dan lain-lain. 

Pencemaran udara dapat memperburuk kesehatan manusia seperti 

timbulnya penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan), selain itu juga 

berdampak buruk bagi tumbuhan, udara yang tercemar akan menimbulkan 

hujan asam, tumbuhan yang terkena hujan asam akan rusak dan akhirnya mati. 

Dampak yang lebih serius adalah adanya efek rumah kaca serta penipisan 

lapisan ozon yang nantinya akan menyebabkan kondisi bumi semakin panas 

karena lapisan pelindung bumi telah rusak.41 

 

 

                                                           
40 Ibid., 51-58 
41 Ibid., 59-62 
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4) Pencemaran Tanah 

Pencemaran tanah dapat diartikan sebagai masunya zat yang bukan 

alami yang keberadaanyya dapat mengganggu struktur tanah alami. Faktor 

yang menyebabkan terjadina pencemaran tanah diantaranya adalah limbah 

domestik yang berasal dari rumah tangga, limbah industry, serta limbah 

pertanian. Dampak buruk dari pencemaran lingkungan adalah timbulya 

berbagai penyakit yang menyerang manusia, selain manusia, ekosistem juga 

terganggu dengan adanya pencemaran tanah, diantaranya perubahan struktur 

kimia tanah akan mempengaruhi perubahan metabolisme dari 

mikroorganisme yang ada pada tanah tersebut, selain itu tanaman yang 

tertanam pada tanah yang tercemar akan menghasilkan tanaman yang kurang 

baik, sehingga memungkinkan penurunan hasil serta kualitas pertanian.42 

2. Kerangka Berpikir 

Dalam proses pembelajaran tentunya masih banyak permasalahan yang harus 

dihadapi oleh guru maupun siswa. Diharapkan dari permasalahan tersebut dapat 

ditemukan solusi untuk menguranginya serta tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Pada saat melakukan observasi, peneliti menemukan suatu permasalahan, di mana 

siswa kurang memiliki keterampilan untuk berargumentasi, entah argumentasi secara 

lisan maupun tertulis, salah satu penyebabnya adalah penggunaan bahan ajar yang 

dirasa kurang mengarahkan siswa untuk memiliki keterampilan argumentasi. 

Adanya bahan ajar akan bermanfaat sebagai jembatan siswa dalam mencapai 

tujuan pembelajaran.43 Sedangkan model pembelajaran Argument Driven Inquiry 

                                                           
42 Ibid., 62-66 
43 Rizal Zaenal Muqodas dkk, “Desain dan pembuatan bahan ajar berdasarkan pendekatan saintifik pada 

mata pelajaran sistem dan instalasi refrigerasi”. Journal of Mechanical Engineering Education. Vol. 2 No.1. 2015, 

108. 
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(ADI) adalah model pembelajaran yang didesain untuk menyiapkan serta 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangan ide mereka sendiri 

dalam memperoleh data, melakukan investigasi, menggunakan data untuk menjawab 

pertanyaan penyelidikan, menulis serta berpikir kritis sehingga dianggap dapat 

memfasilitasi siswa untuk mampu berargumnetasi.44 

Berdasar pada landasan teori dan telaah hasil penelitian terdahulu di atas, 

maka dapat diajukan kerangka berpikir sebagai berikut: jika bahan ajar berorientasi 

pada prinsip Argment Driven Inquiry (ADI) dikembangkan, maka keterampilan 

argumentasi siswa akan semakin baik. 

3. Pengajuan Hipotesis 

Secara umum hipotesis adalah jawaban sementara mengenai hasil penelitian, 

yang dalam hal ini kebenarannya masih perlu diuji secara empiris.45 Berdasarkan 

landasan teori dan kerangka berpikir yang diuraikan di atas, maka untuk menguji 

efektivitas bahan yang dikembangkan dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

H0 : Tidak terdapat perbedaan peningkatan yang siginifikan antara kelas yang 

menggunakan dan tidak menggunakan bahan ajar berorintasi pada prinsip 

Argument Driven Inquiry (ADI)  

H1 : Terdapat perbedaan peningkatan yang siginifikan antara kelas yang 

menggunakan dan tidak menggunakan bahan ajar berorintasi pada prinsip 

Argument Driven Inquiry (ADI) 

H0 : Peningkatan penerapan bahan ajar berorintasi pada prinsip Argument Driven 

Inquiry (ADI) pada kelas eksperimen tidak lebih baik daripada kelas kontrol 

                                                           
44 Ofi Shofiyatun Marhamah dkk, “Penerapan model argument driven inquiry (ADI) dalam meningkatkan 

kemampuan argumentasi siswa pada konsep pencemaran lingkungan di kelas X SMA Negeri Ciawigebang”. Jurnal 

Pendidikan dan Biologi. Vol. 9 No.2. 2017, 41. 
45 Punaji Setyosari, Metode penelitian pendidikan dan pengembangan  (Jakarta: Kencana, 2013), 123. 
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H1 : Peningkatan penerapan bahan ajar berorintasi pada prinsip Argument Driven 

Inquiry (ADI) pada kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan (Research and 

Development atau R&D). Penelitian pengembangan yaitu penelitian yang menghasilkan 

suatu produk serta menguji keefektifan produk tersebut.46 Adapun model R&D yang 

digunakan sebagai pedoman oleh peneliti adalah model Borg and Gall. Tahap 

pengembangan yang dilakukan Borg and Gall adalah sebagai berikut.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Sugiono, Metode penelitan kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 297. 
47 Punaji Setyosari, Metode penelitian pendidikan dan pengembangan  (Jakarta: Kencana, 2013), 237-239. 
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Gambar 3.1 Tahap pengembangan Borg and Gall 

 

Penelitian pengembangan dapat diartikan proses pembuatan produk baru maupun 

penyempurnaan produk yang telah ada. Penelitian kali ini termasuk penyempurnaan 

produk yakni bahan ajar yang telah banyak digunakan, namun disempurnakan atau 

dimodifikasi dengan penggunaan prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) pada bahan ajar 

tersebut sehingga berbeda dengan bahan ajar pada umumnya. Penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan meningkatkan keterampilan argumentasi siswa melalui bahan ajar yang 

difasilitasi dengan prinsip Argument Driven Inquiry (ADI). 

B. Subjek dan lokasi penelitian 

Subjek atau sasaran penelitian adalah siswa kelas VII tingkat SMP/ MTs. 

Penelitian ini mengambil sasaran siswa kelas VII karena tema yang diangkat dalam 

bahan ajar merupakan tema yang dipelajari siswa kelas VII menurut kurikulum 2013, 

yaitu pada KD 3.8 tentang pencemaran lingkungan. Sampel yang digunakan penelitian 

adalah dua kelas yang dibagi menjadi kelas kontrol dan kelas eksperimen, teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik classter random sampling. Adapun lokasi 

penelitian adalah MTsN 6 Ponorogo yang beralamatkan di Jl. Raya Bogem Desa Bogem 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.  

Uji lapangan 

Revisi produk akhir 

Desiminasi dan 

implementasi 
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C. Prosedur Penelitian Pengembangan 

1. Studi pendahuluan 

Pada tahap studi pendahuluan dilakukan pencarian informasi melalui literatur-

literatur yang relevan yang berkaitan dengan keterampilan argumentasi, selanjutnya 

dilakukan observasi dan wawancara tidak terstruktur dalam skala kecil sehingga 

dapat ditemukan masalah dilapangan berupa keterampilan argumentasi siswa yang 

belum memenuhi standar dengan rata-rata 71,528 dalam arti rata-rata berada di 

bawah KKM yaitu 75, hal ini dikarenakan kurangnya implementasi konsep Sains 

pada alur belajar siswa. 

Penggunaan konsep sains dalam argumentasi ilmiah dapat dilakukan dengan 

pembiasaan pembelajaran yang memperhatikan kesesuaian konsep, bisa dengan cara 

melakukan penyelidikan pada setiap pembelajaran, pengembangan, dan penyajian 

hasil karya.48 Pengembangan bahan ajar berorintasi pada prinsip Argument Driven 

Inquiry (ADI) diharapkan mampu meningkatkan keterampilan argumentasi siswa 

karena fitur yang disajikan sedikit banyak dapat mendorong siswa untuk selalu 

memecahkan persoalan sesuai konsep yang digunakan. 

2. Tahap pengembangan 

Tahap pengembangan yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah 

model pengembangan Borg and Gall, namun karena menyesuaikan dengan situasi 

dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan sepuluh langkah penuh, 

maka penulis bermaksud meringkas sepuluh langkah tersebut menjadi lima langkag 

sebagai berikut. 

 

                                                           
48 Oktapriyadi Syaiful Mubarok dkk, “Pengaruh model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan 

saintifik terhadap kemampuan argumentasi ilmiah siswa SMA pada materi pengukuran”. Prosiding Seminar 

Nasional Pendidikan Sains. 2016, 384. 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Tahap pengembangan penelitian 

1) Draft produk 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan produk bahan ajar berorientasi pada 

prinsip Argument Driven Inquiry (ADI). Pada proses ini membutuhkan 

literatur-literatur terkait bahan ajar termasuk isi materi maupun desain bahan 

ajar. 

2) Validasi 

Setelah draft produk bahan ajar sampai pada tahap finishing, dalam arti 

sudah dalam bentuk jadi, maka bahan ajar tersebut diserahkan kepada 

validator ahli untuk divalidasi terkait kelayakan bahan ajar. Adapun validasi 

yang digunakan adalah validasi isi tentang kelayakan materi dalam bahan ajar, 

dan validasi konstruk tentang fitur-fitur yang disajikan pada bahan ajar 

berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI). 

 

 

Draft produk 

Validasi  

Prototype   

Uji terbatas   

Produk final   
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3) Prototype  

Setelah melalui tahap validasi, pastinya akan mendapatkan gambaran 

tentang produk yang telah dibuat, apakah perlu adanya revisi atau penambahan. 

Setelah merevisi produk, maka produk bahan ajar berorientasi pada prinsip 

Argument Driven Inquiry (ADI) dianggap sudah dapat diujikan pada siswa 

sampel. 

4) Uji terbatas 

Penelitian pengembangan kali ini hanya sampai pada uji coba terbatas. 

Prototype bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) 

yang sudah direvisi akan diujikan kepada siswa sampel sebagai pemakai bahan 

ajar. Bahan ajar ini akan dipakai selama pembelajaran oleh dua kelas siswa 

kelas VII MTsN 6 Ponorogo sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas 

eksperimen adalah kelas yang diberi perlakuan atau treatment berupa 

pemakaian bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry 

(ADI), sedangkan kelas kontrol menggunakan bahan ajar yang seperti biasa 

digunakan di sekolah tersebut.  

5) Produk final 

Setelah melalui tahap uji coba terbatas, maka bahan ajar berorientasi pada 

prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) sudah dianggap sebagai produk final 

atau produk akhir dalam penelitian kali ini. 

D. Tahapan Pengembangan 

1. Analisis karakteristik peserta didik 

Secara umum, karakteristik siswa SMP/ MTs adalah mereka sudah mampu 

berfikir abstrak dan idealis, dalam arti mampu untuk memproses sebuah informasi 

yang berkaitan dengan objek, prinsip, dan konsep-konsep, yang secara fisik tidak 



34 

 

 

 

dapat dimunculkan. Hal ini menunjukkan bahwa usia-usia SMP/ MTs seperti pada 

siswa MTsN 6 Ponorogo seharusnya sudah mampu mengkontruksi jawaban yang 

abstrak berdasarkan konsep sains, namun hal itu perlu dilatih dan dikembangkan 

dengan proses pembelajaran yang mendukung ativitas tersebut. 

a. Analisis kebutuhan 

Bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) perlu 

untuk dikembangkan karena: 

1) Penggunaan bahan ajar dirasa belum mampu menunjang keterampilan 

argumentasi siswa dalam arti penyajian bahan ajar masih secara global dalam 

meningkatkan kompetensi siswa, sehingga perlu adanya pengembangan yang 

mengarah pada keterlibatan atau aktivitas siswa yang berorientasi pada 

peningkatan keterampilan argumentasi yang sangat dibutuhkan dalam 

pendidikan abad 21. 

2) Bahan ajar yang berorientasi pada prisip Argument Driven Inquiry (ADI) 

yang menyajikan materi yang berprinsip pada ADI yakni mendorong siswa 

untuk belajar bagaimana menghasilkan argumen yang mengartikulasikan dan 

membenarkan penjelasan sebagai bagian dari proses penyelidikan, melalui hal 

itu diharapkan mampu meningkatkan keterampilan argumentasi siswa, karena 

dengan adanya inkulturasi prisip ADI pada bahan ajar akan memicu aktivitas 

siswa untuk berfikir kritis dan logis. 

b. Analisa tugas 

Dalam peneletian ini peneliti akan mengembangkan bahan ajar 

berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) dengan tema 

pencemaran lingkungan pada KD 3.8 untuk kelas VII SMP/ MTs kurikulum 2013. 

Bahan ajar ini didesain tidak terlalu full tulisan pun juga tidak terlalu full gambar 
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yang dapat digunakan untuk belajar siswa secara mandiri, kelompok, maupun 

klasikal. Bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) 

diupayakan untuk dapat meningkatkan keterampilan argumentasi siswa dengan 

berpedoman pada prinsip-prinsip ADI melalui penyajian materi serta soal-soal 

yang terdapat pada bahan ajar dengan mengacu pada indikator keterampilan 

argumentasi, yakni claim, ground, warrant, dan backing. 

c. Tujuan pembelajaran 

Pembelajaran dalam KD 3.8 tentang pencemaran lingkungan mempunyai 

tujuan pembelajaran berikut. 

1) Melalui pengamatan peserta didik dapat menjelaskan pengertian pencemaran  

lingkungan. 

2) Peserta didik dapat menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan 

3) Peserta didik dapat menjelaskan pengertian pencemaran air melalui 

penyelidikan 

4) Peserta didik menyelidiki pengaruh air jernih dan tercemar terhadap kondisi 

(pergerakan) ikan 

5) Peserta didik dapat membuat gagasan tentang bagaimana mengatasi dan 

mengurangi pencemaran 

6) Peserta didik dapat menjelaskan pengertian pencemaran udara 

7) Peserta didik dapat menyebutkan faktor-faktor penyebab pencemaran udara 

8) Peserta didik dapat menjelaskan dampak pencemaran udara 

9) Peserta didik dapat menyebutkan faktor-faktor penyebab pencemaran tanah 

10) Peserta didik dapat menjelaskan dampak pencemaran tanah 

11) Peserta didik dapat membuat gagasan untuk mengurangi dampak pencemaran 

tanah 
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d. Menentukan urutan isi 

Dalam hal ini akan dibahas mengenai isi materi pada bahan ajar 

beorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) dengan urutan sebagai 

berikut. 

1) Definisi pencemaran, sub bab ini membahas tentang pengertian dan 

penjabaran tentang pencemaran termasuk macam-macam pencemaran. 

2) Pencemaran air, sub bab ini membahas tentang definisi pencemaran air, 

penyebab pencemaran air, dampak pencemaran air, serta upaya untuk 

mencegah pencemaran air. 

3) Pencemaran udara, sub bab ini membahas tentang definisi pencemaran udara, 

penyebab pencemaran udara, dampak pencemaran udara, serta upaya untuk 

mencegah pencemaran udara. 

4) Pencemaran tanah, sub bab ini membahas tentang definisi pencemaran tanah, 

penyebab pencemaran tanah, dampak pencemaran tanah, serta upaya untuk 

mencegah pencemaran tanah. 

E. Variabel dan Definisi Operasional  

Variabel merupakan hal pokok yang wajib ada dalam penelitian, yaitu sebagai 

sesuatu yang diteliti.49 Variabel ada dua macam yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

Dalam penelitian ini variabel bebas adalah bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument 

Driven Inquiry (ADI) sedangkan variabel terikat adalah keterampilan argumentasi siswa. 

Adapun definisi operasional variabel dapat dijelaskan pada pembahasan berikut. 

 

 

 

                                                           
49 Punaji Setyosari, Metode penelitian pendidikan dan pengembangan  (Jakarta: Kencana, 2013), 139. 
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1. Validitas 

Validitas dapat diartikan sebagai sejauh mana alat ukur atau instrumen dapat 

berfungsi dengan tepat dan cermat sesuai fungsinya. Dalam penelitian kali ini, terdapat 

dua validitas yang digunakan sebagai berikut. 

a. Validitas isi 

Validitas isi menitikberatkan kepada seberapa layak tes dapat mengukur isi 

atau konten materi tertentu sesuai dengan tujuan pembelajaran.50 Dalam penelitian 

ini isi yang diukur adalah tentang penyajian materi pada bahan ajar berorientasi 

pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) yang dapat diukur dengan lembar 

validitas isi.  

b. Validitas konstruk 

Validitas konstruk adalah validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh 

alat ukur atau instrumen dapat mengukur sesuai dengan konsep yang telah 

ditetapkan.51 Dalam penelitian ini, validitas konstruk mencakup layak tidaknya 

kekhasan atau fitur-fitur yang terdapat pada bahan ajar berorientasi pada prinsip 

Argument Driven Inquiry (ADI) yang diukur menggunakan lembar validitas 

konstruk. 

2. Kepraktisan 

Kepraktisan dapat dikatakan sebagai seberapa mudah dan seberapa efisien 

bahan ajar dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Kepraktisan dalam penelitian 

ini dapat dibagi menjadi dua aspek sebagai berikut. 

 

 

                                                           
50 Zulkifli Matondang, “Validitas dan reliabilitas suatu instrumen penelitian”. Jurnal Tabularasa PPS 

Unimed. Vol. 6 No.1. 2009, 89.  
51 Ibid., 90. 
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a. Keterbacaan 

Praktis dalam bahan ajar salah satunya dapat dilihat dalam aspek keterbacaan. 

