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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk membandingan kemampuan argumentasi 

siswa pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay two Stray dan Think Pair Share SMAN 5 Kota 

Jambi.Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan 

penelitian Posttest Only Control Group Design. Teknik pengambilan sampel 

dilakukan dengan simple random sampling. Instrumen yang digunakan yaitu 

lembar diskusi kelompok siswa, lembar tes lisan dan lembar tes tulisan. Pengujian 

hipotesis dengan uji t untuk melihat perbandingan model pembelajaran Two Stay 

Two Stray dan Think Pair Share dengan kemampuan argumentasi siswa. Metode 

t-test yang digunakan berjenis polled varian. Berdasarkan hasil pengolahan data 

diperoleh persentase hasil kemampuan argumentasi diskusi kelompok 

menggunakan LKPD dikelas TSTS sebesar 80,55% dan dikelas TPS sebesar 

72,99%. Hasil tes lisan dikelas TSTS sebesar 76,38% dan dikelas TPS sebesar 

75,69%. Hasil posstest dikelas TSTS sebesar 82,08% dan dikelas TPS sebesar 

75%. Hasil analisis data tes kemampuan argumentasi siswa pada materi larutan 

elektrolit dan non-elektrolit, kedua kelas sampel memiliki distribusi normal dan 

varian homogen, pada uji-t diperoleh thitung =  2,0297 dan ttabel = 2,028 dengan dk 

70 dan  = 0,05, maka thitung> ttabel  atau (2,097 > 2,028) dengan dk=36+36-2=70 

sehingga hipotesis penelitian (Ha) diterima,  pada derajat signifikan 95%. Dengan 

demikian, hipotesis penelitian Ha diterima yaitu terdapat perbedaan antara 

pembelajaran dengan menggunakan model Two Stay Two Straydan model Think 

Pair Share terhadap kemampuan argumentasi siswa pada materi larutan elektrolit 

dan non-elektrolit di kelas X SMAN 5 Jambi. 

Kata Kunci: Model Two Stay Two Stray, Model Think Pair Share, Kemampuan 

Argumentasi Siswa, Larutan Elektrolit dan Non-elektrolit 

PENDAHULUAN 

Kimia merupakan salah satu 

cabang ilmu pengetahuan alam 

(IPA). Ilmu yang mempelajari segala 

sesuatu yang meliputi komposisi, 

struktur dan sifat, perubahan, 

dinamika, serta energetika zat yang 

melibatkan keterampilan dan 

penalaran. Pelajaran kimia 

merupakan mata pelajaran Sekolah 

Menengah Atas yang dianggap sulit, 

dikarenakan dalam mempelajari ilmu 

kimia siswa menemui kesulitan yang 



dapat bersumber pada kesulitan 

dalam memahami istilah, kesulitan 

dengan angka, dan kesulitan 

memahami konsep kimia. Sehingga 

untuk mengatasi hal tersebut, 

pelajaran kimia perlu ditunjukkan 

dalam bentuk yang lebih konkret.  

Pemahaman siswa tentang ilmu 

kimia harus memiliki keterkaitan 

antar konsep kimia, jika satu konsep 

tidak dapat dipahami dengan benar, 

maka akan menghambat pemahaman 

konsep berikutnya. Untuk 

memahami konsep dengan benar 

maka siswa perlu mengembangkan 

kemampuan berfikir abstrak, kritis 

dan analitis. Keterampialan ini 

merupakan kemampuan untuk 

beragumentasi. Kemampuan berfikir 

tersebut hanya dapat diperoleh siswa 

dari sebuah model pembelajaran 

yang menggunakan model 

pendekatan berpusat pada siswa. 

Komponen utama setiap 

argument menurut Toulmin (1998) 

adalah menyatakan suatu pendirian 

(standpoint) berupa pendapat atau 

pernyataan yang diberi nama claim. 

