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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa mampu mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara (Syah, 2012). Standar Kompetensi Lulusan 

Pendidikan Dasar dan Menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan 

standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan 

tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar 

pembiayaan, maka dari itu, kurikulum 2013 mengharuskan adanya perubahan 

predikat dari dan keseimbangan soft skills dan hard skills yang meliputi aspek 

kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan (Furqoniyah dan Azizah, 2016 

dalam Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, 2014). Kimia 

merupakan bidang ilmu kimia yang menyelidiki sifat dan perilaku dari semua zat 

di alam semesta. Ilmu kimia digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia serta 

membangun lingkungan yang damai dan sejahtera (Nuray et al., 2016). 

Bagian utama dalam proses pembelajaran adalah belajar terlibat dalam 

berbagai aspek penting meliputi merumuskan pertanyaan, mendeskripsikan 

mekanisme, dan membangun argumen (Cyntia dkk., 2016). Kata argumentasi 

berasal dari kata “argumen” yang berarti alasan. Argumentasi merupakan usaha 

yang dilakukan seseorang dalam menyampaikan suatu pendapat yang disertai fakta 
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yang menguatkan pendapat tersebut (Andriani, dkk., 2018). Kemampuan 

berargumentasi adalah kemampuan siswa dalam memberikan alasan, baik itu 

berupa data, pembenaran, ataupun dukungan, untuk memperkuat atau menolak 

suatu pendapat (claim) (Erduran, et al., 2004).  

Penyusunan argumen dapat terbantu dengan metode peta argumen. Pola 

argumentasi Toulmin dikelompokkan menjadi 6 kelompok, terdiri dari claim, 

evidence, warrant/reason, backing, qualifier, dan rebuttal. Claim adalah sebuah 

pernyataan yang diajukan kepada orang lain untuk diterima, mengandung informasi 

yang diajukan seseorang untuk diterima sebagai kebenaran atau tindakan yang 

diinginkan untuk diterima dan dilakukan. Selanjutnya, claim yang diajukan harus 

didukung oleh data. Data atau evidence adalah fakta-fakta tertentu yang diandalkan 

untuk mendukung claim yang diberikan. Hubungan data atau evidence dengan 

claim dijembatani oleh warrant atau reason (penjelasan). Backing adalah dukungan 

kepada suatu argumen sebagai tambahan kepada warrant atau reason. Qualifier 

mengindikasikan kekuatan dari data kepada warrant atau reason dan dapat 

membatasi claim yang universal. Qualifier dapat berupa kata-kata, seperti: 

kebanyakan, biasanya, selalu, atau kadang-kadang. Variasi lain dari qualifier adalah 

reservation, yaitu ungkapan kemungkinan yang dapat membuat suatu claim 

menjadi salah. Komponen terakhir adalah rebuttal atau sanggahan, yaitu suatu 

argumen perlawanan (counter argument) terhadap suatu claim, data, warrant 

(Erduran et al., 2004). 

Kemampuan argumentasi memainkan peranan penting dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menambah pemahaman yang 

mendalam terhadap suatu gagasan maupun ide (Cyntia, dkk., 2016). Argumentasi 

dapat melatih siswa dalam menggunakan kemampuan berpikirnya, sehingga 
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terbangun pemahaman konsep (Andriani, dkk., 2018). Oleh karena itu, kemampuan 

argumentasi dapat memberikan banyak manfaat dan penting dilatihkan dalam 

proses pembelajaran. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keterampilan 

argumentasi siswa di Indonesia dianggap masih rendah. Selama ini pada 

pembelajaran kimia, siswa belum memiliki keterampilan bernalar secara ilmiah dan 

belum bisa menyusun penjelasan berdasarkan bukti dan argumen menggunakan 

analitis kritis. 

Rendahnya kemampuan argumentasi siswa terwujud dalam rendahnya 

ranking siswa SMA Indonesia pada hasil survey Program for International Student 

Assessment (PISA). Pada tahun 2003, Indonesia menduduki peringkat ke 38 dari 41 

negara dengan nilai rata-rata kemampuan literasi sains yaitu 395 dari nilai standar 

rata-rata yang ditetapkan oleh PISA adalah 500. Pada tahun 2006, Indonesia 

menduduki peringkat ke 50 dari 57 negara dengan nilai rata-rata kemampuan 

literasi sains yaitu 393. Pada tahun 2009, Indonesia menduduki peringkat ke 60 dari 

65 negara dengan nilai rata-rata kemampuan literasi sains yaitu 383. Pada tahun 

2012, Indonesia menduduki peringkat ke 64 dari 65 negara dengan nilai rata-rata 

kemampuan literasi sains yaitu 382. Pada tahun 2015, Indonesia menduduki 

peringkat ke 62 dari 70 negara dengan nilai rata-rata kemampuan literasi sains yaitu 

403 (OECD, 2015). Skor literasi sains yang rendah tesebut mencerminkan 

fenomena umum kemampuan belajar IPA siswa Indonesia yang kurang baik.  