Keterbacaan dalam hal ini dapat diartikan sebagai kondisi secara visual yang 

mengarah kepada nyaman tidaknya pembaca dalam menggunakan bahan ajar, 

meliputi aspek desain, gambar, ukuran huruf, serta warna yang digunakan dalam 

bahan ajar. Aspek keterbacaan dapat diukur menggunakan angket atau kuisioner 

keterbacaan yang diberikan kepada validator ahli media. 

b. Kesesuaian dengan fokus 

Fokus yang diangkat dalam penelitian ini adalah keterampilan argumentasi. 

Bahan ajar yang berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) 

seyogyanya dalam penyajiannya harus sesuai dengan model Argument Driven 

Inquiry (ADI), penyesuaian tersebut dapat berupa fitur-fitur, materi-materi serta 

soal yang menunjukkan kekhasan ADI. 

F. Instrumen 

Instrumen adalah sebuah alat untuk mengukur dalam sebuah penelitian, dapat 

juga disebut sebagai alat untuk mengumpulkan data dalam penelitian.52 Dalam penelitian 

ini terdapat empat macam instrumen penelitian, yaitu: 

1. Lembar validitas konten 

Lembar validitas konten digunakan untuk mengukur konten atau isi terkait 

materi dalam bahan ajar. Secara umum pada lembar ini berisi daftar cek (checklist)  

tentang kesesuaian topik materi dengan kompetensi isi, kompetensi dasar, serta tujuan 

pembelajaran. Konten bahan ajar ini akan divalidasi oleh dua validator ahli dari dosen 

IPA IAIN Ponorogo melalui lembar validasi konten. 

 

                                                           
52 Ibid., 87. 
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a. Lembar validitas konstruk 

Lembar validasi konstruk digunakan untuk mengukur kekhasan dalam bahan 

ajar, yaitu ada tidaknya serta layak tidaknya prinsip argument driven inquiry (ADI) 

dalam bahan ajar. Kekhasan dalam bahan ajar disajikan dalam fitur-fitur khusus 

seperti ayo berargumen, ayo menganalisis, analisa konseptual, kausalitas, ruang 

komentar, investigasi sains, argumentasi diagnostik, butir Islami, dan penguatan 

karakter. Konstruk atau konsep-konsep dalam bahan ajar ini akan divalidasi oleh 

satu validator ahli dari dosen IPA IAIN Ponorogo melalui lembar validasi konstruk. 

b. Angket keterbacaan 

Angket keterbacaan digunakan untuk mengukur desain dan segala sesuatu 

secara visual pada bahan ajar. Secara umum pada lembar ini berisi daftar cek 

(checklist) tentang nyaman tidaknya pembaca dalam menggunakan bahan ajar. 

aspek ini akan divalidasi oleh satu validator ahli dari dosen teknologi pendidikan 

IAIN Ponorogo melalui angket keterbacaan. 

c. Tes keterampilan argumentasi 

Tes keterampilan argumentasi digunakan untuk mengukur tingkat 

keterampilan argumentasi siswa notabene menjadi fokus pada penelitian kali ini. 

Tes keterampilan argumentasi diberikan dua kali yaitu pada saat pretest dan posttes 

untuk dijadikan perbandingan tingkat keterampilan argumentasi siswa sebelum dan 

sesudah diberi treatment dengan pemberian bahan ajar berorientasi pada prinsip 

Argument Driven Inquiry (ADI). Tes ini berbentuk soal pilihan ganda yang 

disesuaikan dengan indikator pembelajaran pada KD 3.8 tentang pencemaran 

lingkungan. 
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G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan informasi serta data pada penelitian ini menggunakan 

beberapa cara sebagai berikut. 

1. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan ingatan, 

pengamatan terhadap orang maupun objek alam melalui berbagai proses biologis 

maupun psikologis.53 Observasi dalam penelitian ini dilakukan kepada siswa subjek 

penelitian untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran dalam peningkatan 

keterampilan argumentasi menggunakan bahan ajar berorientasi pada prinsip 

Argument Driven Inquiry (ADI). 

2. Angket 

Angket atau biasa disebut kuisioner adalah teknik pengumpulan data 

menggunakan sejumlah pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden untuk 

menjawabnya.54 Angket atau kuisioner dalam penelitian ini berbentuk daftar 

checklist validasi ahli tentang keterbacaan, validitas isi, dan konstruk terkait bahan 

ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) serta validasi 

instrument penelitian pada tes keterampilan argumentasi. 

H. Teknik analisis data 

Langkah yang dilakukan dalam penelitian setelah semua data terkumpul adalah 

melakukan analisis terhadap setiap data yang diperoleh. Menganalisis data dapat 

diartikan sebagai kegiatan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan 

respondennya, menyajikan data yang nantinya mengahsilkan kesimpulan berdasarkan uji 

                                                           
53 Sugiyono, Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D), (Bandung: 

Alfabeta, 2010), 203. 
54 Ibid., 199. 
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hipotesis yang telah dilakukan.55 Dalam penelitian ini analisis data dibagi berdasarkan 

empat teknik sebagai berikut. 

1. Uji validitas dan reliabilitas 

Uji validitas dan uji relibilitas digunakan untuk menganalisis menganalisis 

instrument penelitian tes keterampilan argumentasi. Data yang terkumpul akan 

dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan rumus validitas dan relibilitas. Uji 

validitas dan reliabilitas dilakukan menggunakan uji SPSS dengan taraf signifikansi 

0,05 dan rumus persentase. Adapun rumus yang digunakan adalah rumus presentase 

sebagai berikut:56 

P =  x 100% 

Keterangan:  

P = Jumlah presentase 

x = jumlah total skor yang diperoleh dari validator 

xi= jumlah skor ideal 

Nilai presentase ideal atau minimal dinyatakan valid yang digunakan adalah 

59%.57 Hasil presentase dari perhitungan akan dianalisis kevalidannya, apakah bahan 

ajar yang dikembangkan termasuk valid dan layak digunakan dalam pembelajaran 

ataukah belum. Tingkat kevalidan dapat ditentukan berdasarkan skala likert pada 

tabel berikut. 

Tabel 3.1 Tabel kriteria kevalidan isi 
Presentase Kualifikasi Keterangan 

79% - 100% Valid Tidak Perlu Revisi 

59% - 78% Cukup Valid Tidak Perlu Revisi 

39% - 58% Kurang Valid Revisi 

                                                           
55 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 206. 
56 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar evaluasi pendidikan  (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 313. 
57 Satria Darma Wibowo, “Pengembangan bahan ajar ilmu pengetahuan alam berbasis inkuiri terbimbing 

pada materi sifat-sifat cahaya siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Beji 1 Kabupaten Pasuruan, Skripsi S1 UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang: 2018), hlm 64-65, t.d. 
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Presentase Kualifikasi Keterangan 

0% - 38% Tidak Valid Revisi 

 

Sedangkan rumus reliabilitas yang digunakan adalah sebagai berikut. 

 

Keterangan:  

ri  = reliabilitas internal seluruh instrumen 

k  = jumlah item dalam instrumen 

M  = mean skor total 

Vt  = varians total 

Kriteria : jika ri > r tabel  maka instrumen dikategorikan reliabel.58  

2. Uji validasi ahli 

Uji validasi ahli digunakan untuk menganalisis lembar validasi konstruk yang 

telah diisi oleh satu validator ahli dari dosen IAIN Ponorogo. Data yang terkumpul 

akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Deskriptif 

kuantitatif menghasilkan data dalam bentuk angka dengan menggunakan rumus uji 

validitas, sedangkan desriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data dari kritik 

serta saran para ahli yang didapat dari angket validasi. Data yang didapat akan diolah 

dan disusun secara logis dalam bentuk kalimat sehingga menjadi sebuah kesimpulan 

umum. Dari analisis tersebut kemudian dijadikan bahan revisi untuk memperbaiki 

bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI).  

Uji validasi ahli menggunakan rumus CVR yang dikembang oleh Lawshe 

(1975) sebagai berikut. 

CVR = (ne – N/2)/(N/2) 

                                                           
58 Arikunto, Suharsimi, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 

170. 
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Keterangan:  

CVR = Rasio validitas isi 

Ne = Jumlah panelis yang memberikan penilaian Sangat baik dan baik 

= (4 dan 3) 

N  = Jumlah semua panelis 

Dalam hal ini, simpulan mengenai uji CVR yang diterapkan pada <20 panelis 

mempunyai syarat bahwa CVR index harus lebih besar atau sama dengan 0,5 dan 

jumlah panelis yang memberikan penilaian Sangat baik dan baik (4 dan 3) lebih dari 

setengah panelis seluruhnya. Selanjutnya perhitungan validitas konstruk disamakan 

dengan rumus persentase untuk validasi isi. 

3. Angket keterbacaan 

Angket keterbacaan diisi oleh satu validator ahli media dari dosen teknologi di 

IAIN Ponorogo, angket tersebut akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan 

rumus yang sama dengan validasi isi dan validasi konstruk, yaitu menggunakan 

rumus CVR dan persentase. 

4. Tes keterampilan argumentasi 

Tes keterampilan argumentasi diberikan dalam bentuk pretest dan posttest. 

Teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan uji n-gain, uji independent t-

test two-tailed, dan uji one-tailed. Teknik ini digunakan untuk mengetahui apakah 

bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) efektif atau 

tidak untuk meningkatkan keterampilan argumentasi siswa. adapun rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut. 

a. Uji n-gain 
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b. Uji independent t-test two-tailed 

 

Keterangan: 

t = thitung 

N = jumlah sampel yang diteliti 

D = selisih nilai posttest dan pretest  

Hasil perhitungan kemudian diuji dengan melihat ketetapan bila harga thitung 

≥ ttabel maka H0 diterima, sedangkan apabila H0 thitung ≤ t (1-α)(n-1) maka H0 

dinyatakan ditolak. 

c. Uji t-one tailed 

 

Keterangan: 

t  = thitung 

d-d0 = selisih rata-rata sampel sebelum dan sesudah perlakuan 

Sd  = standar deviasi 

N  = jumlah sampel 

Dasar penolakan pada rumus ini adalah H0 ditolak apabila t < -tαv, 

sedangkan jika t > -tαv maka H0 diterima. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Validitas Bahan Ajar Berorientasi pada Prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) 

a. Hasil validasi ahli 

Produk pengembangan bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument 

Driven Inquiry (ADI) untuk meningkatkan keterampilan argumentasi siswa 

divalidasi untuk melihat seberapa layak bahan ajar dapat digunakan. Validasi ini 

dinilai berdasarkan aspek isi/ konten dan konstruk/ kekhasan bahan ajar oleh 

validator ahli materi serta keterbacaan bahan ajar oleh validator ahli media. 

1) Validitas isi/ konten 

Produk pengembangan yang sudah mencapai tahap finalisasi 

selanjutnya diserahkan kepada dua validator ahli materi untuk melihat 

bagaimana validitas materi yang termuat pada bahan ajar. Validator ahli 

materi terdiri atas dua dosen Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IAIN Ponorogo. 

Validator mengisi lembar validasi isi yang berupa daftar checklist dalam 

bentuk skala Likert yang sudah disiapkan oleh peneliti. Lembar validasi isi 

menilai tentang produk bahan ajar dari aspek kelayakan isi, aspek kelayakan 

penyajian, aspek kelayakan bahasa menurut Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP), serta aspek penilaian keterampilan argumentasi. 

Pangambilan data validasi isi/ materi bahan ajar berorientasi pada 

Prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) ini dilakukan pada tanggal 5 Februari 

2020 sampai 11 Februari 2020. Data yang diperoleh selanjutnya akan 

dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis data secara kuantitatif 
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menggunakan rumus Content Validity Ratio (CVR) yang dikembangkan oleh 

Lawshe (1975) sedangkan analisis data kualitatif diperoleh dari komentar 

serta saran dari validator ahli materi. 

a) Data kuantitatif 

Validitas isi/ materi bahan ajar berorientasi padaprinsip Argument 

Driven Inquiry (ADI) akan dianalisis menggunakan rumus CVR yang 

dikembang oleh Lawshe (1975). Dalam hal ini, simpulan mengenai uji 

CVR yang diterapkan pada <20 panelis mempunyai syarat bahwa CVR 

index harus lebih besar atau sama dengan 0,5 dan jumlah panelis yang 

memberikan penilaian Sangat baik dan baik (4 dan 3) lebih dari setengah 

panelis seluruhnya. Data kuantitatif hasil validasi ahli materi dapat dilihat 

pada Tabel 4.1 di bawah ini: 

Tabel 4.1 Hasil validasi bahan ajar oleh ahli materi 

No Pernyataan 
Validator 

1 

Validator 

2 
N ne 

CVR 

Index 
Simpulan 

1.1 Kelengkapan materi 3 3 2 2 1 valid 

1.2 Keluasan materi 3 3 2 2 1 valid 

1.3 Kedalaman materi 3 3 2 2 1 valid 

1.4 
Keakuratan konsep dan 

definisi 
3 3 2 2 1 valid 

1.5 Keakuratan data dan fakta 3 3 2 2 1 valid 

1.6 
Keakuratan contoh dan 

kasus 
3 4 2 2 1 valid 

1.7 
Keakuratan gambar, 

diagram, dan ilustrasi 
3 3 2 2 1 valid 

1.8 Keakuratan istilah-istilah 3 4 2 2 1 valid 

1.9 

Gambar, diagram, dan 

ilustrasi kehidupan sehari-

hari 

3 3 2 2 1 valid 

1.10 

Menggunakan contoh dan 

kasus yang terdapat dalam 

kehidupan sehari-hari 

3 4 2 2 1 valid 

1.11 Mendorong rasa ingin tahu 3 4 2 2 1 valid 

1.12 
Menciptakan kemampuan 

bertanya 
3 3 2 2 1 valid 

2.1 Keruntutan konsep 3 4 2 2 1 valid 

2.2 
Contoh-contoh soal dalam 

setiap kegiatan belajar 
3 3 2 2 1 valid 
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No Pernyataan 
Validator 

1 

Validator 

2 
N ne 

CVR 

Index 
Simpulan 

2.3 
Soal latihan pada setiap 

akhir kegiatan belajar 
3 3 2 2 1 valid 

2.4 
Kunci jawaban soal 

latihan 
3 3 2 2 1 valid 

2.5 Pengantar 3 3 2 2 1 valid 

2.6 Glosarium  3 4 2 2 1 valid 

2.7 Daftar pustaka 2 3 2 1 0 
tidak 

valid 

2.8 Keterlibatan peserta didik 3 3 2 2 1 valid 

2.9 

Ketertatutan antar 

kegiatan belajar/ sub 

kegiatan belajar/ alenia 

3 3 2 2 1 valid 

2.10 

Keutuhan makna dalam 

kegiatan belajar/ sub 

kegiatan belajar/ alenia 

3 3 2 2 1 valid 

3.1 Ketepatan struktur kalimat 3 4 2 2 1 valid 

3.2 Kefektifan kalimat 3 4 2 2 1 valid 

3.3 Kebakuan istilah 3 4 2 2 1 valid 

3.4 
Pemahaman terhadap 

pesan/ informasi 
3 3 2 2 1 valid 

3.5 
Kemampuan memotivasi 

peserta didik 
4 4 2 2 1 valid 

3.6 

Kesesuaiain dengan 

perkembangan intelektual 

peserta didik 

3 3 2 2 1 valid 

3.7 

Kesesuaiain dengan 

tingkat perkembangan 

emosional peserta didik 

3 4 2 2 1 valid 

3.8 Keakuratan istilah-istilah 3 3 2 2 1 valid 

3.9 Ketepatan tata bahasa 3 4 2 2 1 valid 

3.10 Ketepatan ejaan 3 4 2 2 1 valid 

4.1 

Kegiatan dalam bahan ajar 

mampu membangun dan 

menjelaskan argumen  

3 3 2 2 1 valid 

4.2 

Kegiatan dalam bahan ajar 

mampu mampu 

mejelaskan fenomena 

disertai data dan bukti 

tambahan untuk 

mendukung atau 

menyanggah 

3 3 2 2 1 valid 

4.3 

Bahan ajar mencerminkan 

elaborasi, penalaran, dan 

refleksi 

3 3 2 2 1 valid 

4.4 

Bahan ajar menyajikan 

pembelajaran konseptual 

lebih dalam 

3 3 2 2 1 valid 

4.5 

Mendorong siswa untuk 

menyajikan claim 

(pernyataan) 

3 4 2 2 1 valid 

4.6 
Mendorong siswa untuk 

menyajikan ground (data) 
3 4 2 2 1 valid 
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No Pernyataan 
Validator 

1 

Validator 

2 
N ne 

CVR 

Index 
Simpulan 

4.7 

Mendorong siswa untuk 

menyajikan warrant 

(pembenaran) 

3 4 2 2 1 valid 

4.8 

Mendorong siswa untuk 

menyajikan backing 

(dukungan) 

3 4 2 2 1 valid 

 

Langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil validitas isi 

menggunakan rumus peresentase. Hasil persentase tingkat kevalidan dapat 

ditunjukkan pada Tabel 4.2 di bawah ini: 

Tabel 4.2 Distribusi frekuensi tingkat validitas isi  

Tingkat validitas Frekuensi P (%) 

Valid 39 97,5 

Tidak valid 1 2,5 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa hasil validasi isi 

produk bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry 

(ADI) sebesar 97,5 % dinyatakan valid, dan sebanyak 2,5 % dinyatakan 

tidak valid yaitu pada item 2.7 sehingga diperlukan revisi untuk 

memperbaiki kriteria yang dimaksud. 

b) Data kualitatif 

Sebagian data validasi ahli materi juga dianalisis secara deskriptif 

kualitatif yang diperoleh dari kritik, komentar, maupun saran dari 

validator terhadap kelayakan isi/ materi dalam produk bahan ajar 

berorientasi pada prinsip Argument Drivn Inquiry (ADI). Paparan 

komentar, kritik, maupun saran validator dapat dilihat pada tabel 4.3 

berikut. 
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Tabel 4.3 kritik dan saran validator terhadap isi/ materi bahan ajar 

Validator Komentar, kritik, saran 

 Validator 1 

 Validator 2 

 Bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument 

Driven Inquiry (ADI) dapat membantu siswa 

memahami materi pencemaran lingkungan 

 Bahan ajar malatihkan critical thinking dan 

membantu siswa dalam pemahaman konsep 

 Bahan ajar membantu siswa berkarakter ilmiah, 

berwawasan lingkungan, dan berintegritas 

spiritual 

 Perbaikan lain sudah ditulis langsung dalam 

produk 

 Penjelasan materi di beberapa sub bab perlu 

diperdalam 

Berdasarkan tabel kritik dan saran validator tersebut, disamping 

kelebihan yang terdapat dalam bahan ajar, ternyata bahan ajar yang 

dikembangkan juga memiliki kekurangan yang perbaikannya sudah ditulis 

atau dicoret secara langsung pada produk bahan ajar. Perbaikan ini 

mengharuskan adanya revisi dibeberapa aspek sebagai upaya 

penyempurnaan bahan ajar agar dapat digunakan oleh peserta didik. 