Claim adalah sebuah pernyataan 

yang diajukan kepada orang lain 

untuk diterima, mengandung 

informasi yang diajukan seseorang 

untuk diterima sebagai kebenaran 

atau tindakan yang ingin diterima 

dan dilakukan. Selanjutnya, claim 

yang diajukan harus didukung oleh  

data. Data atau ground adalah fakta-

fakta tertentu yang diandalkan untuk 

mendukung claimyang diberikan. 

Hubungan antara data dengan claim 

dijembatani oleh jaminan (warrant), 

biasanya digunakan untuk menjawab 

pertanyaan “Mengapa suatu data 

dapat membuat claim Anda menjadi 

benar?”. Backing adalah dukungan 

kepada suatu argumen sebagai 

tambahan kepada warrant. Qualifier 

mengindikasikan kekuatan dari data 

kepada warrantdan dapat membatasi 

claim universal. Qualifier dapat 

berupa kata-kata, seperti: 

kebanyakan, biasanya, selalu, atau 

kadang-kadang. Variasi lain dari 

qualifieradalah 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, dan 

warrant. Peneliti hanya meneliti 

kemampuan argumentasi yang 

memuat tiga aspek meliputi claim, 

evidence, dan reasoning. Claim 

merupakan pernyataan yang 

menjawab permasalahan. Evidence 

merupakan data ilmiah yang 

mendukung suatu pernyataan. 

Reasoning merupakan suatu alasan 

atau pembenaran yang 

menghubungkan pernyataan dengan 

bukti. 

Argumentasi menurut Mc.Neill 

dan Krajcik (2006) memuat tiga 

aspek meliputi claim, evidence, dan 

reasoning. Claim merupakan 

pernyataan yang menjawab 

permasalahan. Evidence merupakan 

data ilmiah yang mendukung suatu 

pernyataan. Reasoning merupakan 

suatu alas an atau pembenaran yang 

menghubungkan pernyataan dengan 

bukti. Menurut Ade(2016), 

argumentasi memainkan peran 

penting dalam mengembangkan pola 

berpikir dan menambah pemahaman 

yang mendalam terhadap suatu 

gagasan maupun ide. Menurut Ade 

(2016) bagian utama dalam proses 

pembelajaran adalah belajar terlibat 

dalam berbagai aspek penting 

meliputi merumuskan pertanyaan, 

mendeskripsikan mekanisme, dan 

membangun argument. Argumentasi 

melatih siswa dalam menggunakan 



kemampuan berpikirnya, sehingga 

terbangun pemahaman konsep. 

Kemampuan argumentasi siswa 

dalam pembelajaran bervariasi, ada 

yang memiliki kecenderungan 

menggunakan pendekatan 

kemampuan argumentasi oral atau 

dengan cara pendekatan kemampuan 

argumentasi tertulis. Siswa yang 

mempunyai kemampuan 

pengetahuan tetapi susah dalam 

kemampuan berbicara maka dengan 

kemampuan argumentasi tertulis 

akan lebih mudah. Sebaliknya, siswa 

yang mempunyai kemampuan 

berbicara tetapi susah dalam 

kemampuan argumentasi tertulis 

maka dengan kemampuan 

argumentasi oral akan lebih mudah. 

Kemampuan argumentasi oral ialah 

bahasa lisan yang mengandung 

sebuah informasi atau pendapat. 

Sedangkan argumentasi tertulis 

Menurut Umami (2012) adalah 

menuangkan pendapat dalam bentuk 

media tulis yang disertai dengan 

bukti dan fakta sehingga tampak 

prinsip kelogisannya.  

Berdasarkan pengalaman 

peneliti selama PPL di SMAN 5 

Kota Jambi pada tahun ajaran 

2016/2017, dari beberapa materi 

kimiayang dipelajari di sekolah, 

peneliti melihat kemampuan siswa 

masih rendah dalam berargumentasi. 

