
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

(SDM), karena melalui dunia pendidikan terciptanya generasi yang unggul dan 

kompetitif dalam menghadapi tantangan di masa mendatang. Dalam 

Penyelenggaraan pendidikan sering dihadapkan berbagai masalah pembelajaran 

terutama saat proses belajar mengajar, karena pembelajaran adalah hal pokok dari 

proses peningkatan kualitas pendidikan. Pembelajaran merupakan perpaduan antara 

kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh guru dan kegiatan belajar yang dilakukan 

oleh siswa. Namun kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Karena 

pelaksanaan pendidikan belum optimal. Hapsari, dkk (2018) menyatakan bahwa 

cara guru dalam mengajar masih konvensional yakni pembelajaran berpusat pada 

guru (teacher centered). Sehingga siswa menjadi pasif dan kurang melatih 

kemampuan berpikir. 

Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dibuktikan dari hasil PISA 

(Program for Internasional Student Assessment) khususnya pada kemampuan 

literasi sains yang menurut Effendi-hasibuan, dkk (2019a, 2019b) belum meningkat 

sejak tahun 2003. Pada tahun 2003 Indonesia menduduki peringkat ke 38 dari 41 

negara dengan nilai rata-rata 395 dari nilai standar rata-rata yang ditetapkan oleh 

PISA adalah 500. Pada tahun 2006 Indonesia menduduki peringkat 50 dari 57 

negara dengan nilai rata-rata kemampuan literasi sains yaitu 393. Pada tahun 2009 

Indonesia menduduki peringkat 60 dari 65 negara dengan nilai rata-rata 

kemampuan literasi sains yaitu 383. Pada tahun. 2012 Indonesia 
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menduduki peringkat 64 dari 65 negara dengan nilai rata-rata kemampuan literasi 

sains yaitu 382. Pada tahun 2015 Indonesia menduduki peringkat 62 dari 70 negara 

dengan nilai rata-rata kemampuan literasi sains yaitu 403 (Anonim, 2016). Dan 

hasil PISA terbaru pada tahun 2018 Indonesia menduduki peringkat 70 dari 78 

negara dengan nilai rata-rata kemampuan literasi sains yaitu 396 (OECD, 2019). 

Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah Indonesia pada tahun 2013 

mengganti kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013. 

Salah satu pembelajaran sains dalam kurikulum 2013 adalah 

kimia.Pelajaran kimia merupakan salah satu pelajaran yang sulit bagi kebanyakan 

siswa tingkat SMA yang berpengaruh terhadap hasil belajar kimia siswa. Hal ini 

didukung oleh  Purba, M (2006) salah satu indikator adanya kesulitan belajar siswa 

yaitu rendahnya prestasi belajar yang diperoleh. Kesulitan ilmu kimia ini terkait 

dengan ciri-ciri ilmu kimia itu sendiri yang disebutkan oleh Kean Middlecamp 

(Rumansyah, 2002) yaitu sebagian besar ilmu kimia bersifat abstrak, berurutan dan 

berkembang pesat serta tidak hanya sekedar memecahkan soal tetapi materi yang 

dipelajari sangat banyak. 

Salah satu materi kimia adalah larutan penyangga. Materi larutan 

penyangga merupakan kajian ilmu kimia kelas XI IPA SMA/MA yang bersifat  

abstrak dan berkelanjutan. Sebelum mempelajari materi larutan penyangga, siswa 

harus menguasai konsep prasyarat yaitu teori asam basa, persamaan reaksi asam 

basa dan kesetimbangan kimia (Nurfainzani, dkk, 2018). Sehingga dalam belajar 

siswa memerlukan penguatan pemahaman konsep secara mendalam. Namun, dalam 

penyampaian materi siswa masih belum diajak berpikir secara mendalam danmasih 

kesulitandalam memahami konsep. Menurut Duschl (Liliasari, 2011) untuk 
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meningkatkan pemahaman konsep, proses kognitif, kompetensi investigasi, 

berpikir kritis dan pencapaian literasi sains siswa dapat dilatih melalui kemampuan 

argumentasi. 

Kemampuan argumentasi adalah kemampuan untuk memberikan alasan 

atau pendapat yang didasarkan pada fakta yang jelas kebenaranya. Toulmin (1958) 

menformulasikan kemampuan argumentasi ke dalam 6 komponen yang meliputi 

kemampuan membuat claim, evidance, warrant, backing, qualifier dan rebuttal. 

Komponen argumentasi dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran yang 

tepat. Selama proses pembelajaran pertanyaan yang diajukan guru hanya berupa 

pertanyaan yang membutuhkan jawaban singkat atau pertanyaan yang bersifat 

mengulang, sehingga kurang mengakomodasi kemampuan berpikir siswa. 