Secara keseluruhan, bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven 

Inquiry (ADI) ini dapat digunakan dengan revisi kecil. 

c) Revisi produk 

Adapun aspek yang perlu diperbaiki atas saran validator ahli materi 

terangkum dalam Tabel 4.4 berikut. 
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Tabel 4.4 Revisi materi bahan ajar berdasarkan validasi ahli materi 

No 
Aspek yang 

perlu direvisi 
Sebelum revisi Sesudah revisi 

1 Penambahan 

materi  

  
2 Perbaikan 

beberapa 

fitur  

  
3 Penambahan 

gambar 

sebagai 

penjelas 

materi 

  
4 Penambahan 

sumber pada 

daftar 

pustaka 
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2) Validitas konstruk 

Konstruk dapat disebut sebagai kekhasan dalam suatu penelitian. 

Penelitian ini mengembangkan sebuah bahan ajar yang terfokus pada 

peningkatan keterampilan argumentasi siswa. oleh karena itu bahan ajar yang 

dikembangkan haruslah beda dengan bahan ajar pada umumnya. Letak 

perbedaan pada bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry 

(ADI) yang dikembangkan ini adalah adanya fitur-fitur khusus yang 

dikembangkan dengan tujuan untuk melatihkan kemampuan argumentasi 

kepada siswa. fitur-fitur yang dimaksud adalah “investigasi sains, kausalitas, 

ayo menganalisis, analisa konseptual, ayo berargumen, ruang komentar, dan 

argumentasi diagnostik”.  

Selain fitur kekhasan keterampilan argumentasi, dikembangkan pula 

fitur kekhasan bahan ajar yang berbeda dengan bahan-bahan ajar IPA pada 

umumnya, yaitu adanya fitur “butir Islami” sebagai perwujudan IPA yang 

berintegritas spiritual, dan juga fitur “penguatan karakter” yang bertujuan 

untuk melatihkan karakter positif bagi siswa.  

Pangambilan data validasi konstruk bahan ajar berorientasi pada 

Prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) ini dilakukan pada tanggal 5 Februari 

2020 sampai 11 Februari 2020. Data yang diperoleh selanjutnya akan 

dianalisis secara kualitatif yang diperoleh dari komentar serta saran dari 

validator ahli materi. Adapun kritik, saran, serta komentar dapat dilihat pada 

Tabel 4.5 berikut.. 
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Tabel 4.5 Kritik, saran, dan komentar validasi konstruk oleh validator 

No Konstruk kekhasan bahan ajar Komentar 

1 Butir Islami, berisi tentang ayat 

al-Quran atau hadist yang 

berkaitan dengan materi dan 

bertujuan untuk memberi 

motivasi siswa agar memiliki 

kecerdasan spiritual yang baik. 

Sebaiknya setelah arti dari ayat 

atau hadist diberi sedikit maksud/ 

penjelasan yang berkaitan dengan 

materi yang dibahas 

2 Investigasi sains, menyajikan 

gejala sains dan melatih siswa 

melakukan kegiatan mengeksplor 

atau menyelidiki apa yang terjadi 

pada gejala-gejala sains yang 

sedang diangkat dalam bentuk 

argumen. 

Sebaiknya dihilangkan 

argumentasi dari penulis atau 

dapat dibuat stimulus kegiatan 

investigasi oleh siswa agar dapat 

memunculkan argumentasi yang 

dibuat oleh siswa sendiri 

3 Kausalitas, berisi pembahasan 

dan analisis suatu sebab atau 

akibat yang jelas dan logis dari 

suatu kejadian untuk melatihkan 

kemampuan berpikir kritis dan 

logis. 

Sebaiknya dihilangkan 

argumentasi dari penulis atau 

dapat dibuat stimulus kegiatan 

investigasi oleh siswa agar dapat 

memunculkan argumentasi yang 

dibuat oleh siswa sendiri 

4 Analisa konseptual, menyajikan 

situasi yang memuat faktor 

tertentu yang didasarkan pada 

data dan informasi yang dapat 

dipercaya, juga diberikan suatu 

konsep yang mendasari hubungan 

tersebut untuk melatihkan siswa 

selalu melibatkan konsep dalam 

setiap pembelajaran. 

Sebaiknya dipaparkan kasus yang 

memuat konsep yang belum 

banyak dibicarakan dalam bahan 

ajar 

5 Ayo berargumen, berisi ilsutrasi 

dan soal yang telah disesuaikan 

dengan indikator keterampilan 

argumentasi yang bertujuan untuk 

melatihkan siswa siap 

berargumentasi ilmiah melalui 

pernyataan dan bukti sesuai 

konsep. 

Sebaiknya penulisan kalimat 

tanya dibuat seragam 

6 Karakter bangsa, berisi ilustrasi 

atau uraian untuk membentuk 

karakter positif bagi siswa 

Sebaiknya lebih menunjukkan 

karakter peduli lingkungan 

Berdasarkan tabel kritik, saran, dan komentar validasi konstruk oleh 

validator terlihat bahwa banyak aspek konstruk yang perlu direvisi guna 

penyempurnaan produk sehingga layak digunakan. Tahap revisi dan 
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perbaikan dilakukan pada tanggal 10 Februari 2020 sampai 11 Februari 2020 

diketahui bahwa bahan ajar berorientasi pada Prinsip Argument Driven 

Inquiry (ADI) layak untuk digunakan. 

3) Keterbacaan bahan ajar 

Produk bahan ajar bukan hanya divalidasi aspek materi dan konstruk 

saja, melainkan juga aspek keterbacaan bahan. Proses validasi ini dilakukan 

oleh validator ahli desain dengan menggunakan angket keterbacaan yang 

berupa daftar checklist dalam bentuk skala Likert yang sudah disiapkan oleh 

peneliti. Angket keterbacaan ini menilai tentang produk bahan ajar dari aspek 

ukuran bahan, desain kover bahan, dan desain isi bahan ajar. 

Pangambilan data keterbacaan bahan ajar berorientasi pada Prinsip 

Argument Driven Inquiry (ADI) ini dilakukan pada tanggal 5 Februari 2020 

sampai 11 Februari 2020. Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis 

secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis data secara kuantitatif menggunakan 

rumus Content Validity Ratio (CVR) yang dikembangkan oleh Lawshe (1975) 

sedangkan analisis data kualitatif diperoleh dari komentar serta saran dari 

validator ahli materi. 

a) Data kuantitatif 

Aspek keterbacaan bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument 

Driven Inquiry (ADI) akan dianalisis menggunakan rumus CVR yang 

dikembangkan oleh Lawshe (1975). Dalam hal ini, simpulan mengenai uji 

CVR yang diterapkan pada <20 panelis mempunyai syarat bahwa CVR 

index harus lebih besar atau sama dengan 0,5 dan jumlah panelis yang 

memberikan penilaian Sangat baik dan baik (4 dan 3) lebih dari setengah 

panelis seluruhnya. 
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Data kuantitatif hasil angket keterbacaan oleh ahli desain dapat 

dilihat pada Tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6 Hasil pengisian angket keterbacaan oleh ahli desain 

No Pernyataan A1 A2 N ne 
CVR 

Index 
Simpulan 

1.1 

Kesesuaian ukuran buku 

dengan standar ISO: (A4 210 

x 297 mm) atau B5 (176 x 

250 mm) 

3 4 2 2 1 valid 

1.2 
Kesesuaian ukuran dengan 

materi isi buku 
3 3 2 2 1 valid 

2.1 

Penataan unsur tata letak 

pada kover muka, belakang, 

dan punggung memiliki 

kesatuan (unity) 

3 3 2 2 1 valid 

2.2 

Penataan tata letak unsur 

pada muka, punggung, dan 

belakang sesuai/ harmonis 

dan memberikan kesan irama 

yang baik 

3 3 2 2 1 valid 

2.3 

Menampilkan pusat pandang 

(point center) yang baik dan 

jelas 

3 3 2 2 1 valid 

2.4 

Komposisi unsur tata letak 

(judul, pengarang, ilustrasi, 

logo, dll) seimbang dan 

seirama dengan tata letak isi 

3 3 2 2 1 valid 

2.5 

Ukuran unsur tata letak 

proporsional dengan ukuran 

buku 

3 3 2 2 1 valid 

2.6 

Warna unsur tata letak 

harmonis dan memperjelas 

fungsi (materi isi bahan) 

3 3 2 2 1 valid 

2.7 
Menampilkan kontras yang 

baik 
3 4 2 2 1 valid 

2.8 
Penampilan unsur tata letak 

konsisten (pola) 
4 4 2 2 1 valid 

2.9 

Penempatan unsur tata letak 

konsisten dalam satu seri 

bahan 

3 4 2 2 1 valid 

2.10 

Ukuran huruf judul buku 

lebih dominan dibandingkan 

dengan nama pengarang, 

penerbit, dan logo 

3 3 2 2 1 valid 

2.11 
Warna judul bahan kontras 

dengan warna latar belakang 
3 4 2 2 1 valid 

2.12 

Ukuran huruf proporsional 

dibandingan dengan ukuran 

bahan 

3 3 2 2 1 valid 

2.13 Tidak menggunakan terlalu 4 4 2 2 1 valid 
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No Pernyataan A1 A2 N ne 
CVR 

Index 
Simpulan 

banyak kombinasi jenis huruf 

2.14 
Tidak menggunakan huruf 

hias/ dekorasi 
3 3 2 2 1 valid 

2.15 
Sesuai dengan jenis huruf 

untuk isi/ materi bahan 
3 3 2 2 1 valid 

2.16 

Ilustrasi dapat 

menggambarkan isi/ materi 

bahan 

3 3 2 2 1 valid 

2.17 

Ilustrasi dapat 

mengungkapkan karakter 

obyek 

3 3 2 2 1 valid 

2.18 
Bentuk, ukuran, warna, 

proporsi obyek sesuai realita 
2 4 2 1 0 

tidak 

valid 

3.1 
Penempatan unsur tata letak 

konsisten berdasarkan pola 
3 3 2 2 1 valid 

3.2 
Pemisahan antar paragraph 

jelas 
3 4 2 2 1 valid 

3.3 
Tidak terdapat widow atau 

orphan 
3 3 2 2 1 valid 

3.4 

Penempatan judul bab dan 

yang setara (kata pengantar, 

daftar isi, dll) seragam/ 

konsisten 

3 4 2 2 1 valid 

3.5 

Bidang cetak dan margin 

proporsional terhadap ukuran 

bahan 

3 3 2 2 1 valid 

3.6 
Jarak antarateks dan ilustrasi 

sesuai 
3 3 2 2 1 valid 

3.7 
Kesesuaian bentuk, warna, 

dan ukuran unsur tata letak  
3 3 2 2 1 valid 

3.8 
Kesesuaian animasi dengan 

fitur 
3 3 2 2 1 valid 

3.9 Judul bab 3 3 2 2 1 valid 

3.10 Sub bab 3 3 2 2 1 valid 

3.11 Angka halaman/ folios 3 3 2 2 1 valid 

3.12 Ilustrasi  3 3 2 2 1 valid 

3.13 Keterangan gambar/ caption 3 4 2 2 1 valid 

3.14 Ruang putih 3 3 2 2 1 valid 

3.15 

Penempatan hiasan atau 

ilustrasi sebagai latar 

belakang tidak mengganggu 

judul, teks, angka halaman 

3 3 2 2 1 valid 

3.16 

Penempatan judul, sub judul, 

ilustrasi dan keterangan 

gambar tidak mengganggu 

pemahaman 

3 3 2 2 1 valid 

3.17 
Tidak terlalu banyak 

menggunakan jenis huruf 
4 4 2 2 1 valid 

3.18 Tidak menggunakan jenis 3 4 2 2 1 valid 
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No Pernyataan A1 A2 N ne 
CVR 

Index 
Simpulan 

huruf hias/ dekorati 

3.19 

Penggunaan variasi huruf 

(bold, italic, capital, small 

capital) tidak berlebihan 

3 4 2 2 1 valid 

3.20 

Besar huruf sesuai dengan 

tingkat pendidikan peserta 

didik 

3 3 2 2 1 valid 

3.21 
Jenis huruf sesuai dengan 

materi isi 
3 3 2 2 1 valid 

3.22 
Panjang baris teks maksimal 

78 karakter 
3 3 2 2 1 valid 

3.23 
Spasi antar baris susunan 

teks normal  
3 3 2 2 1 valid 

3.24 
Jarak antara huruf kerning 

normal 
3 3 2 2 1 valid 

3.25 
Jenjang/ hierarki judul-judul 

jelas dan konsisten  
3 3 2 2 1 valid 

3.26 
Jenjang/ hierarki judul-judul 

proporsional 
3 3 2 2 1 valid 

3.27 
Tidak terdapat alur putih 

dalam susunan teks 
3 3 2 2 1 valid 

3.28 
Tanda pemotongan kata 

(hyphenation) 
3 3 2 2 1 valid 

3.29 
Mampu mengungkap makna/ 

arti dari obyek 
3 4 2 2 1 valid 

3.30 Bentuk proporsional 3 3 2 2 1 valid 

3.31 
Bentuk dan skala sesuai 

dengan kenyataan/ realistis 
3 3 2 2 1 valid 

3.32 Keseluruhan ilustrasi serasi 3 3 2 2 1 valid 

3.33 
Goresan garis dan raster 

tegas dan jelas 
3 3 2 2 1 valid 

3.34 Kreatif dan dinamis 3 3 2 2 1 valid 

Langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil validitas isi 

menggunakan rumus peresentase tingkat pencapaian. Hasil persentase 

tingkat kevalidan dapat ditunjukkan pada Tabel 4.7 berikut. 

Tabel 4.7 Distribusi frekuensi angket keterbacaan 

Tingkat validitas Frekuensi P (%) 

Valid 53 98,15 

Tidak valid 1 1,85 

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa hasil angket 

keterbacaan produk bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven 

Inquiry (ADI) sebesar 98,15 % dinyatakan valid, dan sebanyak 2,5 % 
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dinyatakan tidak valid yaitu pada item 2.18 sehingga diperlukan revisi 

untuk memperbaiki kriteria yang dimaksud. 

b) Data kualitatif 

Sebagian data pada angket keterbacaan juga dianalisis secara 

deskriptif kualitatif yang diperoleh dari kritik, saran, maupun komentar 

dari validator terhadap kelayakan keterbacaan serta desain produk bahan 

ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI). Paparan 

komentar, kritik, maupun saran validator dapat dilihat pada Tabel 4.8 

berikut. 

Tabel 4.8 Kritik dan saran validator terhadap keterbacaan dan desain bahan ajar 

Nama validator Komentar, kritik, saran 

 Validator 1 

 Validator 2 

 Bahan ajar dapat membantu peserta didik untuk 

mengembangkan critical thinking 

 Bahan ajar membantu siswa berkarakter ilmiah, 

berwawasan lingkungan, dan berintegritas 

spiritual 

 Perbaikan lain sudah ditulis langsung dalam 

produk, termasuk perbaikan redaksi penulisan dan 

desain 

 Sebaiknya stimulus untuk memicu peserta didik 

berargumen lebih diperdalam lagi 

Berdasarkan tabel kritik dan saran validator tersebut, disamping 

kelebihan yang terdapat dalam bahan ajar, ternyata bahan ajar yang 

dikembangkan juga memiliki kekurangan yang perbaikannya sudah ditulis 

atau dicoret secara langsung pada produk bahan ajar. Perbaikan ini 

mengharuskan adanya revisi dibeberapa aspek sebagai upaya 

penyempurnaan bahan ajar agar dapat digunakan oleh peserta didik. 

Secara keseluruhan, bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven 

Inquiry (ADI) ini dapat digunakan dengan revisi kecil. 

c) Revisi produk 
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Aspek keterbacaan dan desain yang memerlukan perbaikan atas 

saran validator ahli desain dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut. 