Rendahnya keterampilan 

berargumentasi ini terlihat dari masih 

banyaknya siswa yang membuat 

pernyataan tanpa disertai bukti 

ilmiah dan tanpa memiliki alasan 

yang menghubungkan peryataan dan 

bukti ilmiah dalam berargument. 

Contohnya saat siswa diberikan 

suatu fenomena tentang “Apakah 

semua zat cair dapat menghantarkan 

listrik?” dan siswa memberi 

pernyataan “tidak semua zat cair 

dapat menghantarkan listrik” dan 

saat peneliti menanyakan apa bukti 

ilmiah dan alasannya mereka tidak 

dapat memberikan jawabannya. Hal 

ini membuktikan bahwa kemampuan 

berargumentasi siswa masih kurang, 

yang terlihat oleh peneliti siswa 

hanya mampu memberikan 

pernyataan saja tanpa adany abukti 

ilmiah dan alasan yang 

menghubungkan pernyataan dan 

bukti ilmiah. 

Terkait dengan penelitian ini, 

infomasi yang diperoleh melalui 

wawancara bersama ibu Efrina 

Wati,S.Pd pada tanggal 25 

September 2017, dapat diketahui 

beberapa permasalahan mengenai 

pembelajaran kimia di SMA Negeri 

5 Kota Jambi, dalam proses 

pembelajaran pada materi larutan 

elektrolit dan non-elektrolit guru 

masih menerapkan model 

pembelajaran Direct Intruction 

dengan metode ceramah-diskusi di 

kelas. Dengan menggunakan metode 

tersebut akibatnya siswa masih 

belum bisa memahami konsep 

larutan elektrolit dan non-elektrolit 

secara maksimal. Hal ini terlihat dari 

aktivitas siswa yang masih kurang 

aktif berfikir, menganalisis data dan 

kesimpulan dalam proses 

pembelajaran, sehingga 

mempengaruhi kemampuan 

argumentasi siswa yang menjadi 

tidak berkembang dengan baik dalam 

berproses menemukan konsep 

pembelajaran. Hal ini berdampak 

pada rendah nyahasil belajar untuk 

sebagian siswa khususnya dimana 

rata-rata hasil belajar siswa tahun 

ajaran lalu (2016/2017)  pada materi 

ikatan kimia yaitu 60. Nilai tersebut 

masih dibawah Kriteria KKM yang 

sudah ditetapkan yaitu 70. Hal ini 

akibat kurang dilatihnya kemampuan 

siswa dalam berargumentasi ilmiah 

oleh guru, tidak adanya LKS 



pendukung yang dapat melatih 

kemampuan argumentasi ilmiah 

siswa dan tidak adanya lembar 

penilaian kemampuan argumentasi 

ilmiah siswa. 

Untuk membantu 

mengembangkan kemampuan 

argumentasi siswa diperlukan model 

pembelajaran yang cocok untuk 

mengatasi masalah tersebut. Model 

pembelajaran yang dapat melatih 

siswa dalam mengembangkan 

kemampuan berargumentasi  adalah 

model pembelajaran Two Stay Two 

Stray (TSTS) dan Think Pair Share 

(TPS). Model TSTS dan TPS 

merupakan model pembelajaran 

kooperatif yang memberikan 

kesempatan kepada kelompok 

membagikan hasil dan informasi 

kepada kelompok lain. Hal ini 

dilakukan karena banyak kegiatan 

belajar mengajar yang diwarnai 

dengan kegiatan-kegiatan individu. 

Siswa bekerja sendiri dan tidak 

diperbolehkan melihat pekerjaan 

siswa yang lain. Dalam model 

pembelajaran ini siswa dihadapkan 

pada kegiatan mendengarkan apa 

yang diutarakan oleh temannya, yang 

secara tidak langsung siswa akan 

dibawa untuk menyimak apa yang 

diutarakan oleh temannya. Dalam 

proses ini, akan terjadi kegiatan 

menyimak materi pada siswa. Dalam 

model pembelajaran kooperatif ini 

memiliki tujuan yang sama siswa di 

ajak untuk bergotong royong dalam 

menemukan suatu konsep. 