Hasil wawancara terhadap guru di SMAN 4 Kota Jambi diperoleh 

pernyataan bahwa guru belum menerapkan ataupun melatihkan kemampuan 

argumentasi siswa dalam pembelajaran kimia, bahkan juga belum mengetahui 

tentang kemampuan argumentasi. Pada kegiatan evaluasi hasil belajar siswa, guru 
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hanya menggunakan soal esai yang belum menantang pemahaman konsep siswa 

secara mendalam.  

Hasil angket kebutuhan yang disebarkan kepada 30 siswa di SMAN 4 Kota 

Jambi menunjukkan bahwa 100% siswa belum mengetahui atau mendengar tentang 

kemampuan argumentasi, tetapi pernah diminta guru untuk memilih jawaban 

pertanyaan dari sekian pilihan jawaban pada suatu kasus. Sebanyak 50% siswa 

pernah diminta untuk menyertakan data untuk jawaban pilihannya pada kasus yang 

sama juga. Sebanyak 22,2% siswa pernah diminta guru untuk memberikan alasan 

yang menghubungkan jawaban dengan data yang diberikan pada kasus yang sama 

juga. Contohnya adalah pada kasus kimia, matematika peminatan, fisika, maupun 

bahasa Indonesia. Sebanyak 2,78% siswa dengan frekuensi sering diminta untuk 

menyertakan data dan memberikan alasan terhadap jawaban pilihannya; sebanyak 

55,56% siswa dengan frekuensi kadang-kadang; dan sebanyak 41,67% siswa 

dengan frekuensi jarang. Sebanyak 100% siswa merasa yakin bahwa mereka 

mampu ketika dilibatkan dalam kegiatan evaluasi hasil belajar yang mengharuskan 

mereka untuk memberikan jawaban, mengajukan data, dan memberikan alasan 

yang menghubungkan jawaban dengan data. Sekolah belum memiliki fasilitas 

bahan ajar yang dapat melatih kemampuan argumentasi siswa.  

Rendahnya kemampuan argumentasi siswa tersebut mungkin disebabkan 

oleh proses pembelajaran yang pada umumnya masih bersifat teacher-centered 

(pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru). Mungkin juga 

disebabkan guru menyampaikan bahwa kimia sebagai produk dan siswa menghafal 

informasi faktual sehingga menyebabkan siswa kurang terlatih untuk 

mengembangkan daya nalarnya dalam memecahkan permasalahan dan 

mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dipelajari. Selain itu, mungkin tidak 
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semua guru mampu mengakomodir dan melaksanakan pembelajaran sains yang 

dapat meningkatkan kemampuan argumentasi siswa. Serta, belum tersedianya 

bahan ajar untuk melatih dan meningkatkan kemampuan beragumentasi ilmiah 

siswa. Bahan ajar dapat berupa modul, LKPD atau LKS, dan buku kumpulan soal. 

Menurut KBBI, buku adalah lembar kertas yang berjilid, berisi atau kosong. Oleh 

karena itu, buku kumpulan soal adalah lembar kertas yang berisi soal-soal dan 

dijilid. 

Kemampuan argumentasi yang diajarkan di sekolah selama ini adalah 

kemampuan argumentasi berbasis socio-scientific issues (SSI), salah satu contoh 

penelitan oleh Fauziyah (2018). SSI merupakan strategi pembelajaran yang 

menyajikan materi sains dalam konteks isu-isu sosial dengan melibatkan komponen 

moral atau etika (Callahan, 2009). Namun, kemampuan argumentasi berbasis SSI 

berbasis kontekstual kurang cocok diajarkan pada materi pelajaran yang bersifat 

konseptual di sekolah. Dalam rangka meningkatkan kemampuan argumentasi 

siswa, dapat dilatihkan melalui buku kumpulan soal argumentasi pada materi 

pelajaran kimia yang bersifat konseptual, salah satunya materi stoikiometri.  