Tabel 4.9 Revisi desain dan keterbacaan bahan ajar berdasarkan validator ahli desain 

No 
Aspek yang 

perlu direvisi 
Sebelum revisi Sesudah revisi 

1 Judul buku 

dibuat lebih 

spesifik  

  

2 Ukuran 

gambar dan 

huruf pada 

petunjuk buku 

dibuat lebih 

besar  

  
3 Daftar isi 

disesuaikan 

dengan daftar 

isi untuk buku 

  
4 Ukuran 

gambar pada 

poin 

remidiasi 

diperbesar 
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No 
Aspek yang 

perlu direvisi 
Sebelum revisi Sesudah revisi 

5 Perbaikan 

susunan 

kalimat pada 

soal evaluasi 

nomor 3 

  
b. Validasi empiris 

Selain validasi melalui ahli materi dan ahli media, produk bahan ajar ini 

juga dilakukan validasi empiris terkait instrumen penelitian yang dijadikan tolak 

ukur untuk meningkatkan keterampilan argumentasi siswa pada tema pencemaran 

lingkungan. Validitas empiris ini dilakukan dengan SPSS melalui uji validitas dan 

reliabilitas karena sebuah instrumen harus dinyatakan valid dan reliabel agar bisa 

dijadikan tolak ukur dalam sebuah penelitian. Adapun hasil uji validitas instrumen 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut. 

Tabel 4.10 Hasil uji validitas instrumen penelitian 

Item soal Nilai hitung Standar deviasi Keputusan uji 

Claim 1 0,000 0,05 Valid 

Ground 1 0,827 0,05 Tidak Valid 

Warrant 1 0,000 0,05 Valid 

Backing 1 0,000 0,05 Valid 

Ground 2 0,703 0,05 Tidak Valid 

Claim 2 0,166 0,05 Tidak Valid 

Ground 3 0,457 0,05 Tidak Valid 

Warrant 2 0,000 0,05 Valid 

Warrant 3 0,157 0,05 Tidak Valid 

Backing 2 0,000 0,05 Valid 
Tabel 4.11 Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian 

Nilai hitung Nilai Cronbach Alpha Keputusan uji 

0,677 0,6 Reliabel 

Tabel 4.10 menujukkan bahwa masih terdapat beberapa instrumen di 

beberapa indikator yang belum valid, oleh karena itu diperlukan adanya revisi 

sebagai syarat untuk menjadikannya sebuah instrumen yang valid. Sedangkan 
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Tabel 4.11 menunjukkan bahwa instrumen penelitian sudah reliabel sehingga 

instrumen yang digunakan konsisten dan dapat memberikan data yang sesuai 

dengan kenyataan. 

1) Data kuantitatif 

Namun disamping melalui uji SPSS, instrumen penelitian juga 

divalidasi oleh validator ahli instrumen melalui lembar validasi instrumen. 

Aspek yang dinilai dalam validasi instrumen oleh ahli adalah aspek materi, 

konstruk, dan bahasa. Adapun hasil validasi instrumen oleh validator adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 4.12 Hasil validasi instrumen oleh ahli 

No Aspek Penilaian Persentase 

1 Materi 

Sangat baik 50 % 

Baik  50 % 

Kurang  0 % 

Sangat kurang 0 % 

2 Konstruk 

Sangat baik 57 % 

Baik  29 % 

Kurang  14 % 

Sangat kurang 0 % 

3 Bahasa 

Sangat baik 75 % 

Baik  25 % 

Kurang  0 % 

Sangat kurang 0 % 

Data validasi ahli instrumen tersebut dapat dijadikan penguat terkait 

kevalidan instrumen penelitian yang digunakan. Tabel tersebut menunjukkan 

bahwa instrumen penelitian dilihat dari segi materi sudah baik dengan 

persentase sebanyak 50%, hal ini dilihat dari kesesuaian materi dengan 

indikator dan kompetensi yang diukur. Instrumen ini juga dinyatakan sangat 

baik dengan persentase 50% yang dilihat dari hanya terdapat satu kunci 

jawaban serta pilihan jawaban yang disajikan homogen dan logis.  
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Adapun aspek konstruk instrumen menunjukkan persentase sebanyak 

57% sangat baik yang dilihat dari pokok soal yang singkat, jelas, tegas, serta 

tidak memberi petunjuk kunci jawaban. Selain itu penyajian gambar, tabel 

dan sejenisnya berfungsi dengan jelas pilihan jawaban tidak menggunakan 

“semua jawaban benar atau semua jawaban salah”. Sebanyak 29% dinyatakan 

sudah baik pokok soal yang disajikan bebas dari pernyataan yang bersifat 

negatif ganda. Sebanyak 14% instrumen mendapat nilai kurang dari validator 

karena sebagian pilihan jawaban yang disajikan belum menyertakan alasan. 

Aspek lain yang dinilai adalah aspek bahasa. Aspek bahasa pada 

instrumen ini dinilai sangat baik dengan persentase sebanyak 75%, hal ini 

dapat dilihat dari bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan Ejaan Bahasa 

Indonesia (EBI) serta menggunakan bahasa yang komunikatif dan tidak tabu. 

Sisanya yaitu sebesar 25% bahasa dinilai baik dilihat dari pilihan jawaban 

tidak mengulang kata atau kelompok yang sama.  

2) Data kualitatif 

Validator ahli juga menyertakan komentar dan saran terkait instrumen 

penelitian yang terangkum pada tabel berikut. 

Tabel 4.13 Komentar dan saran validator ahli instrumen 

Validator  Komentar dan saran 

Validator 

1 
 Beberapa soal masih kurang sesuai dengan indikator 

berpikir kritis tentang claim dan ground, hanya merevisi di 

pertanyaan dan pilihan jawabannya 

 Redaksi penulisan diteliti kembali 

Berdasarkan tabel kritik dan saran validator tersebut, perlu adanya 

revisi terkait instrumen pada dua indikator, yakni indikator ground 1 dan 

claim 2 agar layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Revisi ini 

dilakukan dengan mengganti soal menjadi soal baru yang lebih sesuai dengan 
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indikator yang dimaksud. Selebihnya hanya memerlukan revisi redaksi 

penulisan sesuai Ejaan Bahasa Indonesia (EBI). Secara keseluruhan, 

instrumen penelitian bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven 

Inquiry (ADI) ini dapat digunakan dengan revisi. 

3) Revisi instrumen 

Instrumen penelitian pada indikator claim dan ground yang 

memerlukan perbaikan atas saran validator ahli adalah sebagai berikut: 

a) Claim 2 

Sebelum revisi: Banyaknya penduduk di kota-kota besar memicu 

terjadinya pencemaran udara. Penduduk yang mayoritas bekerja sebagai 

pegawai sering melakukan aktivitas di luar rumah dengan menggunakan 

kendaraan bermotor. Bahan bakar yang digunakan kendaraan akan 

menimbulkan gas yang dapat mengganggu kesehatan karena bisa berikatan 

dengan hemoglobin darah, serta menggantikan kedudukan oksigen dalam 

pernapasan. Gas yang dimaksud  yaitu …  

a. Karbon monoksida atau CO 

b. Karbon monoksida atau NO 

c. Karbon dioksida atau CO2 

d. Karbon dioksida atau NO2 

Sesudah revisi: Banyaknya penduduk di kota-kota besar memicu 

terjadinya pencemaran udara. Penduduk yang mayoritas bekerja sebagai 

pegawai sering melakukan aktivitas di luar rumah dengan menggunakan 

kendaraan bermotor. Bahan bakar yang digunakan kendaraan akan 

menimbulkan gas yang dapat mengganggu kesehatan karena bisa berikatan 

dengan hemoglobin darah, serta menggantikan kedudukan oksigen dalam 
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pernapasan. Manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan ilustrasi di 

atas?  

a. Gas karbon monoksida atau CO yang berasal dari kendaraan bermotor 

dapat mengikat hemoglobin 

b. Karbon monoksida atau CO2 yang berasal dari kendaraan bermotor 

dapat mengikat hemoglobin 

c. Karbon dioksida atau CO yang berasal dari asap pabrik dapat 

mengganggu pernapasan 

d. Karbon dioksida atau CO2 yang berasal dari asap pabrik dapat 

mengganggu pernapasan 

b) Ground 1 

Sebelum revisi: Bisnis jasa laundry (cuci pakaian) sangat menguntungkan, 

sehingga akhir-akhir ini usaha tersebut semakin banyak digeluti penduduk. 

Namun tanpa disadari, limbah cucian yang dibuang ke sungai sangat 

mengganggu ekosistem sungai. Hal ini terjadi karena detergen merupakan 

zat yang mencemari air sehingga kualitas air menurun. tanda bahwa sungai 

tersebut telah tercemar limbah detergen yaitu …  

a. Menurunnya populasi eceng gondok dan gulma air karena detergen 

mengandung fosfat 

b. Menurunnya populasi eceng gondok dan gulma air karena detergen 

mengandung amonium sulfat   

c. Meningkatnya populasi eceng gondok dan gulma air karena detergen 

mengandung fosfat 

d. Meningkatnya populasi eceng gondok dan gulma air karena detergen 

mengandung amonium sulfat 
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Sesudah revisi: Pencemaran air di Indonesia semakin memprihatinkan, 

kondisi ini diakibatkan oleh aktivitas manusia yang meninggalkan limbah 

domestik, salah satunya detergen. Detergen mempunyai senyawa Alkyl 

Benzene Sulfonat (ABS) yang berfungsi mengangkat kotoran pada pakaian 

namun sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Selai itu juga mengandung 

senyawa fosfat yang berperan besar pada proses eutrofikasi atau suburnya 

tanaman air sehingga mengganggu biota air, seperti yang terjadi pada 

sungai Buntung Sidoarjo (Berita Jatim.com). berdasarkan fenomena di 

atas, tanda bahwa sungai Buntung telah tercemar adalah …  

a. Menurunnya populasi eceng gondok dan gulma air karena detergen 

mengandung fosfat 

b. Menurunnya populasi eceng gondok dan gulma air karena detergen 

mengandung ABS yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme   

c. Meningkatnya populasi eceng gondok dan gulma air karena detergen 

mengandung fosfat 

d. Meningkatnya populasi eceng gondok dan gulma air karena detergen 

mengandung ABS yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme 

2. Kepraktisan Bahan Ajar Berorientasi pada Prinsip Argument Driven Inquiry 

(ADI) 

Bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) yang 

telah diujicobakan kepada siswa eksperimen, selanjutnya diuji kepraktisan dalam 

penggunaannya. Pengambilan data kepraktisan bahan ajar ini diperoleh dari angket 

keterbacaan yang diberikan kepada siswa eksperimen, yaitu sebanyak 29 siswa kelas 

VII B. Selanjutnya masing-masing indikator pada angket keterbacaan kepada siswa 

ini dianalisis secara deskriptif kualilatif untuk mengetahui tingkat kepraktisan bahan 
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ajar yang telah digunakan siswa. Sebelum data dianalisis, berikut ini dilampirkan 

data perolehan skor masing-masing indikator keterbacaan oleh siswa. 

Tabel 4.14 Data respons siswa  

No 
Indikator 

penilaian 
Pernyataan 

Sangat 

setuju 
Setuju 

Kurang 

setuju 

Tidak 

setuju 

1 

Ketertarikan Penggunaan bahan ajar 

ini dapat memberi 

semangat dalam belajar 

10 16 3 0 

Jumlah siswa ( % ) 35% 55% 10% 0% 

2 

Materi Bahan ajar ini 

memudahkan dalam 

belajar 

7 20 2 0 

Bahan pelajaran dalam 

bahan ajar ini mudah 

dipahami 

12 15 2 0 

Soal-soal dalam bahan 

ajar ini mudah 

dikerjakan 

8 18 2 1 

Soal-soal dalam bahan 

ajar ini mudah dipahami 
8 17 3 1 

Dalam menggunakan 

bahan ajar ini tidak 

memerlukan bantuan 

orang lain 

5 10 5 9 

Jumlah siswa ( % ) 27% 55% 10% 8% 

3 

Bahasa Jenis huruf dan ukuran 

huruf mudah dibaca 
16 13 0 0 

Dalam bahan ini tidak 

ditemukan kata-kata 

yang sulit 

10 3 13 3 

Petunjuk bahan ajar 

mudah dipahami 
12 15 2 0 

Bahasa dalam bahan ajar 

mudah dipahami 
15 13 1 0 

Jumlah siswa ( % ) 46% 37% 14% 3% 

 

Tabel 4.14 menunjukkan respons siswa selama menggunakan bahan ajar. 

Kepraktisan bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) 

untuk meningkakan keterampilan argumentasi siswa dilihat dari aspek ketertarikan, 

materi, serta bahasa. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bahan ajar 

sudah mampu memberikan ketertarikan dan semangat kepada siswa untuk belajar, 
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hal ini dibuktikan dengan banyaknya siswa yang menjawab sangat setuju dan setuju, 

yaitu sebanyak 35 % dan 55 % siswa, sedangkan sisanya menjawab kurang setuju. 

Bahan ajar juga sudah mampu menyajikan materi yang memang sesuai 

dengan harapan dan kebutuhan siswa. hal ini dibuktikan jumlah siswa yang sangat 

setuju dengan pernyataan yang disajikan, yaitu sebanyak 27 % siswa dan siswa yang 

setuju sebanyak 55 %, sedangkan siswa yang kurang setuju sebanyak 10 % dan siswa 

yang tidak setuju hanya 8 %. 

Penilaian kepraktisan juga melalui aspek bahasa, meliputi kemudahan 

pembaca dalam membaca serta memahami bahan ajar dari segi bentuk dan ukuran 

huruf, susunan kata, maupun petunjuk bahan ajar. Bahan ajar berorientasi pada 

prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) ini mampu memberikan kemudahan kepada 

pembaca melalui aspek kebahasaan. Hal ini dapat dilihat dari paling banyaknya 

siswa yang menjawab sangat setuju, yaitu sekitar 47 % siswa, sedangkan 37 % siswa 

menjawab setuju, dan sisanya yaitu 14 % dan 3 % menjawab kurang setuju dan tidak 

setuju. 

Langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil respons siswa menggunakan 

rumus peresentase tingkat pencapaian. Hasil persentase tingkat respons siswa 

terhadap kepraktisan bahan ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 4.15 Distribusi frekuensi respons siswa  

Pernyataan siswa Persentase Tingkat kepraktisan 

Skor 3 dan 4 84% Praktis 

Skor 2 dan 1 16% Tidak praktis 

 

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa hasil respons siswa terkait 

kepraktisan produk bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry 

(ADI) sebesar 84 % dinyatakan praktis, dan sebanyak 16 % dinyatakan tidak praktis. 
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3. Keefektifan Bahan Ajar Berorientasi pada Prinsip Argument Driven Inquiry 

(ADI) 

Penelitian pengembangan bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument 

Driven Inquiry (ADI) untuk meningkatkan keterampilan argumentasi siswa pada 

tema pencemaran lingkungan dilakukan secara bertahap mulai dari pengembangan 

produk, validasi produk, pelaksanaan penelitian, hingga analisis hasil penelitian. 

Pelaksanaan penelitian dilakukan di MTs N 6 Ponorogo dengan sampel sebanyak dua 

kelas yaitu kelas VII-B sebagai kelas kontrol yang terdiri atas 31 siswa dan VII-C 

sebagai kelas eksperimen yang terdiri atas 29 siswa. 

Penelitian ini adalah mengembangan produk bahan ajar beorientasi pada 

prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) yang bertujuan untuk meningkatkan 

keterampilan argumentasi siswa pada tema pencemaran lingkungan. Pengumpulan 

data untuk melihat peningkatan keterampilan argumentasi siswa dilakukan dengan 

pre-test dan post-test soal pilihan ganda yang disesuaikan dengan indikator 

keterampilan argumentasi, yakni claim, ground, warrant, dan backing. Uji hipotesis 

dilakukan degan statistik parametrik menggunakan uji-t. Adapun hasil post-test 

secara umum dihitung melalui uji n-gain dengan hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.16 Distribusi n-gain klasikal 

 Eksperimen Kontrol 

N-Gain skor (%) N-Gain skor (%) 

Rata-rata 47,17 39,88 

Minimal 17 11 

Maksimal 83 100 

 

Berdasarkan hasil uji n-gain pada Tabel 4.16, dapat diketahui bahwa 

pengembangan bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) 

mampu meningkatkan keterampilan argumentasi siswa. Tabel di atas juga 
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menunjukkan rata-rata peningkatan keterampilan argumentasi pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Terlihat bahwa rata-rata indeks n-gain pada kelas eksperimen 

47,17% dan lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol dengan rata-rata indeks n-gain 

sebanyak 39,88%.  

Peningkatan keterampilan argumentasi pada kelas eksperimen didukung oleh 

penggunaan bahan ajar berorientasi pada prinsip ADI yang membantu siswa 

berargumentasi ilmiah, entah argumentasi secara lisan maupun tertulis. Keterampilan 

argumentasi dapat ditingkatkan dengan melakukan model argumentasi pada 

pembelajaran.59 Dalam hal ini, penerapan model argumentasi diaplikasikan pada 

sebuah bahan ajar, sehingga adanya bahan ajar tersebut sedikit banyak sudah 

membantu siswa untuk berargumnetasi ilmiah. 

Selain uji n-gain secara klasikal, juga dilakukan uji n-gain pada kelas 

eksperimen saja yang dianalisis per indikator, hal ini bertujuan untuk melihat sejauh 

mana peningkatan keterampilan argumentasi disetiap indikator pada kelas 

eksperimen. Adapun hasil pre-test, post-test, dan uji n-gain per-indikator pada kelas 

eksperimen termuat pada grafik berikut. 

                                                           
59 A Nuryandi dan D. Rusdiana, “Penerapan dialogical argumentation instructional model (DAIM) untuk 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan argumentasi siswa SMA pada materi listrik statik”. tt, 77. 
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Gambar 4.1 Grafik distribusi nilai pretes, posttest, dan n-gain per-indikator 

 

Gambar 4.1 berisi persentase nilai pretes, posttest, dan n-gain di setiap 

indikator keterampilan argumentasi. Indikator claim menjukkan rata-rata pretes 

sebesar 31%, posttest sebesar 65%, dan n-gain sebesar 48%. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat peningkatan sedang. Rata-rata pretest pada indikator ground 

sebanyak 20%, dan meningkat pulan pada posttest menjadi 68%, sehingga n-gain 

menunjukkan angka 55% yang berarti terdapat peningkatan sedang. Sedangkan 

indikator warrant mempunyai rata-rata pretest sebesar 51% dan posttest sebesar 61% 

dan n-gain sebesar 65% yang berarti peningkatan pada indikator warrant lemah. 