Penggunaan model pembelajaran 

kooperatif TSTS dan TPS akan 

mengarahkan siswa untuk aktif, baik 

dalam berdiskusi, tanya jawab, 

mencari jawaban, menjelaskan dan 

juga menyimak materi yang 

dijelaskan oleh teman. Selain itu, 

alasan menggunakan model 

pembelajaran TSTS dan TPS ini 

karena terdapat pembagian kerja 

kelompok yang jelas tiap anggota 

kelompok, siswa dapat bekerjasama 

dengan temannya, dapat mengatasi 

kondisi siswa yang ramai dan sulit 

diatur saat proses belajar mengajar.  

Pelajaran kimia yang sesuai 

diterapkan dengan model 

pembelajaran TSTS dan TPS salah 

satunya adalah larutan elektrolit dan 

non-elektrolit. Karena materi larutan 

elektrolit dan nonelektrolit 

merupakan materi yang memerlukan 

tingkat pemahaman yang tinggi 

sehingga akan lebih baik dipelajari 

apabila menggunakan model 

pembelajaran TSTS dan TPS dan 

karakteristik materi ini juga mengacu 

pada pemahaman konsep abstrak 

yang perlu dikuasai oleh siswa. 

Materi ini memiliki alur yang runtut, 

sehingga siswa dapat menemukan 

dan mengungkapkan sendiri konsep 

materi tersebut. 

Sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Fitri 

Tekistia Darmawan (2011) telah 

membuktikan bahwa dengan 

menerapkan model pembelajaran 

kooperatif Two Stay Two Stray 

(TSTS) dapat meningkatkan hasil 

belajar dan kemampuan komunikasi 

ilmiah siswa. Penelitian lain oleh 

Leony (2017) menyimpulkan bahwa 

model pembelajaran kooperatif Two 

Stay Two Stray (TSTS)  sangat baik 

dalam meningkatkan hasil belajar 

dan aktivitas belajar. Berdasarkan 

penelitian Nazua (2017) Dapat 

disimpulkan bahwa hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar peserta didik 

yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Two 

Stay Two Stray. Hasil belajar dengan 



model TSTS lebih tinggi 

dibandingan dengan model TPS. 

Namun dari sekian 

banyak peneliti yang menggunakan 

model pembelajaran TSTS dan TPS, 

peneliti belum meneliti perbandingan 

diantara  model TSTS dan TPS 

terhadap kemampuan argumentasi 

siswa.  

Berdasarkan latar 

belakang yang telah dijelaskan 

diatas, maka penulis bermaksud 

mengadakan penelitian tentang 

“Perbandingan Kemampuan 

Argumentasi Siswapada Materi 

Larutan Elektrolit dan Non-elektrolit 

Dengan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe TSTS dan TPS di 

SMAN 5 Kota Jambi“ 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Model Two Stay Two Stray 

Menurut Huda (2015) bahwa 

Two Stay Two Stray merupakan 

sistem pembelajaran kelompok 

dengan tujuan agar siswa dapat 

saling bekerja sama, bertanggung 

jawab, saling membantu 

memecahkan masalah, dan saling 

mendorong satu sama lain untuk 

berprestasi. Menurut Hanafiah 

(2010) bahwa model Two Stay Two 

Stray memberi kesempatan kepada 

kelompok untuk membagikan hasil 

dan informasi dengan kelompok 

lainnya. 

Teknik belajar mengajar Dua 

Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two 

Stray) memberikan kesempatan 

kepada kelompok untuk membagikan 

hasil dan informasi dengan 

kelompok lain. Dengan begitu hasil 

pemikiran yang didapatkan lebih 

baik nantinya, karena hasil pemikiran 

berasal dari banyak kepala. Teknik 

ini juga lebih banyak berinteraksi 

dan berkomunikasi dengan siswa lain 

maka teknik ini diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam belajar yang pada akhirnya 

diharapkan dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa (Isjoni, 2014). 