Stoikiometri merupakan salah satu konsep kimia yang bersifat fundamental 

atau dasar karena sangat penting untuk dipahami sebelum mempelajari perhitungan 

kimia. Konsep-konsep yang terdapat pada materi stoikiometri, yaitu konsep hukum-

hukum dasar kimia, konsep mol, dan stoikiometri merupakan konsep dasar yang 

harus dipahami sebelum mempelajari konsep kimia lain, misalnya termokimia, laju 

reaksi, dan kesetimbangan kimia tetapi konsep-konsep ini bersifat abstrak sehingga 

sering menimbulkan kesulitan dan salah konsep pada siswa. Konsep stoikiometri 

bersifat abstrak karena mempelajari partikel penyusun materi berupa atom, 
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molekul, dan ion yang tidak kasat mata, sehingga menyebabkan kesulitan bagi 

siswa untuk mempelajarinya (Sutinah dan Sulistina, 2016). 

Terkait hal ini, penelitian yang dilakukan Permatasari, dkk., (2019) 

mengatakan bahwa buku ajar yang dirancang tergolong efektif dan 

mengindikasikan terjadi peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa dengan 

kategori tinggi setelah digunakan buku ajar berbasis argumen Toulmin pada 

pembelajaran. Buku kumpulan soal argumentasi pada materi stoikiometri yang 

akan dikembangkan peneliti berdasar pada pola argumentasi Toulmin tahapan 

claim, evidence, dan reason. Tahapan claim, evidence, dan reason merupakan 

tahapan utama yang digunakan untuk membangun argumentasi yang sederhana. 

Alasan peneliti hanya menggunakan tiga tahapan ini karena siswa dianggap masih 

kesulitan dalam memberikan argumentasi yang mengandung backing, qualifier, 

dan rebuttal. 

Berdasarkan teori dan fakta yang telah dijelaskan di atas, penulis bermaksud 

mengembangkan buku kumpulan soal argumentasi pada materi stoikiometri di 

SMAN 4 Kota Jambi. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitan ini adalah:  

1. Bagaimana tahapan pengembangan buku kumpulan soal argumentasi pada 

materi stoikiometri di SMAN 4 Kota Jambi? 

2. Bagaimanakah kelayakan buku kumpulan soal argumentasi pada materi 

stoikiometri di SMAN 4 Kota Jambi yang telah dikembangkan? 
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1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian 

pengembangan ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui tahapan pengembangan buku kumpulan soal 

argumentasi pada materi stoikiometri di SMAN 4 Kota Jambi. 

2. Untuk mengetahui kelayakan buku kumpulan soal argumentasi pada materi 

stoikiometri di SMAN 4 Kota Jambi yang telah dikembangkan. 

 

1.4. Batasan Masalah  

Agar penelitian ini terpusat dan terarah, maka peneliti membatasi masalah 

yang akan dibahas yaitu:  

1. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013. 

2. Materi stoikiometri yang disajikan mengacu pada KD 3.11 dengan 5 

indikator pencapaian kompetensi. 

3. Pola argumentasi Toulmin yang digunakan hanya pada tahapan claim, 

evidence, dan reason. 

4. Uji coba yang dilakukan hanya sebatas uji coba satu kelas. 

 

1.5. Manfaat Penelitian  

Buku kumpulan soal argumentasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut:  

1. Bagi siswa, dapat membantu siswa melatih kemampuan argumentasi. 

2. Bagi guru, dapat dijadikan sebagai alternatif buku kumpulan soal 

argumentasi dalam proses belajar mengajar khususnya dalam materi 

stoikiometri.   
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3. Bagi peneliti, dapat menjadi bekal pengetahuan dalam mengembangkan 

buku kumpulan soal argumentasi. 

 

1.6. Spesifikasi Produk 

Adapun spesifikasi produk buku kumpulan soal argumentasi yang 

dikembangkan adalah:  

1. Buku kumpulan soal argumentasi yang dikembangkan berisi soal-soal 

argumentasi pada materi stoikiometri. 

2. Soal-soal argumentasi disajikan dalam bentuk esai.  

3. Buku kumpulan soal argumentasi didasarkan pada pola argumentasi 

Toulmin dengan tahapan claim, evidence, dan reason. 

 

1.7. Definisi Istilah 

Adapun definisi istilah dalam penelitian pengembangan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Argumentasi merupakan proses mengumpulkan berbagai komponen yang 

dibutuhkan untuk membangun suatu pendapat/argumen.  

2. Buku kumpulan soal argumentasi adalah salah satu sumber pengetahuan 

atau sarana untuk meningkatkan keterampilan argumentasi siswa. 

3. Stoikiometri merupakan salah satu konsep kimia yang bersifat fundamental 

atau dasar karena sangat penting untuk dipahami sebelum mempelajari 

perhitungan kimia. 