Adapun pretest pada idikator terakhir yakni backing menunjukkan angka 62% da 

posttest 92% dan n-gain 92% yang berarti terjadi peningkatan tinggi pada indikator 

ini.  

Peningkatan rata-rata keterampilan argumentasi siswa yang diberi perlakuan 

berupa bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) tersebut 

karena penyajian bahan ajar dibuat berbeda dengan bahan ajar lain pada umumnya. 

Impelemtasi prinsip ADI pada bahan ajar dapat membantu pengembangan literasi 
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sains serta membantu siswa untu berpikir ilmiah.60 Bahan ajar ini dibuat dengan 

mengadopsi prinsip pada model ADI yaitu mendorong siswa untuk berargumentasi 

ilmiah serta memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan ide siswa 

sendiri dalam memperoleh data dan menjawab soal dengan kritis dan logis. 

Keterampilan argumentasi pada indikator claim merupakan kemampuan 

siswa untuk membuat pernyataan yang diangkat dan diyakini kebenarannya. Dalam 

hal ini, siswa yang memiliki kemampuan claim selain menyatakan pernyataan benar 

juga harus yakin dengan pernyatannya. Oleh karena itu, disajikan instrumen 

penelitian dengan skor 1 yang memuat pilihan jawaban benar disertai alasan benar  

dan skor 0 untuk jawaban benar dengan penjelasan salah, jawaban salah dengan 

penjelasan benar, dan jawaban salah dengan penjelasan salah. 

Berdasarkan data yang diperoleh, peningkatan pada indikator claim termasuk 

dalam peningkatan sedang, rata-rata pada pretest sebanyak 31% dan posttest menjadi 

65%. Indikator claim dikatakan meningkat karena semakin banyaknya siswa yang 

menjawab benar soal pada indikator tersebut. Perolehan jawaban dari 26 siswa dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.17 Distribusi frekuensi siswa indikator claim 

Tingkatan claim 

Jumlah 

jawaban 

benar 

Banyak siswa 

pretest 

Banyak 

siswa 

posttest 

Baik  2 4 12 

Cukup  1 8 10 

Kurang  0 14 4 

Tabel 4.17 menunjukkan bahwa banyak siswa yang mendapat skor baik 

meningkat dari 4 siswa menjadi 12 siswa, oleh karena kenaikan tersebut, siswa yang 

                                                           
60 Ofi Shofiyatun Marhamah dkk, “Penerapan model argument driven inquiry (ADI) dalam meningkatkan 

kemampuan argumentasi siswa pada konsep pencemaran lingkungan di kelas X SMA Negeri Ciawigebang”. Jurnal 

Pendidikan dan Biologi. Vol. 9 No.2. 2017, 42. 
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memperoleh skor kurang menjadi menurun dari 14 siswa pada pretest menjadi hanya 

4 siswa saat posttest. 

Berdasarkan data, kemampuan claim siswa eksperimen setelah diberlakukan 

penggunaan bahan ajar meningkat dibandingkan sebelum diberi perlakuan adanya 

bahan ajar. Keterampilan argumentasi pada asek claim mengharuskan adanya 

pernyataan yang diyakini kebenarannya. Kendala yang terjadi mungkin disebabkan 

kurangnya pemahaman siswa tentang penjelasan dari pernyataan yang benar. Jika 

siswa memilih pilihan jawaban benar namun dengan penjelasan yang salah, maka hal 

ini menunjukkan bahwa siswa kurang memiliki keyakinan atas pernyataan yang 

dikemukakan. 

 
Gambar 4.2 Jawaban indikator claim 

 

Hasil jawaban siswa pada indikator claim seperti Gambar 4.2 menujukkan 

bahwa siswa sudah mampu mengemukakan pernyataan yang diangkat dan diyakini 

kebenarannya. Hal ini dibuktikan dengan siswa mampu memilih pernyataan yang 

benar dan akurat yakni gas karbon monoksida atau CO serta penjelasan yang benar 

yaitu gas yang berasal dari asap kendaraan bermotor dan dapat mengikat 

hemoglobin. 

Berdasarkan jawaban siswa pada Gambar 4.2 menunjukkan bahwa siswa 

faham akan pertanyaan dan jawaban pada soal, siswa juga memiliki pemahaman 

terhadap sains, mampu berpikir secara logis serta memiliki kemampuan analitis 
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kritis. Keterampilan argumentasi tidak serta merta terwujud pada diri setiap siswa, 

karena pemahaman dan kemampuan menyampaikan claim dengan menyertakan data 

dan teori membutuhkan waktu yang tidak sebentar.61 Dengan kata lain pembentukan 

keterampilan argumentasi perlu dilatih dan dikembangkan. 

Melatihkan keterampilan argumentasi siswa pada aspek claim dapat 

dilakukan dengan penerapan pembelajaran diskusi argumentatif.62 Dengan adanya 

diskusi, siswa akan melakukan suatu kerjasama dan bertukar pendapat antara siswa 

satu dengan siswa yang lain. Adanya kolaborasi antar siswa akan menunjang 

keterampilan argumentasi.63 Selain melatihkan keterampilan argumentasi, aktivitas 

secara kelompok dan kerjasama juga merupakan perwujudan salah keterampilan 

abad 21 yaitu collaboration skills. 

Bahan ajar berorientasi pada prinsip ADI juga menerapkan kegiatan yang 

mengarahkan siswa berkolaborasi dengan teman untuk berdiskusi argumentatif. 

Keterlibatan argumentasi pada proses pembelajaran juga berpengaruh besar terhadap 

banyaknya pengetahuan.64 Proses berargumentasi melibatkan proses berpikir kritis 

untuk menanggapi suatu pertanyaan yang diajukan disertai alasan yang logis 

berdasarkan konsep dan teori yang mendukung. Hal ini akan memperluas 

pengetahuan siswa yang pada akhirnya siswa akan mengatahui jawaban dari 

pertanyaan berikut penjelasan serta alasan yang mendasari siswa mampu memilih 

jawaban tersebut. 

                                                           
61 Enda Amelia Tarigan dan Diana Rochintaniawati, “Pengaruh Metode Praktikum Berbasis PBL Terhadap 

Kemampuan Argumentasi Tertulis Siswa Pada Materi Interaksi Makhluk Hidup Dengan Lingkungannya” . 

Edusains. Vol. 7 No.2. 2015, 140. 
62 A. Nuryandi dan D. Rusdiana, “Penerapan dialogical argumentation instructional model (daim) untuk 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan argumentasi siswa sma pada materi listrik static”. Artikel.tt, 80. 
63 Viyanti dkk, “Pemberdayaan keterampilan argumentasi mendorong pemahaman konsep siswa”. Jurnal 

Penelitian Pembelajaran Fisika. Vol. 7. 2016, 44. 
64 Enda Amelia Tarigan dan Diana Rochintaniawati, “Pengaruh metode praktikum berbasis PBL terhadap 

kemampuan argumentasi tertulis siswa pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya”. Edusains. Vol. 

7 No.2. 2015, 137. 
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Indikator kedua pada keterampilan argumentasi adalah ground, yaitu 

kemampuan memberikan alasan, data, atau bukti terhadap suatu pernyataan yang 

dibuat. Alasan atau data harus sesuai ilmiah dan sesuai dengan konsep IPA, karena 

keterampilan argumentasi mengharuskan adanya data atau alasan untuk mendukung 

diuatnya pernyataan.  

Instrumen yang diberikan salah satunya berupa data yang diambil dari sebuah 

berita, kemudian dipaparkan konsep-konsep IPA di dalamnya. Siswa diharuskan 

memilih pernyataan yang sesuai dengan data pada soal. Adapun keriteria penskoran 

pada soal ini adalah mampu tidaknya siswa mencocokkan pernyataan pada pilihan 

jawaban dengan data pada soal. Siswa yang menjawab pernyataan benar disertai 

alasan yang sesuai dengan data maka mendapat skor 1, selain itu mendapat skor 0 

karena pernyataan maupun alasan yang diangkat tidak sesuai dengan data pada soal. 

Berdasarkan data yang diperoleh, keterampilan argumentasi pada indikator 

ground masih sangat rendah saat pretest, yakni dengan rata-rata 20%, namun setelah 

adanya perlakuan berupa penggunaan bahan ajar berorienratis pada prinsip ADI, 

kemampuan siswa mengungkapkan ground meningkat menjadi 68%. Hal ini juga 

menunjukkan terjadinya peningkatan sedang yang ditunjukkan dengan persentase n-

gain sebanyak 55%. 

Tabel 4.18 Distribusi frekuensi siswa indikator ground 

Tingkatan ground 

Jumlah 

jawaban 

benar 

Banyak siswa 

pretest 

Banyak 

siswa 

posttest 

Sangat baik 3 0 5 

Baik  2 2 15 

Kurang  1 12 5 

Sangat kurang  0 12 0 

Tabel 4.18 menunjukkan data banyak siswa yang menjawab 3 soal indikator 

ground. Kemampuan ground ketika pretest sangat rendah dilihat dari paling 
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banyaknya siswa yang menjawab sangat kurang yang berarti semua soal pada 

indikator ground dijawab dengan salah. Namun ketika posttest meningkat dilihat dari 

paling banyaknya siswa yang menjawab 2 soal benar dan tidak terdapat siswa yang 

menjawab salah sama sekali. 

Berdasarkan data, kemampuan ground meningkat setelah diberi perlakuan 

berupa penggunaan bahan ajar berorinetasi pada prinsip ADI. Ground melatih siswa 

untuk berpikir secara ilmiah dan memahami teori serta konsep IPA yang nantinya 

dapat dijadikan landasan ketika mengajukan sebuah pernyataan. Oleh karena itu, 

bahan ajar berorientasi pada prinsip ADI melatihkan argumentasi kepada siswa 

dengan disajikannya fitur-fitur yang menyertakan konsep di dalamnya, seperti fitur 

analisa konseptual.   

 
Gambar 4.3 Jawaban indikator ground 

Gambar 4.3 merupakan contoh jawaban benar yang dijawab siswa. siswa 

menjawab pernyataan yang sesuai dengan data, yaitu “meningkatnya populasi eceng 

gondok dan gulma air karena detergen mengandung fosfat“ jawaban ini 

menunjukkan bahwa siswa mampu menyatakan sesuatu diserta dengan alasan yang 

sesuai dengan data pada soal. Pilihan jawaban yang lain memang menyertakan 

alasan, namun tidak sesuai dengan data. Ketidak sesuaian alasan yang diangkat 

dengan data pada soal menunjukkan bahwa siswa belum mampu menyajikan alasan 

sesuai konsep IPA. 
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Kemampuan argumentasi dapat dilihat dari mampu tidaknya siswa dalam 

mengkontruksi alasan sesuai konsep IPA.65 Dari 26 siswa, hanya terdapa 6 siswa 

yang benar-benar mampu mengkontruksi alasan sesuai konsep IPA yang berarti 

kemampuan siswa untuk menguasi konsep IPA kemudian diaplikasikan pada alasan 

masih kurang. Hal ini perlu didukung dengan proses pembelajaran yang memang 

menerapkan pemahaman konsep. Pemahaman konsep dapat terwujud dengan 

menerapkan pembelajaran bermakna. Karena pembelajaran bermakna dan 

menyeluruh dapat membantu peningkatan keterampilan argumentasi.66 Selain itu 

pembelajaran bermakna akan lebih membekas dalam benak siswa, serta siswa lebih 

memahami tentang konsep-konsep yang ada pada materi. 

Bahan ajar berorientasi pada prinsip ADI didesain menggunakan bahasa 

interaktif dengan berbagai informasi sehingga diharapkan siswa mampu belajar 

sendiri meskipun tanpa didampingi seorang guru, selain itu siswa juga bisa 

mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan melalui latihan pada fitur-

fitur dalam bahan. 

Indikator ketiga pada keterampilan argumentasi adalah warrant, yaitu 

kemampuan mengemukakan kaitan antara pernyataan dengan alasan atau data. 

Adanya pembenaran melalui hubungan atau keterkaitan tersebut semakin 

menguatkan keterampilan argumentasi yang dimiliki siswa. Pada indikator ini 

disajikan tiga butir soal dengan contoh kasus berbeda namun perintahnya sama, yaitu 

mencari hubungan atau keterkaitan antara pernyataan dengan data. Siswa yang 

menjawab pernyataan benar disertai hubungan yang sesuai dengan data maka 

                                                           
65 Shinta Devi Amielia dkk, “Enhancing student’s argumentation skills using an argument driven inquiry 

based module”. Journal Of Education and Learning (Edulearn). Vol. 12 No.3. 2018, 465. 
66Ade Cyntia Pritasari dan Jumadi, “Development of science learning tool based on problem based learning 

with google classroom to improve argumentation skill”. Journal Of Biology And Biology Education. Vol. 10 No. 2. 

2018, 349-355.  
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mendapat skor 1, selain itu mendapat skor 0 karena pernyataan maupun hubungan 

yang diangkat tidak sesuai konsep IPA. 

Berdasarkan data yang diperoleh, rata-rata pretes indikator warrant, yakni 

dengan rata-rata 51%, namun setelah adanya perlakuan berupa penggunaan bahan 

ajar berorienratis pada prinsip ADI, kemampuan warrant meningkat menjadi 61%. 

Hal ini juga menunjukkan terjadinya sedikit peningkatan yang ditunjukkan dengan 

persentase n-gain sebanyak 17%. 

Tabel 4.19 Distribusi frekuensi siswa indikator warrant 

Tingkatan warrant 

Jumlah 

jawaban 

benar 

Banyak siswa 

pretest 

Banyak 

siswa 

posttest 

Sangat baik 3 2 2 

Baik  2 13 19 

Kurang  1 8 3 

Sangat kurang  0 3 2 

Tabel 4.19 menunjukkan banyaknya siswa yang mnjawab soal indikator 

warrant. Nilai siswa pada indikator ini meningkat setelah diberikan perlakuan berupa 

penggunaan bahan ajar. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya siswa yang 

menjawab 3 soal benar, ketika pretest sebanyak 13 siswa menjadi 19 siswa saat 

posttest, juga berkurangnya siswa yang menjawab salah, yaitu pretest terdapat 3 

siswa dan ketika posttest hanya 2 siswa saja. 

Berdasarkan data, kemampuan warrant meningkat setelah diberi perlakuan 

berupa penggunaan bahan ajar berorinetasi pada prinsip ADI. Warrant melatih siswa 

untuk berpikir kritis dan logis untuk memahami teori serta konsep IPA. Oleh karena 

itu, bahan ajar berorientasi pada prinsip ADI melatihkan argumentasi kepada siswa 

dengan disajikannya fitur-fitur yang mengajak siswa untuk berargumentasi, seperti 

ayo berargumentasi dan investigasi sains, selain itu juga disajikan fitur khusus yaitu 

“kausalitas” yang mengarahkan siswa untuk menghubungkan suatu fenomena 
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dengan penyebab terjadinya fenomena tersebut, hal ini bertujuan untuk melatihkan 

siswa mencari keterkaitan antara pernyataan dengan alasan berdasarkan konsep IPA. 

 
Gambar 4.4 Jawaban indikator warrant 

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa siswa mampu menentukan hubungan antara 

pernyataan dengan alasan, hubungan atau keterkaitan yang diangkat juga sesuai 

dengan konsep IPA. Dikatakan sesuai konsep IPA karena zat sisa hasil pembakaran 

sampah berupa gas karbondioksida, serta hubungan atau akibatnya akan 

meningkatkan suhu bumi (efek rumah kaca). 

Pembenaran (warrant) dan dukungan (backing) harus didasarkan pada teori 

dan konsep yang akurat.67 Hasil jawaban siswa pada Gambar 4.4 menunjukkan 

bahwa pembenaran yang ditunjukkan siswa didasarkan pada konsep yang digunakan. 

Konsep dan teori yang digunakan siswa bukan hanya diperoleh dari aktivitas literasi 

pada bahan, namun juga hasil aktivitas penyelidikan maupun simulasi yang telah 

dilakukan siswa.  

Indikator terakhir pada keterampilan argumentasi adalah backing, yaitu 

kemampuan mengemukakan dukungan terhadap pernyataan, data, maupun 

keterkaitan atas sesuatu. Pemberian dukungan bisa berupa sanggahan, revisi, maupun 

rekomendasi terhadap suatu permasalahan. Dalam hal ini, disajikan 2 soal tentang 

                                                           
67 A. Nuryandi dan D. Rusdiana, “Penerapan dialogical argumentation instructional model (daim) untuk 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan argumentasi siswa sma pada materi listrik static”. Artikel.tt, 80. 
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suatu kasus, siswa diharuskan menyajikan solusi terkait suatu permasalahan. Siswa 

yang mampu memberikan solusi berikut alasan sesuai konsep akan memperoleh skor 

1 pada soal tersebut, selain jawaban benar akan mendapatkan skor 0.   

Berdasarkan data yang diperoleh, rata-rata pretes indikator backing sudah 

cukup tinggi dibandingkan dengan indikator lain, yaitu sebanyak 65%. Begitu juga 

setelah adanya perlakuan berupa penggunaan bahan ajar berorienratis pada prinsip 

ADI kemampuan backing meningkat menjadi 92% melebihi indikator lain. Hal ini 

juga menunjukkan terjadinya peningkatan yang pesat dengan persentase n-gain 

sebanyak 92%. 