 

Model Think Pair Share 

Menurut Trianto 

(2015), strategi Think-Pair-Share 

(TPS) atau berpikir berpasangan 

berbagi merupakan jenis 

pembelajaran kooperatif yang 

dirancang untuk memengaruhi pola 

interaksi siswa. Strategi Think-Pair-

Share (TPS) ini berkembang dari 

penelitian belajar kooperatif dan 

waktu tunggu. 

Menurut Kurniawan 

(2014), menyatakan bahwa Think-

Pair-Share (TPS) merupakan strategi 

pembelajaran yang dikembangkan 

pertama kali oleh Profesor Frank 

Lyman di University of Marryland 

dan diadopsi oleh banyak penulis di 

bidang pembelajaran kooperatif pada 

tahun-tahun selanjutnya. Strategi ini 

memperkenalkan gagasan tentang 

waktu “tunggu atau berpikir” (wait 

or think time) pada elemen interaksi 

pembelajaran kooperatif yang saat 

ini menjadi salah satu factor ampuh 

dalam meningkatkan respon siswa 

terhadap pertanyaan. 

 

ARGUMENTASI 

Kata argumentasi berasal dari 

kata “argumen” yang bearti 

alasan.Argumentasi merupakan 

usaha yang dilakukan seseorang 

dalam menyampaikan suatu pendapat 

yang disertai fakta yang menguatkan 

pendapat tersebut. Menurut Siegel 

(1995) argumentasi memainkan 

peran penting dalam membangun 

penjelasan, model dan teori-teori. 

Kemampuan argumentasi 

memainkan peran utama dalam 

mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis serta pemahaman 



terhadap permasalahan dan suatu 

gagasan. Menurut Deane dan Song 

(2014), kemampuan argumentasi 

merupakan salah satu kemampuan 

berpikir yang paling kompleks dalam 

proses pembelajaran. Salah satu 

tujuan pembelajaran dengan 

mengembangkan kemampuan 

argumentasi adalah untuk 

mengenalkan literasi sains yang 

menyiapkan siswa untuk 

bertanggung jawab sebagai bagian 

dari masyarakat dan warga negara di 

masa depan. 

Komponen utama setiap 

argument menurut Toulmin (1998) 

adalah menyatakan suatu pendirian 

(standpoint) berupa pendapat atau 

pernyataan yang diberi nama claim. 

Claim adalah sebuah pernyataan 

yang diajukan kepada orang lain 

untuk diterima, mengandung 

informasi yang diajukan seseorang 

untuk diterima sebagai kebenaran 

atau tindakan yang ingin diterima 

dan dilakukan. Selanjutnya, claim 

yang diajukan harus didukung oleh  

data. Data atau ground adalah fakta-

fakta tertentu yang diandalkan untuk 

mendukung claimyang diberikan. 

Hubungan antara data dengan claim 

dijembatani oleh jaminan (warrant), 

biasanya digunakan untuk menjawab 

pertanyaan “Mengapa suatu data 

dapat membuat claim Anda menjadi 

benar?”. Backing adalah dukungan 

kepada suatu argumen sebagai 

tambahan kepada warrant. Qualifier 

mengindikasikan kekuatan dari data 

kepada warrantdan dapat membatasi 

claim universal. Qualifier dapat 

berupa kata-kata, seperti: 

kebanyakan, biasanya, selalu, atau 

kadang-kadang. Variasi lain dari 

qualifieradalah 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, dan 

warrant. Peneliti hanya meneliti 

kemampuan argumentasi yang 

memuat tiga aspek meliputi claim, 

evidence, dan reasoning. Claim 

merupakan pernyataan yang 

menjawab permasalahan. Evidence 

merupakan data ilmiah yang 

mendukung suatu pernyataan. 

Reasoning merupakan suatu alasan 

atau pembenaran yang 

menghubungkan pernyataan dengan 

bukti. 