Argumentasi memainkan peran penting dalam mengembangkan pola 

berpikir dan menambah pemahaman yang mendalam terhadap suatu gagasan 

maupun ide (Pritasari, 2016). Argumentasi perlu dimasukkan ke dalam komponen 

inti pembelajaran sains, karena argumentasi dapat membantu siswa untuk terlibat 

dalam pembentukan atau konstruksi gagasan ilmiah dan belajar tentang bagaimana 

cara kerja ilmiah (Putra, dkk, 2019). Oleh karena itu, langkah terbaik untuk 

membantu siswa mencapai hasil pembelajaran sains adalah memberi peluang 

terhadap siswa melalui belajar argumentasi ilmiah. 

Berdasarkan pengalaman peneliti saat PLP di SMA Negeri 8 Kota Jambi, 

kemampuan siswa masih rendah dalam berargumentasi. Rendahnya keterampilan 

berargumentasi ini terlihat dari masih banyaknya siswa yang membuat pernyataan 

tanpa mampu menunjukkan bukti ilmiah dan alasan yang menghubungkan 

pernyataan dan bukti ilmiah tersebut. Contohnya saat siswa diberikan suatu 
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fenomena tentang “Manakah larutan yang memiliki kepekatan lebih besar antara 

larutan gula 16 gr dalam 20 ml air panas atau larutan gula 4 gram dalam 20 ml air 

panas?” siswa memberi pernyataan “larutan gula 16 gr dalam 20 ml air panas” dan 

saat peneliti menanyakan apa alasannya, mereka tidak dapat memberikan 

jawabannya. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan berargumentasi siswa 

masih kurang, dimana siswa baru mampu memberikan pernyataan (claim) saja 

tanpa adanya alasan yang menghubungkan pernyataan dan bukti ilmiah.  

Terkait dengan penelitian ini, infomasi yang diperoleh melalui wawancara 

bersama seorang guru kimia pada tanggal 16 Desember 2019, dapat diketahui 

beberapa permasalahan mengenai pembelajaran kimia di SMA Negeri 8 Kota 

Jambi, dalam proses pembelajaran pada materi Larutan Penyangga guru masih 

menerapkan model pembelajaran langsungdengan metode ceramah di kelas. 

Bahkan masih terdapat keterbatasan sarana dan pra-sarana untuk praktikum. 

Akibatnya siswa masih belum bisa memahami konsep larutan penyangga secara 

maksimal. Hal ini terlihat dari aktivitas siswa yang masih kurang aktif berfikir dan 

menyimpulkan materi dalam proses pembelajaran sehingga mempengaruhi 

kemampuan berargumentasi. 

Untuk membantu mengembangkan kemampuan argumentasi siswa 

diperlukan model pembelajaran yang cocok dalam mengatasi masalah tersebut. 

Model pembelajaran yang dapat melatih siswa mengembangkan kemampuan 

berargumentasi adalah model kooperatif. Menurut Matuk (2015) salah satu syarat 

terbentuknya kemampuan argumentasi adalah terciptanya suasana belajar yang 

merangsang siswa untuk melakukan aktifitas argumentasi, penggunaan model 

kooperatif learning yang mengandung sintaks mendukung susunan argumentasi dan 
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pemberian kesempatan kepada siswa untuk memeriksa kelengkapan argumentasi. 

Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif, yang 

anggotanya terdiri dari 4 – 6 orang, dengan struktur kelompok yang bersifat 

heterogen (Majid, 2014). 

Model kooperatif yang pernah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 

berargumentasi seperti model pembelajaran TSTS dan TPS yang digunakan oleh 

Andriani, dkk (2018) menunjukan hasil yang sama-sama mengalami peningkatan. 

Selanjutnya model pembelajaran Snowball Throwing dan dan Just in Time 

Teaching yang digunakan oleh Kartika (2019) menunjukkan bahwa kemampuan 

argumentasi siswa di kelas Snowball Throwing dalam proses pembelajaran 

mengalami peningkatan. Begitu juga berdasarkan penelitian Febriani (2019) 

menyimpulkan bahwa kemampuan argumentasi siswa dikelas Just in Time 

Teaching berkelompok lebih baik dibandingkan individu. Model pembelajaran 

Guided Discovery dan diskusi tradisional yang digunakan oleh Saputri, dkk  (2018) 

menunjukkan bahwa terdapat kemampuan argumentasi siswa yang sangat baik pada 

kedua kelas dan menurut Effendi-Hasibuan, dkk (2019) menyatakan bahwa strategi 

Jigsaw dan TSTS terbukti lebih efektif daripada strategi Discovery Learning dalam 

meningkatkan keterampilan argumentasi siswa. 