Tabel 4.20 Distribusi frekuensi siswa indikator backing 

Tingkatan 

backing 

Jumlah 

jawaban benar 
Banyak 

siswa pretest 

Banyak siswa 

posttest 

Baik  2 13 22 

Cukup  1 8 4 

Kurang  0 5 0 

Tabel 4.20 menunjukkan banyaknya siswa yang mnjawab soal indikator 

backing. Nilai siswa pada indikator ini meningkat setelah diberikan perlakuan berupa 

penggunaan bahan ajar. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya siswa yang 

menjawab 2 soal benar, ketika pretest sebanyak 13 siswa menjadi 22 siswa saat 

posttest, juga berkurangnya siswa yang menjawab salah, yaitu pretest terdapat 8 

siswa dan ketika posttest tidak terdapat satupun siswa yang menjawab 2 soal salah. 

Keterampilan argumetasi pada aspek backing yang mempunyai skor yang 

sangat tinggi mungkin disebabkan karena mudahnya siswa dalam memperkirakan 

jawaban dari soal, perkiraan secara spontan melalui bernalar sangat membantu siswa 

dalam menjawab soal pada instumen indikator ini. 
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Gambar 4.5 Jawaban indikator backing 

Gambar 4.5 di atas merupakan jawaban benar dari siswa, siswa mampu 

memberikan solusi terkait fenomena yang terjadi. Siswa yang dilatih berargumentasi 

ilmiah mampu membuat argument secara rasional.68 Siswa mampu berpikir secara 

rasional untuk mengatasi masalah yang diangkat dalam soal, dengan kemampuan ini 

dapat diartikan bahwa siswa memiliki keterampilan argumentasi pada aspek backing.  

Argumentasi melibatkan aktivitas penalaran terhadap suatu objek secara 

spesifik.69 Dalam hal ini siswa mampu bernalar dengan menyertakan konsep untuk 

menjawab solusi dari suau permasalahan. Kegiatan dalam bahan ajar seperti pada 

fitur ayo menganalisis yang melatihkan siswa untuk beraktivitas dengan melibatkan 

keterampilan berfikir kritis dan logis.  

Setelah mengetahui hasil pembahasan per-indikator, hasil pretest posttest juga 

dianalisis secara keseluruhan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil nilai 

siswa pada kelas kontrol dan eksperimen. Analisis data menggunakan statistic 

parametrik karena data terdistribusi berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov 

smirnov dan data homogen berdasarkan uji homogenitas.  

Tebel 4.21 Hasil uji normalitas kolmogorov smirnov 

Nilai hitung Taraf signifikansi Keputusan uji 

0,059 0,136 Normal  

                                                           
68 Enda Amelia Tarigan dan Diana Rochintaniawati, “Pengaruh metode praktikum berbasis PBL terhadap 

kemampuan argumentasi tertulis siswa pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya”. Edusains. Vol. 

7 No.2. 2015, 137. 
69 Fenny Roshayanti, “Pengembangan Asesmen Argumentatif Untuk Meningkatkan Pola Wacana 

Argumentasi Mahasiswa Pada Konsep Fisiologi Manusia”. Bioma. Vol. 2 No.1. 2013, 89. 
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Nilai signifikansi (p) pada uji kolmogorov-smirnov adalah 0.136 ( p > 0.05), 

sehingga berdasarkan uji normalitas kolomogorov-smirnov data berdistribusi normal. 

Adapun hasil uji homogenitas dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.22 Hasil uji homogenitas 

Homogenitas 

variabel 
Nilai hitung Taraf signifikansi Keputusan uji 

Posttest-pretest 0,953 0,05 Homogen 

Data tersebut menunjukkan Signifikansi homogenitas 0.953 (>0.05) 

menunjukkan delta posttest pretest pada kelompok eksperimen dan kontrol adalah 

homogen, dengan Levene Statistic 0.106. Setelah diketahui data berdistribusi normal 

dan homogen, selanjutnya adalah melakukan uji independen t-test untuk mengetahui 

ada tidaknya perbedaan peningkatan pada kelas eksperimen dan kontrol. Hipotesis 

yang diajukan adalah H0: tidak terdapat perbedaan peningkatan yang siginifikan 

antara kelas yang menggunakan dan tidak menggunakan bahan ajar berorintasi pada 

prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) dan H1: terdapat perbedaan peningkatan 

yang siginifikan antara kelas yang menggunakan dan tidak menggunakan bahan ajar 

berorintasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI). Data hasil uji independent 

t-test two-tailed adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.23 Hasil uji independent t-test two-tailed 

Nilai hitung Taraf siginifikansi Keputusan uji 

0,012 0,05 H0 ditolak 

Tabel 4.23 menunjukkan bahwa nilai signifikansi (t-tailed) 0,012 < 0,05 

sehingga terdapat peredaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kontrol. 

Adapun uji untuk mengetahui mana yang paling baik diantara kedua kelas 

(menggunakan bahan ajar berorientasi pada prinsip ADI dan tidak menggunakan 

bahan ajar berorientasi pada prinsip ADI) dalam meningkatkan keterampilan 

argumentasi, maka dilakukan uji t one-tailed. Hipotesis yang diajukan adalah H0: 
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peningkatan penerapan bahan ajar berorintasi pada prinsip Argument Driven Inquiry 

(ADI) pada kelas eksperimen tidak lebih baik daripada kelas kontrol, dan H1: 

peningkatan penerapan bahan ajar berorintasi pada prinsip Argument Driven Inquiry 

(ADI) pada kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Data hasil uji uji t 

one-tailed adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.24 Hasil uji t one-tailed 

T hitung -t tabel (α.v) Keputusan uji 

-4,345 -1,684 H0 ditolak 

Dasar penolakan pada uji t one-tailed adalah H0 ditolak apabila hasil t hitung 

< -t tabel. t tabel pada standar deviasi 40 dan taraf signifikansi 0,05 adalah 1,684. t 

hitung menunjukkan angka -4,345 < -1,684 dengan keputusan bahwa terdapat 

peningkatan yang signifikan pada kelas eksperimen. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa penggunaan bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry 

(ADI) efektif untuk meningkatkan keterampilan argumentasi siswa. 

Penelitian ini juga menguji adakah korelasi atau hubungan antara pemahaman 

konsep dengan keterampilan argumentasi. Maka pada instrumen penelitian juga 

mencantumkan soal pemahaman konsep lalu diakukan uji korelasi product moment 

untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara pemahaman konsep dengan 

keterampilan argumentasi. Uji hipotesis yang diajukan yaitu H0: tidak terdapat 

korelasi antara pemahaman konsep dengan keterampilan argumentasi, dan H1: 

terdapat korelasi antara pemahaman konsep dengan keterampilan argumentasi. Hasil 

uji korelasi product moment dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.25 Hasil uji korelasi product moment 

Nilai hitung 
Nilai pearson 

corelation 

Taraf 

signifikansi 
Keputusan uji 

0,020 0,299 0,05 

H0 ditolak 

Berkorelasi positif 

dan lemah 
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Berdasarkan tabel 4.25, taraf siginifikansi menunjukkan angka 0,020 < 0,05 

maka terdapat korelasi atau hubungan antara pemahaman konsep dengan 

argumentasi. Nilai pearson corelation 0,299 menunjukkan bahwa antara pemahaman 

konsep dengan argumentasi berkorelasi lemah. Nilai pearson Corelation 0,299 

(positif) berarti pemahaman konsep berkorelasi positif terhadap argumentasi dengan 

derajat hubungan korelasi lemah. 

B. Pembahasan 

1. Draft Bahan Ajar Berorinetasi pada Prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) 

Tahap pertama pada penelitian ini adalah pengembangan yang akan 

menghasilkan sebuah produk, yaitu bahan ajar berorinetasi pada prinsip Argument 

Driven Inquiry (ADI). Langkah-langkah yang harus dilakukan diantaranya adalah 

mencari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Proses pengembangan 

bahan ajar membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan dari tanggal 20 Januari 2020 

sampai 5 Februari 2020 hingga akhirnya siap untuk memasuki tahap selanjutnya.  

Bahan ajar yang diharapkan adalah bahan ajar yang berbeda dengan bahan-

bahan pada umumnya. Perbedaan ini dimunculkan dengan inkulturasi prinsip model 

pembelajaran Argument Driven Inquiry (ADI), yiatu suatu model pembelajaran yang 

telah diteliti mampu meningkatkan keterampilan argumentasi siswa. Penulis 

memasukkan prinsip-prinsip ADI dalam bentuk fitur-fitur khusus yang bertujuan 

untuk meningkatkan keterampilan argumentasi. Fitur-fitur yang dimaksud 

diantaranya adalah ruang komentar, investigasi sains, kausalitas, analisa konseptual, 

ayo menganalisis, dan ayo berargumen. Bahan ajar ini juga memuat fitur yang tidak 

terdapat pada bahan pada umumnya, yaitu “butir Islami” untuk mewujudkan IPA 

yang berintegritas spiritual dan “penguatan karakter” untuk membentuk karakter 

positif bagi siswa.  



83 

 

 

 

Kemampuan argumentasi ilmiah dapat berkembang karena siswa dilatihkan 

untuk menjawab permasalahn kontekstual melalui penyelidikan, pengembangan, dan 

penyajian hasil karya, dan diskusi yang diterapkan menggunakan pendekatan 

saintifik.70 Siswa yang memiliki argumentasi ilmiah menyerahkan data hipotesis 

dengan menyertakan bukti yang didukung dengan teori akurat.71 Oleh karena itu 

disajikan fitur “Investigasi Sains” menyajikan gejala sains dan melakukan kegiatan 

mengeksplor atau menyelidiki apa yang terjadi pada gejala-gejala sains yang sedang 

diangkat dalam bentuk argumen. Fitur ini bertujuan untuk melatihkan siswa 

menjawab pertanyaan yang mungkin muncul tentang suatu permasalahan dengan 

mengungkapkan suatu argumen terkait permasalahan yang diangkat. Keunggulan 

fitur ini adalah menggunakan fenomena kontekstual dan merupakan salah satu 

sintaks dalam model pembelajaran Argument Driven Inquiry (ADI).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.6 Fitur investigasi sains 

                                                           
70 Oktapriyadi Syaiful Mubarok dkk, “Pengaruh model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan 

saintifik terhadap kemampuan argumentasi ilmiah siswa SMA pada materi pengukuran”. Prosiding Seminar 

Nasional Pendidikan Sains. 2016, 382. 
71 Nababan et.al, “The effect of scientific inquiry learning model and scientific argumentation on the 

student’s science process skill”. Journal Of Physics. 2019, 2. 
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Menyajikan kesimpulan berdasarkan informasi atau alasan merupakan ciri-

ciri argumentasi.72 Oleh karena itu disajikan fitur “Kausalitas” berisi pembahasan 

dan analisis suatu sebab atau akibat yang jelas dan logis dari suatu kejadian. Fitur ini 

bertujuan untuk melatihkan kemampuan berpikir kritis dan logis, karena berpikir 

kritis dan logis merupakan landasan dari keterampilan argumentasi ilmiah. 

Keunggulan dari fitur ini adalah menyajikan fenome konstekstual dengan pola sebab 

akibat, pola penyajian sebab akibat dikemas dalam suatu argument dengan mengacu 

pada empat indikator keterampilan argumentasi (claim, ground, warrant, backing). 

 
Gambar 4.7 Fitur kausalitas 

 

Keterlibatan argumentasi dalam pembelajaran berdampak besar terhadap 

hasil belajar dan banyaknya pengetahuan.73 Penerapan model argumentasi 

meningkatkan kemampuan argumentasi tertulis.74 Disajikan fitur “ayo menganalisis” 

menyajikan fenomena kontekstual dan perintah agar isi menyajikan argument tentang 

fenomena yang diangkat. Tujuan dari fitur ini agar siswa terlatih mengungkapkan 

argumentasi seperti pada fitur analisa konseptual, ruang komentar, investigasi sains, 

                                                           
72 Viyanti dkk, “Pemberdayaan keterampilan argumentasi mendorong pemahaman konsep siswa”. Jurnal 

Penelitian Pembelajaran Fisika. Vol. 7. 2016, 44. 
73 Enda Amelia Tarigan dan Diana Rochintaniawati, “Pengaruh metode praktikum berbasis PBL terhadap 

kemampuan argumentasi tertulis siswa pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya”. Edusains. Vol. 

7 No.2. 2015, 137. 
74 A Nuryandi dan D. Rusdiana, “Penerapan dialogical argumentation instructional model (DAIM) untuk 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan argumentasi siswa SMA pada materi listrik statik”. tt, 77. 
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maupun kausalitas. Keunggulan dari fitur ini yaitu mengangkat fenomena nyata yang 

belum lama terjadi (masih hangat). 

Keterampilan argumentasi dapat berkembang dengan baik jika siswa mampu 

memaknai konsep dengan baik.75 Siswa yang memiliki keterampilan argumentasi 

mampu mengkontruksi jawaban sesuai dengan konsep sains.76 Oleh karena itu 

disajikan fitur “Analisa Konseptual” menyajikan situasi yang memuat faktor tertentu 

dan memberi dampak terhadap kondisi target yang didasarkan pada data dan 

informasi yang dapat dipercaya kemudian diberikan suatu konsep yang mendasari 

hubungan tersebut. Fitur ini bertujuan untuk melatihkan siswa selalu melibatkan 

konsep dalam setiap pembelajaran. Keunggulan dari fitur ini adalah menggunakan 

pembahasan konstekstual dengan disertai data. 

Kemampuan berkomunikasi, kemampuan penalaran, dan kemampuan 

berargumen menggunakan bukti dapat menjadi ciri berargumentasi.77 Oleh karena itu 

disajikan fitur “ayo berargumen” berisi ilsutrasi dan soal yang telah disesuaikan 

dengan indikator keterampilan argumentasi. Fitur ini bertujuan untuk melatihkan 

siswa siap berargumentasi ilmiah melalui pernyataan dan bukti sesuai konsep. 

Keunggulan dari fitur ini adalah telah disajikan soal yang disesuaikan dengan 

indikator keterampilan argumentasi. 

                                                           
75 Siswanto dkk, “Penerapan model pembelajaran pembangkit argumen menggunakan metode saintifik 

untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan keterampilan berargumentasi siswa”. Jurnal Pendidikan Fisika 

Indonesia. Vol. 10 No.2. 2014, 105. 
76 Shinta Devi Amielia dkk, “Enhancing student’s argumentation skills using an argument driven inquiry 

based module”. Journal Of Education and Learning (Edulearn). Vol. 12 No.3. 2018, 465. 
77 A Nuryandi dan D. Rusdiana, “Penerapan dialogical argumentation instructional model (DAIM) untuk 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan argumentasi siswa SMA pada materi listrik statik”. tt, 77. 
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Gambar 4.8 Fitur ayo berargumen 

Aktivitas mengemukakan komentar, gagasan, dan hasil pemikiran merupakan 

hasil dari kegiatan diskusi argumentatif.78 Sedangkan kegiatan diskusi argumentatif 

dapat mengembangkan kemampuan berargumentasi dengan baik.79 Melakukan 

presentasi, interpretasi, kritik, dan revisi terhadap suatu argument dapat diartikan 

sebagai membangun aktivitas sosiokultural melalui argumentasi.80 Oleh karena itu 

disajikan fitur “Ruang komentar” adalah sebuah fitur yang menyajikan suatu 

fenomena kontekstual dan diberikan suatu tanggapan terkait fenomena tersebut, 

tanggapan yang diutarakan disesuaikan dengan indikator keterampilan argumentasi, 

yakni claim, ground, warrant, dan backing. Fitur ini bertujuan untuk melatihkan 

siswa untuk mengemukakan suatu argumen yang benar. Keunggulan dari fitur ini 

yaitu fenomena yang diangkat adalah fakta kontekstual sekaligus pemberian 

komentar berupa argumentasi ilmiah sesuai indikator. Melalui hal ini diharapkan 

siswa mendapatkan suatu gambaran tentang agumentasi ilmiah. 

Kemampuan argumentasi ilmiah dapat berkembang karena siswa dilatihkan 

untuk menjawab permasalahn kontekstual melalui penyelidikan, pengembangan, dan 

                                                           
78 Enda Amelia Tarigan dan Diana Rochintaniawati, “Pengaruh metode praktikum berbasis PBL terhadap 

kemampuan argumentasi tertulis siswa pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya”. Edusains. Vol. 

7 No.2. 2015, 137. 
79 A Nuryandi dan D. Rusdiana, “Penerapan dialogical argumentation instructional model (DAIM) untuk 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan argumentasi siswa SMA pada materi listrik statik”. tt, 77. 
80 Ida Farida dan Widia Fuji Gusniarti, “Profil keterampilan argumentasi siswa pada konsep koloid yang 

dikembangkan melalui pembelajaran inkuiri argumentatif”. Edusains. Vol. 6 No.1. 2014, 32. 
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penyajian hasil karya, dan diskusi yang diterapkan menggunakan pendekatan 

saintifik.81 Argumentasi diagnostik menyajikan soal-soal yang telah disesuaikan 

dengan 4 indikator keterampilan agumentasi (claim, ground, warrant, backing). 

Tujuan dari agumentasi diagonostik adalah mengevaluasi seberapa jauh keterampilan 

argumentasi yang dimiliki siswa. 

 
Gambar 4.9 Argumentasi diagnostik 

Kecerdasan spiritual merupakan landasan yang diperlukan untuk 

memfungsikan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional secara efektif.82 

Oleh karena itu disajikan fitur “butir Islami” berisi tentang ayat al-Quran atau hadist 

yang berkaitan dengan materi. Fitur ini bertujuan untuk memberi motivasi agar siswa 

memiliki kecerdasan spiritual yang baik dan memberi pengetahuan kepada siswa 

bahwa apa yang dipelajari selalu ada kaitannya dengan nilai-nilai Islam. Keunggulan 

dari fitur ini adalah adanya integrasi antara IPA dengan agama, yang mungkin belum 

ada pada bahan-bahan lain.  