Kemampuan argumentasi 

menurut McNeill & Krajcik (2006) 

memuat aspek berupa claim, 

evidence dan reasoning. Claim 

merupakan pernyataan yang 

menjawab permasalahan. Evidence 

menurut Wilson, Taylor,     Kowalski     

&     Carlson,    (2010) merupakan 

data ilmiah yang mendukung suatu 

pernyataan. Reasoning merupakan 

pembenaran terkait pernyataan dan 

bukti. Suatu argumen yang 

berkualitas  harus mampu 

menghadirkan komponen tersebut 

dengan jelas dan logis. Komponen 

argumentasi dapat dikembangkan 

melalui proses pembelajaran yang 

tepat. Selama proses pembelajaran, 

guru cenderung mendominasi kelas 

dengan mengajukan banyak 

pertanyaan, menjawab pertanyaan, 

mengarahkan dan memberikan 

penjelasan materi, sehingga peserta 

didik kurang terlatih dalam  

berargumen. Pertanyaan yang 

diajukan guru hanya berupa 

pertanyaan yang membutuhkan 

jawaban singkat atau pertanyaan 

yang bersifat mengulang, sehingga 

kurang mengakomodasi kemampuan 

berpikir peserta didik. 

 

 



LARUTAN ELEKTROLIT DAN 

NON-ELEKTROLIT 

Larutan elektrolit adalah 

larutan yang dalam bentuk ion 

(dalam air) dapat menghantarkan 

arus listrik. Larutan elektrolit dibagi 

menjadi 2 yaitu larutan elektrolit 

kuat dan larutan elektrolit lemah. 

Larutan elektrolit kuat adalah larutan 

elektroit yang terionisasi hampir 

sempurna. Larutan elektrolit lemah 

adalah larutan yang terionisasi 

sebagian kecil. Sedangkan larutan 

non-elektrolit adalah larutan yang 

tidak terionisasi dalam air sehingga 

tidak mampu menghantarkan arus 

litrik. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian 

eksperimen. Dalam penelitian ini, 

desain yang digunakan adalah  

Posttest-Only Control Group Design, 

dimana terdapat dua kelas yang 

dipilih kemudian diberikan posttest  

kepada dua kelas tersebut. 

 Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan pada penelitian ini 

adalah simple random Sampling, 

Sampel yang diambil 2 kelas  dari 5 

kelas sebagai kelas eksperimen1 dan 

kelas eksperimen II. Sampel yang 

terpilih adalah MIA 4 dan MIA 5. 

Penelitian ini dilakukan sebanyak 

tiga kali pertemuan. Dalam 

penelitian ini data yang 

dikumpulkan, yaitu data diskusi 

kelompok siswa, data tes lisan dan 

data tes tulisan( Posttest).  

 Data yang diperoleh 

dianalisis untuk melihat 

perbandingan kemampuan 

argumentasi dikelas TSTS dan TPS. 

Setelah keseluruhan data peneliti 

peroleh, maka selanjutnya data diuji 

normalitas dengan menggunakan uji 

Liliefors, dilanjutkan dengan uji 

homogenitas yaitu untuk melihat 

apakah tes dikelas TSTS dan TPS 

dapat mewakili data dari kemampuan 

argumentasi siswa. selanjutnya 

dilakukan uji t untuk melihat 

perbedaan kemampuan argumentasi 

dikelas TSTS dan TPS. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kemampuan beragumentasi 

siswa dilatihkan melalui diskusi 

kelas. Proses diskusi kelas 

berdasarkan masalah yang terdapat 

pada LKPD. Diskusi kelas yang 

melatihkan kemampuan argumentasi 

ilmiah siswa dilihat menggunakan 

lembar soal latihan diskusi 

kelompok. Berdasarkan data 

kuantitatif pada soal latihan diskusi 

kelompok dari kedua kelas 

eksperimen kemampuan argumentasi 

yang dimiliki siswa semakin 

meningkat kemampuan argumentasi. 