Selain model kooperatif yang digunakan peneliti di atas, model 

pembelajaran POE dan TTW juga dapat meningkatkan kemampuan 

berargumentasi. Model POE merupakan model pembelajaran dimana guru dapat 

menggali pemahaman siswa dengan cara meminta mereka untuk melaksanakan tiga 

tugas utama, yaitu memprediksi (predict), melakukan pengamatan (observe) dan 
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memberikan penjelasan (explain). Marlina, dkk (2018) menerapkan model 

pembelajaran POE pada materi Larutan Elektrolit dan Non-Elektrolit. Hasilnya 

menunjukkan bahwa kemampuan argumentasi siswa sudah termasuk dalam 

kategori baik.Sedangkan model pembelajaran TTW,  terdiri dari tiga tahapan yaitu 

berpikir (think), berbicara (talk), dan menulis (write). Rahayu, dkk (2018) 

menyatakan bahwa penggunaan model TTW dalam pembelajaran dapat membantu 

meningkatkan kemampuan argumentasi siswa pada materi sistem respirasi manusia 

di SMA Plus Al-Hasan Banjarsari. 

Pada umumnya model pembelajaran POE dan TTW memiliki kemiripan 

yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran siswa dibagi dalam beberapa kelompok 

secara heterogen (Supriyati, 2015). Sehingga kedua model pembelajaran ini 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling berdiskusi dan bertukar 

pendapat dalam menyelesaikan masalah. Hal ini dilakukan karena banyak kegiatan 

belajar mengajar yang hanya terpusat pada guru (teacher center) dan kurangnya 

kemampuan siswa dalam berargumentasi. 

Namun, berdasarkan penelitian Abbas dan Febriana (2015) menyatakan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar fisika siswa antara 

menggunakan model pembelajaran POE dengan model pembelajaran TTW. Dapat 

dilihat dari nilai rata-rata hasil belajar kelas POE 83,23 dan kelas TTW 76,03. 

Tetapi dalam penelitian ini, belum diteliti penyebab dari perbedaan hasil belajar 

siswa antara model POE dan TTW.   

Menurut asumsi peneliti, model POE dan TTW berbeda berdasarkan 

karakteristik sintak pembelajaran, apabila POE belajar secaraber kelompok (full 

kooperatif learning). Sehingga dalam belajar siswa memiliki banyak kesempatan 
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untuk saling melatih diri mengemukakan pendapat argumentasinya kepada sesama 

anggota kelompok. Menurut Devi, dkk (2018) bahwa kemampuan argumentasi 

siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya kesempatan untuk 

berargumentasi dan kemampuan awal (prior knowledge) siswa. Sedangkan TTW 

belajar secara individu kemudian kelompok (sebagian kooperatif learning).  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis ingin 

membandingkan kemampuan argumentasi siswa di kelas POE dan TTW pada 

materi larutan penyangga. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah 

“Perbandingan Kemampuan Argumentasi Siswa di Kelas POE (Predict Observe 

Explain) dan TTW (Think Talk Write) pada Materi Larutan Penyangga”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Manakah kemampuan argumentasi siswa yang lebih baik di kelas POE atau 

TTW pada materi larutan penyangga? 

2. Apa faktor penyebab perbedaan kemampuan argumentasi siswa di kelas POE 

dan TTW pada materi larutan penyangga?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Penelitian ini dilakukan di kelas XI IPA SMA Negeri 8 Kota Jambi.  

2. Materi pada pokok pembahasan larutan penyangga kompetensi dasar 3.12. 
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3. Aspek kemampuan argumentasi siswa yang diamati dalam penelitian ini adalah 

mencakup tiga aspek yaitu pernyataan (claim), data (evidence) dan alasan 

(warrant) dari 6 aspek kemampuan argumentasi. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

dari pelaksanaan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui kemampuan argumentasi siswa yang lebih baik di kelas POE 

atauTTW pada materi larutan penyangga. 

2. Untuk mengetahui penyebab perbedaan kemampuan argumentasi siswa di kelas 

POE dan TTW pada materi larutan penyangga. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi positif bagi 

pihak yang terkait, yaitu :  

1. Bagi Siswa, sebagai pengalaman belajar untuk siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran POE dan TTW. Dapat memotivasi siswa untuk dapat aktif 

dalam belajar serta meningkatkan kemampuan argumentasi secara ilmiah. Dapat 

mendorong siswa untuk lebih bertanggung jawab akan pembelajarannya secara 

mandiri maupun kelompok.  

2. Bagi Guru, mendapatkan alternatif model yang dapat dilakukan oleh guru untuk 

mengoptimalkan kualitas pembelajaran kimia serta meningkatkan hasil belajar 

siswa. Memperbaiki suasana pembelajaran yang pasif menjadi pembelajaran 

yang aktif dan menyenangkan.  
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3. Bagi Sekolah, sebagai salah satu peluang pengenalan model pembelajaran yang 

bisa diterapkan di sekolah untuk menunjang proses pembelajaran dan 

menghasilkan output yang berkualitas.  

Bagi Peneliti, dapat menjadi bekal pengetahuan saat menjadi tenaga pengajar dan dapat 

menerapkannya dengan baik dalam proses belajar mengajar. 