                                                           
81 Oktapriyadi Syaiful Mubarok dkk, “Pengaruh model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan 

saintifik terhadap kemampuan argumentasi ilmiah siswa SMA pada materi pengukuran”. Prosiding Seminar 

Nasional Pendidikan Sains. 2016, 382. 
82 Amal Al Ahyadi, “Emotional spiritual quotient(ESQ)menurut Ary Ginanjar Agustian dan relevansinya 

dengan pengembangan kompetensi spiritual dan kompetensi sosial kurikulum 2013, (Semarang: 2015), hlm 40, t.d. 
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Kecerdasan  emosional,  yang  di  dalamnya  terkait  erat  dengan  pendidikan 

karakter, ternyata berpengaruh sangat kuat dengan keberhasilan belajar.83 Oleh 

karena itu disajikan fitur “karakter bangsa” yang menyajikan ilutrasi yang mengarah 

pada pembentukan karakter positif bagi siswa. 

2. Validasi bahan ajar berorinetasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) 

Setelah draft bahan ajar mencapai tahap finishing, maka tahapan selanjutnya 

adalah memvalidasi produk beserta instrument penelitian kepada validator ahli. 

Tahap validasi produk ini dimulai pada tanggal 5-11Januari 2020. Adapun validator 

adalah 2 dosen ahli materi dan ahli media dan juga seorang dosen ahli instrumen. 

Ketiga validator tersebut merupakan dosen Tadris IPA IAIN Ponorogo. Validasi 

produk terdiri atas validasi isi/ konten, validasi konstruk/ kekhasan, validasi 

keterbacaan, dan validasi instrument penelitian. 

Hasil dari validasi isi menyatakan bahwa produk bahan ajar dapat digunakan 

dengan revisi kecil. hasil ini diperoleh dari persentase hasil checklist  validator yang 

menyatakan bahwa 97,5 % isi pada bahan adalah valid. Revisi terkait isi/ materi 

bahan ajar meliputi penambahan materi yang dirasa kurang lengkap, perubahan 

beberapa fitur, dan penambahan beberapa gambar sebagai penjelas materi. 

Hasil validasi konstruk atau kekhasan bahan ajar menyatakan bahwa bahan 

ajar layak digunakan. Beberapa revisi terkait kelayakan bahan ajar diantaranya 

adalah pemberian maksud atau makna pada butir Islam, hal ini dimaksudkan agar 

siswa mampu mengintegrasikan aspek spiritual dengan materi yang sedang 

dipelajari. Adapun revisi terkait fitur kekhasan argumentasi diantaranya adalah 

penghilangan argumentasi penulis pada fitur investigasi sains dan kausalitas, serta 

pendalaman konsep dan pemberian kasus yang berbeda pada fitur analisa konseptual. 

                                                           
83 Ibid., 45. 
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Hasil angket keterbacaan berkesimpulan bahwa bahan ajar dapat digunakan 

dengan revisi kecil. Berdasarkan hasil perolehan checklist validator menunjukkan 

bahwa 98,5 % keterbacaan bahan ajar adalah valid. Revisi terkait keterbacaan adalah 

perubahan judul bahan, yakni judul buku dibuat lebih spesifik, ukiran gambar dan 

huruf pada petunjuk penggunaan buku dibuat lebih besar, perubahan daftar isi, 

perbesaran ukuran gambar, dan perbaikan redaksi penulisan agar disesuaikan dengan 

Ejaan Bahasa Indonesia (EBI). 

Hasil validasi instrumen penelitian yang berasal dari data teoritis berdasarkan 

uji validitas dan reliabilitas SPSS menunjukkan bahwa dari sepuluh soal terdapat 

lima soal yang valid dan dari keseluruhan soal dinyatakan reliabel. Lalu dilakukan 

validasi empiris kepada validator ahli, dan berkesimpulan bahwa instrumen dapat 

digunakan dengan revisi pada soal indikator claim 1 dan ground 1.  

3. Prototype bahan ajar berorinetasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) 

Setelah melalui tahap validasi, maka bahan ajar berorinetasi pada prinsip 

Argument Driven Inquiry (ADI) selesai dengan bentuk Prototype. Prototype inilah 

yang nantinya akan digunakan sebagai penelitian kepada siswa sampel. Pada tahap 

ini penulis mencetak bahan sejumlah siswa sampel, yaitu sebanyak 29 bahan yang 

nantinya akan diberikan kepada seluruh siswa kelas VII-C sebagai siswa eksperimen. 

4. Uji terbatas bahan ajar berorinetasi pada prinsip Argument Driven Inquiry 

(ADI) 

Tahap uji terbatas dilakukan selama empat kali tatap muka, dimulai pada 

tanggal 13-26 Februari 2020. Prototype bahan ajar diberikan kepada siswa 

eksperimen sebagai pengganti bahan ajar yang biasa digunakan dan siswa kontrol 

tetap menggunakan bahan ajar dari sekolah. Pada tahap ini dilakukan pretest pada 2 

kelas sampel dengan 20 soal yang terdiri atas 10 soal keterampilan argumentasi dan 
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10 soal pemahaman konsep. Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh peneliti 

dengan model pembelajaran yang sama namun dengan media (bahan ajar) yang 

berbeda. Penyampaian materi ini dilakukan sebanyak dua kali tatap muka selama 4 

jam pelajaran. Pada pertemuan terakhir dilakukan posttest dengan 18 soal yang sama 

dengan pretest dan 2 soal keterampilan argumentasi yang telah direvisi.  

Setelah melakukan uji terbatas, hasil pretest dan posttes siswa diuji 

menggunakan rumus n-gain yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan disetiap 

indikatornya. Indikator claim dengan n-gain 48 % yang berarti terjadi peningkatan 

sedang pada indikator ini. Indikator ground terjadi peningkatan sedang dengan n-

gain 55 %. Terjadi peningkatan lemah pada indikator warrant dengan n-gain 17% 

dan terjadi peningkatan yang pesat pada indikator backing karena menunjukkan n-

gain 92 %. 

Selain melihat peningkatan pada setiap indikator keterampilan argumentasi, 

dilakukan pula uj independent t-test dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan nilai pada kelas eksperimen dan kontrol. Hasil uji independent t-test 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan siginifikan antara kelas eksperimen dan 

kontrol. Lalu dilakukan uji statistik lanjut menggunakan rumus Montgomery untuk 

mengetahui manakah yang menunjukkan peningkatan lebih tinggi antara kelas 

eksperimen dan kontrol. Melalui uji t one-tailed dapat disimpulkan bahwa 

peningkatan yang lebih besar terjadi pada kelas eksperimen. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa bahan ajar berorinetasi pada prinsip Argument Driven Inquiry 

(ADI) efektif untuk meningkatkan keterampilan argumentasi siswa pada tema 

pencemaran lingkungan.  
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Hasil ini sejalan dengan teori bahwa adanya bahan ajar akan bermanfaat 

sebagai jembatan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.84 Adapun tujuan 

pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterampilan argumentasi. 

Selain itu model pembelajaran Argument Driven Inquiry (ADI) adalah model 

pembelajaran yang didesain untuk menyiapkan serta memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengembangan ide mereka sendiri dalam memperoleh data, 

melakukan investigasi, menggunakan data untuk menjawab pertanyaan penyelidikan, 

menulis serta berpikir kritis sehingga dianggap dapat memfasilitasi siswa untuk 

mampu berargumenasi.85 

Penelitian ini juga menguji ada tidaknya hubungan atau korelasi antara 

pemahaman konsep dengan keterampilan argumentasi. uji dilakukan dengan SPSS 

menggunakan uji korelasi product moment. Hasil uji menunjukkan bahwa terdapat 

korelasi atau hubungan antara pemahaman konsep dengan keterampilan argumentasi. 

sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa yang memiliki pemahaman konsep dengan 

baik juga lebih mungkin memiliki keterampilan argumnetasi yang baik pula. 

Adapun uji kepraktisan dilakukan dengan memberikan angket respons siswa 

kepada siswa eksperimen. Angket ini berisi tentang penilaian siswa terhadap materi, 

bahasa, dan ketertarikan siswa terhadap bahan ajar. Dari hasil angket respon siswa 

diperoleh persentase kepraktisan 84% yang berarti bahwa besar siswa menyatakan 

bahwa bahan ajar mampu memotivasi siswa dalam belajar. Dari aspek materi, bahan 

ajar mudah dipahami, dan dari aspek keterbacaan atau bahasa sangat mudah 

dipahami oleh siswa. 

                                                           
84 Rizal Zaenal Muqodas dkk, “Desain dan pembuatan bahan ajar berdasarkan pendekatan saintifik pada 

mata pelajaran sistem dan instalasi refrigerasi”. Journal of Mechanical Engineering Education. Vol. 2 No.1. 2015, 

108. 
85 Ofi Shofiyatun Marhamah dkk, “Penerapan model argument driven inquiry (ADI) dalam meningkatkan 

kemampuan argumentasi siswa pada konsep pencemaran lingkungan di kelas X SMA Negeri Ciawigebang”. Jurnal 

Pendidikan dan Biologi. Vol. 9 No.2. 2017, 41. 
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Buku ajar berbasis Argument Driven Inquiry mampu memberikan 

ketertarikan dalam arti mampu memotivasi siswa untuk belajar. Kemampuan ini 

terlihat ketika proses pembelajaran berlangsung. Siswa antusias mengikuti 

pembelajaran yang ditunjukkan dengan kemampuan siswa meberikan respons berupa 

pertanyaan. Selain itu buku ajar berbasis Argument Driven Inquiry mampu 

memusatkan perhatian siswa, ditunjukkan dengan banyaknya siswa yang mencatat 

pada buku masing-masing maupun menggaris bawah pernyataan penting pada buku. 

Siswa semangat dalam belajar ditunjukkan dengan kemampuan ia memusatkan 

perhatian dengan mendengarkan maupun mencermati apa yang disampikan guru 

terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung.86 

Ketertarikan siswa untuk belajar dengan memusatkan perhatian pada guru 

merupakan wujud dari termotivasinya siswa untuk belajar pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi terhadap suatu 

aktivitas, akan lebih banyak memberikan perhatian dibandingkan dengan orang yang 

rendah motivasinya.87 Selain itu, sesuatu yang diminati seseorang akan lebih menarik 

perhatian,88 melihat respons siswa yang memusatkan perhatian kepada guru ketika 

proses pembelajaran menggunakan buku ajar berbasis Argument Driven Inquiry 

dapat dikatakan bahwa buku ajar mampu memotivasi siswa untuk belajar 

berargumentasi. Siswa yang memiliki motivasi dan semangat dalam belajar lebih 

mampu menyerap materi pembelajaran, lebih mampu berkonsentrasi dan aktif dalam 

pembelajaran sehingga siswa lebih mampu berargumentasi secara tertulis maupun 

lisan seuai arahan guru.  

                                                           
86 Miftahur Reza Irachmat, “Peningkatan perhatian siswa pada proses  pembelajaran kelas iii  melalui 

permainan icebreaking  di  sd negeri gembongan kecamatan sentolo kabupaten kulon progo”, Skripsi S1 Universitas 

Negeri Yogyakarta, (Yogyakarta: 2015), hlm 9, t.d. 
87 Ibid., 15. 
88 Ibid., 16. 
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Selain melalui buku ajar, terdapat faktor lain yang mampu mewujudkan siswa 

untuk aktif dalam pembelajaran, yaitu dengan menciptakan lingkungan belajar yang 

membuat siswa faham tentang apa yang dikerjakan.89 Melalui lingkungan belajar 

yang dirancang secara khusus, misalnya dirancang agar siswa memiliki keterampilan 

argumentasi, maka dapat dilakukan dengan metode mengajar guru yang sering 

mengkondisikan siswa untuk berargumentasi.90 

Buku ajar berbasis Argument Driven Inquiry praktis dari segi materi dilihat 

dari penyajian materi yang relevan dengan kebutuhan siswa kelas VII SMP/MTs. 

Penyajian materi serta soal mudah dipahami siswa, selain itu siswa juga tidak 

sepenuhnya memerlukan bantuan orang lain dalam menggunakan buku ajar, karena 

pada hakekatnya buku ajar digunakan siswa untuk belajar secara mandiri dengan 

bimbingan pendidik.91 

Saat proses pembelajaran berlangsung, siswa mampu memahami materi 

dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan kemampuan siswa mengerjakan fitur-fitur 

dalam buku yang penyajiannya selalu dikaitkan dengan fenomena-fenomena IPA, 

seperti fitur investigasi sains, ayo berargumen, kausalitas, dan argumentasi 

diagnostik.  Kemampuan argumentasi ilmiah membekali siswa untuk menjawab serta 

memberikan penjelasan mengenai fenomena-fenomena IPA yang terjadi berdasarkan 

kehidupan sehari-hari berdasarkan konsep.92 Sehingga dapat dikatakan bahwa 

kemampuan siswa mengisi latihan pada fitur tersebut mampu membentuk 

kemampuan argumentasi ilmiah.   

                                                           
89 Enda Amelia Tarigan dan Diana Rochintaniawati, “Pengaruh metode praktikum berbasis PBL terhadap 

kemampuan argumentasi tertulis siswa pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya”. Edusains. Vol. 

7 No.2. 2015, 137. 
90 Ibid., 137 
91 Andi Prastowo, Panduan kreatif membuat bahan ajar inovatif  (Jogjakarta: Diva press, 2013), 28. 
92 Zevi Octasari dkk, “Pengembangan bahan praktikum pencemaran lingkungan dengan model argument 

driven inquiry (ADI)”. Artikel. 2019. 
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Aktivitas siswa mengerjakan fitur pada buku ajar berbasis Argument Driven 

Inquiry sedikit banyak telah mewujudkan keterlibatan argumentasi pada proses 

pembelajaran. Keterlibatan argumentasi pada proses pembelajaran berpengaruh besar 

terhadap banyaknya pengetahuan. Selain itu, keterlibatan argumentasi pada proses 

pembelajaran mampu mengajak siswa untuk berpikir kritis untuk menanggapi suatu 

masalah disertai alasan yang logis berdasarkan konsep dan teori yang mendukung. 

Secara tidak langsung hal ini akan memperluas pengetahuan siswa sehingga mampu 

menjawab pertanyaan dari berbagai fitur dalam buku berikut penjelasan serta alasan 

yang mendasari siswa memilih jawaban tersebut. 

Selain mengajak siswa untuk berpikir kritis dan logis, keterlibatan 

argumentasi dalam pembelajaran juga membuat siswa lebih aktif karena mampu 

berkolaborasi dengan teman. Aktivitas siswa secara aktif baik individu maupun 

kelompok dapat meningkatkan dan melatih kemampuan berargumentasi.93 Jadi, 

selain berbantuan buku ajar berbasis Argument Driven Inquiry, Siswa juga 

diharuskan berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran, khususnya dalam proses 

melatih dan mengembangkan keterampilan argumentasi. Adanya kolaborasi sangat 

efektif dalam melatih dan mewujudkan keterampilan.94 

Kepraktisan buku ajar dari segi bahasa diketahui dari respons baik siswa 

terhadap desain buku, jenis huruf dan ukuran huruf yang mudah untuk dibaca, tidak 

terdapatnya kata-kata yang menyulitkan siswa, serta kemudahan siswa dalam 

memahami petunjuk dan bahasa dalam buku. Bahasa yang digunakan adalah bahasa 

interaktif, sehingga secara tidak langsung siswa akan mudah memahami apa yang 

                                                           
93 Meylina Rahayu dkk, “Keterampilan argumentasi pada pembelajaran materi sistem respirasi manusia 

melalui penerapan model pembelajaran think talk walk”. Jurnal Bio Educatio. Vol. 3 No.2. 2018, 52. 
94 Viyanti dkk, “Pemberdayaan keterampilan argumentasi mendorong pemahaman konsep siswa”. Jurnal 

Penelitian Pembelajaran Fisika. Vol. 7. 2016, 44. 
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sedang dibicarakan dalam buku. Gaya penulisan komunikatif dianggap mampu 

membantu penyampaian pesan kepada siswa secara efektif.95 

Siswa mudah memahami bahasa dalam buku menunjukkan bahwa buku ajar 

merupakan buku yang interaktif dan inovatif. pengembangan bahan ajar secara 

matang yang kaya inovasi akan menarik minat siswa untuk belajar.96 Hal ini dapat 

dilakukan dengan upaya pendidik untuk membangun kreativitas masing-masing 

untuk mengembangkan bahan ajar yang inovatif. Adanya bahan ajar inovatif yang 

dibuat oleh masing-masing pendidik akan membuat proses pembelajaran berjalan 

lebih bermakna sehingga efektif dan menarik minat siswa untuk belajar.  

Untuk mewujudkan pembelajaran yang menarik, efektif, dan efisien tidak 

hanya melalui bahan ajar yang seperti itu, melainkan seorang pendidik dituntut untuk 

menciptakan kegiatan pembelajaran yang tidak membosakan dan menjemukan. 

Kondisi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna secara otomatis dapat 

memicu terjadinya proses pembelajaran yang efektif.97 Karena pembelajaran 

bermakna dan menyeluruh dapat membantu peningkatan keterampilan argumentasi.98 

5. Produk final 

Setelah melalui tahap uji coba terbatas, maka bahan ajar berorientasi pada 

prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) sudah dianggap sebagai produk final atau 

produk akhir dalam penelitian kali ini. Bahan ajar yang dihasilkan adalah bahan ajar 

yang berbeda dengan bahan ajar pada umumnya, dengan mengusung prinsip 

Argument Driven Inquiry (ADI) pada fitur-fiturnya sehingga mampu meningkatkan 

keterampilan argumentasi siswa. 