Adanya peningkatan kemampuan 

argumentasi yang dilatihkan dari 

setiap pertemuan pada kedua kelas 

eksperimen menunjukkan bahwa 

kemampuan argumentasi siswa 

mengalami perkembangan dengan 

baik. Hal ini dapat dilihat dari rata-

rata lembar soal diskusi kelompok 

selama 3 pertemuan dimana pada 

kelas eksperimen I yaitu 80,55% 

dengan kategori sangat baik dan pada 

kelas eksperimen II yaitu 72,99% 

dengan kategori baik. adanya 

peningkatan kemampuan 

argumentasi siswa dalam diskusi 

kelompok pada setiap pertemuan 

terlihat bahwa siswa pada kedua 

kelas mengalami peningkatan dalam 

berargumentasi yang meliputi siswa 

mampu membuat claim, mampu 

membuat evidence dan mampu 

membuat rasoning. Secara grafis 

persentase Kemampuan 



beragumentasi siswa dilatihkan 

melalui diskusi kelas TSTS dan TPS 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 
Gambar 1.1 Diagram hasil Kemampuan 

Argumentasi Diskusi Kelompok Two Stay 

Two Stray 

 

 
Gambar 1.2 Diagram Hasil Kemampuan 

Argumentasi Diskusi KelompokThink 

Pair Share 

Sama halnya dengan tes lisan 

siswa juga mengalami peningkatan 

setiap pertemuannya.           Penilaian 

kemampuan argumentasi siswa 

secara oral dilakukan dengan test 

lisan yang diwakili 6 siswa, yaitu 2 

siswa berkemampuan rendah, 2 

siswa berkemampuan sedang dan 2 

siswa berkemampuan tinggi pada 

kelas eksperimen I dengan model 

Two Stay Two Stray adalah sebesar 

76,38% dan pada kelas eksperimen II 

dengan model Think Pair Share 

adalah sebesar 75,69%. Secara grafis 

persentase Kemampuan 

beragumentasi siswa melalui tes 

lisan kelas TSTS dan TPS dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 1.3 Diagram Tes Lisan kelas Two 

Stay Two Stray 
 

 

Gambar 1.4 Diagram Tes Lisan kelas 

Think Pair Share 

Perbedaan kemampuan 

argumentasi dapat dilihat 

berdasarkan rata-rata nilai posttest 

siswa yang diperoleh, untuk kelas 

eksperimen I yaitu 82,08% 

sedangkan untuk kelas eksperimen II 

yaitu75%. 

Perubahan nilai persentase 

yang semakin membaik pada setiap 

pertemuan menandakan bahwa siswa 

sudah mulai terbiasa belajar dengan 

menggunakan model TSTS dan TPS 

dan mengikuti proses pembelajaran 

dengan baik pada setiap sintaks 

model pembelajaran TSTS dan TPS.  

Menurut Ali (2007), 

keberhasilan proses pembelajaran 

bergantung pada bagaimana proses 

pembelajaran dapat berlangsung 

secara efektif. Pemahaman seorang 

guru terhadap pengertian 

pembelajaran akan mempengaruhi 

cara guru tersebut mengajar. 

Peningkatan yang terjadi tidak 

terlepas dari peranan guru dalam 

melakukan evaluasi diri atas 

kelemahan-kelemahan yang muncul 

dalam melaksanakan pembelajaran 
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dan memperbaikinya untuk kegiatan 

pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya dalam rangka 

mengoptimalkan proses belajar. 

Menurut Arifin (2009) 

keberhasilan proses pembelajaran 

tidak terlepas dari kemampuan 

seorang guru mengembangkan 

model-model pembelajaran yang 

berorientasi pada peningkatan 

intensitas keterlibatan siswa yang 

efektif di dalam proses pembelajaran. 

Data nilai posttest yang 

didapatkan diuji normalitas pada 

kelompok kelas eksperimen I 

didapatkan hasil Lhitung<Ltabel  

(0.139> 0,147) yang menunjukkan 

bahwa kelas eksperimen I 

berdistribusi normal. Sedangkan 

untuk kelas eksperimen II diperoleh 

hasil Lhitung< Ltabel  (0,117 < 0,147)  

yang menunjukkan bahwa kelas 

eksperimen II berdistribusi normal. 

Kemampuan argumentasi siswa 

dikelas Two Stay Two Stray dan 

kemampuan argumentasi siswa 

dikelas Think Pair Share dalam 

proses pembelajaran pada materi 

larutan elektrolit dan non-elektrolit 

di kelas X MIA terdapat perbedaan 

terhadap kemampuan argumentasi 

siswa diantara kedua kelas tersebut 

dapat dilihat dari uji-t. 

Untuk memastikan apakah 

kemampuan argumentasi siswa 

dikedua kelas berbeda atau tidak 

dapat dilihat dari hasil uji hipotesis. 

Berdasarkan hasil uji-t terlihat bahwa 

nilai p-signifikan sebesar 2,097 > 

2,028. Hal ini menunjukkan 

terdapatnya perbedaan kemampuan 

argumentasi dikedua kelas. 

Terdapatnya perbedaan pada hasil 

belajar terhadap kemampuan 

argumentasi siswa terjadi karena dari 

kedua model yang digunakan peneliti 

terhadap dua kelas eksperimen 

merupakan model pembelajaran 

kooperatif yang menggunakan 

metode diskusi kelas yang memiliki 

perbedaan jumlah siswa dalam setiap 

kelompok. Pada kelas model TSTS 

terdapat 9 kelompok dengan anggota 

kelompok 4 siswa disetiap kelompok 

sedangkan pada kelas model TPS 

terdapat 18 kelompok dengan 

anggota kelompok 2 siswa disetiap 

kelompok. Perbedaan jumlah siswa 

pada setiap kelompok berpengaruh 

pada sedikit atau banyaknya 

masukan untuk siswa 

mengemukakan pendapat 

berargumentasinya. Temuan ini 

sesuai dengan pendapat Matuk 

(2015), bahwa salah satu syarat 

terbentuknya kemampuan 

argumentasi adalah terciptanya 

suasana belajar yang meransang 

siswa untuk melakukan aktivitas 

argumentasi, penggunaan model 

kooperatif learning yang 

mengandung sintaks mendukung 

susasana argumentatif, dan 

pemberian kesempatan kepada siswa 

untuk memeriksa kelengkapan 

argumentasinya. Jadi apapun model 

kooperatif learning yang digunakan 

sepanjang mengandung sintaks yang 

memberikan kesempatan siswa untuk 

beragumen akan dapat membentuk 

kemampuan argumentasi siswa. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan tentang 

perbandingan kemampuan 

argumentasi siswa pada materi 

elektrolit dan non-elektrolit dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe 

TSTS dan TPS kelas X MIA yang 

telah diuraikan sebelumnya, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut:   

1. Kemampuan argumentasi siswa 

dikelas Two Stay Two Stray dan 

kemampuan argumentasi siswa 

dikelas Think Pair Share dalam 



proses pembelajaran pada materi 

larutan elektrolit dan non-

elektrolit di kelas X MIA sama-

sama mengalami peningkatan hal 

ini ditunjukkan pada lembar 

diskusi siswa dan test lisan 

disetiap pertemuan. 

2. Kemampuan argumentasi siswa 

dikelas Two Stay Stwo Stray dan 

kemampuan argumentasi siswa 

dikelas Think Pair Share dalam 

proses pembelajaran pada materi 

larutan elektrolit dan non-

elektrolit di kelasX MIA terdapat 

perbedaan terhadap kemampuan 

argumentasi siswa diantara kedua 

kelas tersebut dari uji-t terlihat 

bahwa nilai p-signifikan sebesar 

2,097>2,028. 
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