                                                           
95 Andi Prastowo, Panduan kreatif membuat bahan ajar inovatif  (Jogjakarta: Diva press, 2013), 137. 
96 Ibid., 14. 
97 Ibid., 19. 
98 Ade Cyntia Pritasari dan Jumadi, “Development of science learning tool based on problem based 

learning with google classroom to improve argumentation skill”. Journal Of Biology And Biology Education. Vol. 

10 No.2. 2018, 349. 
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Situasi dan kondisi alam yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya, seperti 

mewabahnya virus Covid-19 di mayoritas negara di dunia yang penularannya sangat 

cepat sehingga mengharuskan dilakukannya upaya untuk memutus rantai penyebaran 

virus tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membatasi kontak 

sosial atau social distancing antar penduduk termasuk para pelajar yang akhirnya 

diberlakukan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah.99 Di tengah 

pandemi Corona ini, adanya bahan ajar memiliki beberapa keunggulan, yaitu siswa 

dapat belajar tanpa adanya guru atau siswa yang lain, siswa dapat belajar dimana saja 

dan kapan saja, termasuk di rumah masing-masing, siswa dapat belajar sesuai 

kecepatan masing-masing, serta menjadikan siswa sebagai pelajar yang mandiri.100 

Oleh karena itu adanya bahan ajar sangat bermanfaat sebagai sarana siswa untuk 

belajar secara mandiri di rumah masing-masing, termasuk belajar berargumentasi. 

Bahan ajar berorientasi pada prinsip ADI membantu siswa dalam 

mewujudkan pemahaman konsep serta kemampuan argumentasi ilmiah secara lisan 

maupun tertulis. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap hasil 

efektifitas bahan ajar, Aspek atau indikator dalam keterampilan argumentasi yang 

dimunculkan meliputi claim, ground, warrant, dan backing. Kedua aspek yaitu claim 

dan ground dianggap sudah efektif dengan peningkatan sedang. Dua aspek lain yang 

menonjol yang akan dibahas pada hal ini adalah warrant dan backing yang 

mempunyai rentan nilai cukup jauh. Warrant termasuk aspek terendah dan backing 

termasuk aspek tertinggi diantara keempat aspek keterampilan argumentasi. Diantara 

keempat indikator keterampilan argumetasi yaitu claim, ground, warrant, dan 

backing menunjukkan bahwa indikator backing mempunyai tingakatan paling tinggi. 

                                                           
99 Kabar Priangan, “dampak pandemic Covid-19 terhadap dunia pendidikan”, diakses dari https://kabar-

priangan.com/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-dunia-pendidikan/, pada tanggal 21 April 2020 pukul 10.46. 
100 Andi Prastowo, Panduan kreatif membuat bahan ajar inovatif  (Jogjakarta: Diva press, 2013), 25. 
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Hal ini berarti siswa memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengemukakan 

dukungan terhadap pernyataan, alasan atau data, maupun keterkaitan antara sesuatu. 

Terdapat satu indikator menempati tingkatan terendah, yaitu warrant. Kemampuan 

siswa mengemukakan keterkaitan antara pernyataan atau data kurang maksimal, 

siswa belum mahir dalam menentukan hubungan antara claim dan ground. Padahal 

pembenaran dan dukungan harus didasarkan pada konsep dan teori yang akurat.101 

Oleh karena itu perlu adanya suatu stimulus atau perlakuan untuk mengembangan 

variabel yang mempengaruhi hal tersebut. 

Tinggi rendahnya tingkatan pada indikator keterampilan argumentasi 

dipangaruhi beberapa faktor, seperti pemahaman siswa terhadap soal yang disajikan, 

tinggi rendahnya pemahaman konsep yang dimiliki siswa, serta kemampuan 

penalaran siswa. Pada dasarnya keterampilan argumentasi dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif terutama pada aspek pemahaman.102 Keterampilan argumetasi 

pada indikator backing yang mempunyai skor yang sangat tinggi mungkin 

disebabkan karena mudahnya siswa dalam memperkirakan jawaban dari soal, 

perkiraan secara spontan melalui bernalar sangat membantu siswa dalam menjawab 

soal pada instumen indikator ini. Proses bernalar melibatkan proses berfikir kritis dan 

logis hingga menemukan suatu jawaban yang diinginkan. bahan ajar dengan fitur 

“Kausalitas” berisi pembahasan dan analisis suatu sebab atau akibat yang jelas dan 

logis dari suatu kejadian bertujuan untuk melatihkan kemampuan berpikir kritis dan 

logis, karena berpikir kritis dan logis merupakan landasan dari keterampilan 

argumentasi ilmiah.  

                                                           
101 A Nuryandi dan D. Rusdiana, “Penerapan dialogical argumentation instructional model (DAIM) untuk 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan argumentasi siswa SMA pada materi listrik statik”. tt, 77. 
102 Siswanto dkk, “Penerapan model pembelajaran pembangkit argumen menggunakan metode saintifik 

untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan keterampilan berargumentasi siswa”. Jurnal Pendidikan Fisika 

Indonesia. Vol. 10 No.2. 2014, 111. 



98 

 

 

 

Kemampuan berkomunikasi, kemampuan penalaran, dan kemampuan 

berargumen menggunakan bukti dapat menjadi ciri berargumentasi.103 Oleh karena 

itu bahan ajar menyajikan fitur “ayo berargumen” dan “ayo menganalisis” yang 

berisi ilsutrasi dan soal yang telah disesuaikan dengan indikator keterampilan 

argumentasi untuk melatihkan siswa siap berargumentasi ilmiah dengan menalar 

melalui pernyataan dan bukti sesuai konsep. 

Aspek backing juga dapat diartikan sebagai pemberian dukungan terhadap 

pernyataan dan alasan yang dibuat. Dukungan ini dapat berupa sanggahan maupun 

kritik. Penyajian fitur “ruang komentar” membantu siswa melakukan presentasi, 

interpretasi, kritik, dan revisi terhadap suatu argumen. Aktivitas presentasi, 

interpretasi, kritik dan revisi dapat diartikan sebagai membangun aktivitas 

sosiokultural melalui argumentasi.104  

Sedangkan pada indikator warrant yang mempunyai tingkatan rendah dari 

keempat indikator, mungkin disebabkan karena Hal ini mungkin terjadi karena 

kurangnya penggunaan bahan sebagai media belajar dan referensi yang khusus 

mengarahkan siswa untuk memiliki keterampilan argumentasi. Keterampilan 

argumentasi dapat berkembang dengan baik jika siswa mampu memaknai konsep 

dengan baik.105 Siswa yang memiliki keterampilan argumentasi mampu 

mengkontruksi jawaban sesuai dengan konsep sains.106 Bahan ajar berorientasi pada 

prinsip ADI berupaya mengoptimalkan perkembangan argumentasi berdasarkan 

                                                           
103 A Nuryandi dan D. Rusdiana, “Penerapan dialogical argumentation instructional model (DAIM) untuk 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan argumentasi siswa SMA pada materi listrik statik”. tt, 77. 
104 Ida Farida dan Widia Fuji Gusniarti, “Profil keterampilan argumentasi siswa pada konsep koloid yang 

dikembangkan melalui pembelajaran inkuiri argumentatif”. Edusains. Vol. 6 No.1. 2014, 32. 
105 Siswanto dkk, “Penerapan model pembelajaran pembangkit argumen menggunakan metode saintifik 

untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan keterampilan berargumentasi siswa”. Jurnal Pendidikan Fisika 

Indonesia. Vol. 10 No.2. 2014, 113. 
106 Shinta Devi Amielia dkk, “Enhancing student’s argumentation skills using an argument driven inquiry 

based module”. Journal Of Education and Learning (Edulearn). Vol. 12 No.3. 2018, 465. 
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konsep, termasuk aspek warrant, yaitu dengan memunculkan fitur “Analisa 

Konseptual” yang menyajikan situasi yang memuat faktor tertentu yang didasarkan 

pada data dan informasi yang dapat dipercaya kemudian diberikan suatu konsep yang 

mendasari hubungan tersebut. 

Kemampuan siswa mengemukakan keterkaitan antara pernyataan atau data 

(warrant) yang kurang maksimal merupakan wujud dari kurang terealisasikannya 

proses pembelajaran secara efektif. Terlebih lagi pada pendidikan abad 21 yang 

mengharapkan adanya keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki siswa. salah 

satunya keterampilan argumentasi. Pemahaman konsep sangat penting dimiliki oleh 

masing-masing siswa, karena dengan pemahaman konsep, siswa mampu 

mengutarakan argumennya secara tertulis maupun lisan dengan baik. 

Selain itu, pemahaman yang baik terhadap konten materi mampu 

mengembangkan keterampilan argumentasi siswa, hal ini dapat dilakukan dengan 

seringnya menerapkan pembelajaran diskusi argumentatif. Karena keterlibatan siswa 

pada diskusi argumentasi akan mempengaruhi tingkat pemahaman siswa pada 

sains.107 siswa yang dilatih berargumentasi dalam proses pembelajaran lebih mampu 

membuat argumen secara rasional.  Berargumentasi berarti melakukan proses 

berfikir untuk menunjukkan suatu klaim atau pendapat yang disertai bukti-bukti yang 

mampu dipertanggungjawabkan berdasarkan teori atau konsep yang akurat. 

Selaian pemahaman konsep, terlebih dahulu siswa harus aktif dalam 

pembelajaran dan mampu berkolaborasi dengan teman sebagai upaya mewujudkan 

keterampilan argumentasi. Aktivitas siswa secara aktif baik individu maupun 

                                                           
107 A Nuryandi dan D. Rusdiana, “Penerapan dialogical argumentation instructional model (DAIM) untuk 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan argumentasi siswa SMA pada materi listrik statik”. tt, 80. 
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kelompok dapat meningkatkan dan melatih kemampuan berargumentasi.108 Siswa 

diharuskan berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran, khususnya dalam proses 

melatih dan mengembangkan keterampilan argumentasi. Adanya kolaborasi sangat 

efektif dalam melatih dan mewujudkan keterampilan argumentasi.109 

Pemahaman konsep Sains serta teori ilmiah dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode pembelajaran saintifik, dengan adanya pembelajaran saintifik 

diharapkan mampu meningkatkan pemahaman konsep sains pada diri siswa yang 

nantinya dapat dijadikan dasar atau landasan dalam membuat suatu argumen atau 

pernyataan. 

Konsep dan teori yang digunakan siswa bukan hanya diperoleh dari aktivitas 

literasi pada bahan, namun juga hasil aktivitas penyelidikan maupun simulasi yang 

telah dilakukan siswa. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa penyajian 

pernyataan, alasan, serta dukungan harus tepat mengacu pada konsep sains yang 

bersangkutan. Penggunaan konsep sains ini dapat dilakukan dengan pembiasaan 

pembelajaran yang memperhatikan kesesuaian konsep, bisa dengan cara melakukan 

penyelidikan pada setiap pembelajaran, pengadaan simulasi yang berkaitan dengan 

konsep sehingga akan mempengaruhi pola pikir siswa untuk selalu memecahkan 

persoalan sesuai konsep yang digunakan. Diantara aktivitas-aktivitas tersebut termuat 

pada bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) yang 

dirancang untuk melatihkan keterampilan argumentasi bagi siswa. selain itu semakin 

                                                           
108 Meylina Rahayu dkk, “Keterampilan argumentasi pada pembelajaran materi sistem respirasi manusia 

melalui penerapan model pembelajaran think talk walk”. Jurnal Bio Educatio. Vol. 3 No.2. 2018, 52. 
109 Viyanti dkk, “Pemberdayaan keterampilan argumentasi mendorong pemahaman konsep siswa”. Jurnal 

Penelitian Pembelajaran Fisika. Vol. 7. 2016, 44. 
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sering siswa dikondisikan untuk berargumentasi dengan metode mengajar guru yang 

mendukung akan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berargumen.110  

Bahan ajar berorientasi pada prinsip ADI efektif dalam meningkatkan 

keterampilan argumentasi siswa pada tema pencemaran lingkungan dengan aktivitas 

yang melatihkan siswa untuk mengungkapkan argumen. Argumentasi memberi  

kesempatan bagi siswa untuk membangun pengetahuan dan pemahaman mereka 

menggunakan semua informasi yang relevan maupun tidak, menghubungkan antar 

konten, dan meningkatkan kemampuan siswa dalam menjelaskan pengetahuan 

ilmiahnya.111 Kemampuan argumentasi ilmiah dapat berkembang karena siswa 

dilatihkan untuk menjawab permasalahan kontekstual melalui penyelidikan, 

pengembangan, dan penyajian hasil karya, dan diskusi yang diterapkan 

menggunakan pendekatan saintifik.112 

 

 

 

 

                                                           
110 Enda Amelia Tarigan dan Diana Rochintaniawati, “Pengaruh metode praktikum berbasis PBL terhadap 

kemampuan argumentasi tertulis siswa pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya”. Edusains. Vol. 

7 No.2. 2015, 140. 
111 Ibid., 137. 
112 Oktapriyadi Syaiful Mubarok dkk, “Pengaruh model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan 

saintifik terhadap kemampuan argumentasi ilmiah siswa SMA pada materi pengukuran”. Prosiding Seminar 

Nasional Pendidikan Sains. 2016, 382. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan proses dan hasil pengembangan bahan ajar berorientasi pada prinsip 

Argument Driven Inquiry (ADI) untuk meningkatkan keterampilan argumentasi siswa 

pada tema pencemaran lingkungan kelas VII MTsN 6 Ponorogo dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Validitas bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) 

Validasi bahan ajar meliputi validitas isi yang mencapai persentase 97,5 % 

dengan kualifikasi valid, validitas konstruk dengan kesimpulan bahwa bahan ajar 

layak digunakan, dan keterbacaan bahan ajar yang mencapai persentase 98,5 % 

dengan kualifikasi valid, serta validasi instrumen dengan kesimpulan bahwa 

instrumen dapat digunakan dengan merevisi dua butir soal pada indikator claim dan 

ground.  

2. Kepraktisan bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) 

Bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) mampu 

dikatakan praktis dengan hasil persentase sebanyak 84% dari angket respon siswa 

yang berarti bahan ajar mampu memberikan motivasi, bahasa buku sangat mudah 

dipahami,  dan relevan dengan materi. 

3. Keefektivan bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) 

Bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) 

dikatakan efektif karena mampu meningkatkan keterampilan argumentasi siswa pada 

tema pencemaran lingkungan dilihat dari n-gain sebanyak 47,17% yang berarti 

terjadi peningkatan sedang, dan uji t two-tailed dengan 0,04 < 0,05 yang berarti 
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terdapat perbedaan signifikan skor siswa setelah menggunakan bahan ajar 

berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI), dan uji t one-tailed dengan 

t0 < tαv (-4.34539 < -1,684) artinya H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga bahan ajar 

berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) efektif untuk 

meningkatkan keterampilan argumentasi siswa.  

Hasil ini sejalan dengan teori bahwa adanya bahan ajar akan bermanfaat 

sebagai jembatan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.113 Adapun tujuan 

pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterampilan argumentasi. 

Selain itu model pembelajaran Argument Driven Inquiry (ADI) adalah model 

pembelajaran yang didesain untuk menyiapkan serta memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengembangan ide mereka sendiri dalam memperoleh data, 

melakukan investigasi, menggunakan data untuk menjawab pertanyaan penyelidikan, 

menulis serta berpikir kritis sehingga dianggap dapat memfasilitasi siswa untuk 

mampu berargumnetasi.114 

B. Saran 

Saran yang diajukan meliputi saran untuk keperluan pemanfaatan produk, saran 

untuk pengembangan lanjutan yang secara rinci adalah sebagai berikut. 

1. Saran untuk keperluan pemanfaatan produk 

a. Bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) untuk 

meningkatkan keterampilan argumentasi siswa disusun berdasarkan karakteristik 

siswa, sehingga diharapkan siswa mampu menggunakannya secara mandiri. 

                                                           
113 Rizal Zaenal Muqodas dkk, “Desain dan pembuatan bahan ajar berdasarkan pendekatan saintifik pada 

mata pelajaran sistem dan instalasi refrigerasi”. Journal of Mechanical Engineering Education. Vol. 2 No.1. 2015, 

108. 
114 Ofi Shofiyatun Marhamah dkk, “Penerapan model argument driven inquiry (ADI) dalam meningkatkan 

kemampuan argumentasi siswa pada konsep pencemaran lingkungan di kelas X SMA Negeri Ciawigebang”. Jurnal 

Pendidikan dan Biologi. Vol. 9 No.2. 2017, 41. 
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b. Bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) untuk 

meningkatkan keterampilan argumentasi siswa bukan satu-satunya sumber 

belajar, maka diharapkan guru dan siswa juga menggunakan sumber lain yang 

relevan. 

2. Saran untuk pengembangan lanjutan 

Saran-saran pengembangan lanjutan untuk mengoptimalkan bahan ajar 

diantaranya sebagai berikut. 

a. Bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) untuk 

meningkatkan keterampilan argumentasi siswa sudah melalui tahap revisi sesuai 

saran validator. Namun untuk lebih meningkatkan kegunaan dan kualitas bahan 

ajar maka dapat dilakukan revisi lebih lanjut. 

b. Bahan ajar berorientasi pada prinsip Argument Driven Inquiry (ADI) untuk 

meningkatkan keterampilan argumentasi siswa dapat disesuaikan dengan 

kurikulum yang berlaku, sehingga dapat pula dikembangkan lebih lanjut dengan 

materi-materi lain selain pencemaran lingkungan.   
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