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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Belajar merupakan suatu peristiwa sehari-hari di sekolah. Belajar merupakan 

hal yang kompleks, hal tersebut dapat dilihat dari dua subjek,  yaitu dari subjek 

siswa dan dari subjek guru. Sisi siswa sebagai subjek belajar merupakan suatu 

proses yang dialami, suatu respon terhadap segala macam pembelajaran yang 

diprogramkan oleh guru. Dalam proses belajar guru meningkatkan kemampuan-

kemampuan kognitif, afektif, dan pisikomotor dari siswa. Menurut Ula (2013) 

bahwa belajar merupakan sebuah aktivitas yang pada kenyataannya melibatkan 

dua unsur, yakini unsur  jiwa dan unsur raga. Unsur  raga yang ditunjukan harus 

sejalan dengan proses jiwa untuk mendapatkan perubahan. Dalam proses 

pembelajaran, unsur jiwa dan raga sangat berpengaruh dan benar-benar terlibat. 

Jiwa dilibatkan dalam hal pola pikir dan di indikasikan pada sikap, sedangkan 

raga memegang peranan dalam hal keterampilan, kebiasaan, kecakapan. 

Setiap belajar melibatkan proses dimana setiap siswa harus mengkonstrak 

dan mencari informasi sebanyak mungkin agar proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan baik. Keberhasilan proses belajar mengajar dapat diamati melalui suatu 

proses perubahan tingkah laku akibat dari pengalaman, yang relatif menetap, 

menuju kebaikan, perubahan positif-kualitatif (Suyono dan Hariyanto, 2014). 

Dalam belajar melibatkan proses pembelajaran dimana dalam proses 

pembelajaran  siswa  tidak hanya dituntut untuk menghafal suatu konsep atau 

mengingat suatu materi saja. Namun, dalam proses pembelajaran diharapkansiswa 

memiliki keterkaitan antar konsep, jika suatu konsep tidak dapat dipahami dengan 

benar maka akan menghambat pemahaman konsep berikutnya. Untuk memahami 
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konsep dengan benar maka siswa perlu mengembangkan keterampilan berpikir 

abstrak, kritis dan analitis. Keterampilan ini merupakan kemampuan untuk 

berargumentasi. 

 Argumentasi  adalah  proses memperkuat suatu  klaim  melalui  analisis 

berpikir kritis berdasarkan dukungan bukti-bukti dan alasan yang logis. Bukti-

bukti ini dapat mengandung fakta atau kodisi objektif yang dapat diterima suatu 

kebenarannya. Argumentasi memainkan peran penting dalam mengembangkan 

pola berpikir dan menambahkan pemahaman yang mendalam terhadap suatu 

gagasan maupun ide. Menurut Siswanto, dkk (2014) keterampilan berargumentasi 

berperan penting dalam membangun suatu eksplanasi, model, dan teori dari suatu 

konsep yang dipelajari, karena dengan melatihkan keterampilan berargumentasi 

berarti melatihkan kemampuan kognitif dan afektif yang dapat digunakan untuk 

membantu pemahaman konsep 

Berdasarkan Toulmins’s Argumentation Pattern (TPA)  komponen utama 

dalam argumentasi kimia  terdiri atas  claim, evidence, warrant, backing, 

qualifier, dan rebuttal. Pengertian dari masing–masing komponen argumentasi 

Toulmin telah disesuaikan McNeill & Krajcik (dalam Robertshaw & Campebell 

2013) dengan kemampuan siswa, yaitu: Claim merupakan kemampuan siswa 

dalam memberikan pendapat berdasarkan informasi yang dia peroleh atau 

argumentasi siswa dalam menjawab pertanyaan yang di berikan. Evidence 

merupakan kemampuan siswa untuk menginformasikan apa saja yang mereka 

ketahui. Warrant merupakan kemampuan siswa memberikan dan menganalisis 

data, kemampuan memberikan pembenaran dimana siswa dapat menghubungkan 

data dan klaim dengan menuliskan contoh,  menuliskan apa saja yang diketahui 

dalam soal matematis,  menuliskan persamaan. Backing merupakan kemampuan 
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siswa dalam memberikan dukungan dimana siswa dapat menjawab semua 

pertanyaan yang di minta oleh soal. Qualifier merupakan kemampuan siswa 

dalam memberikan jawaban yang akurat sesuai dengan teori. Rebuttal merupakan 

kemampuan siswa dalam membuat sanggahan terhadap permasalahan dimana 

siswa harus menolak sebuah pernyataan yang di anggap  mereka salah. 

Kemampuan argumentasi sangat penting untuk dilatihkan di dalam 

pembelajaran kimia agar peserta didik memiliki nalar yang logis, pandangan yang 

jelas dan penjelasan yang rasional dari hal-hal yang dipelajari. Selain itu, 

kemampuan argumentasi dapat membekali peserta didik untuk memberikan 

penjelasan terhadap fenomena kimia yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari 

berdasarkan teori/konsep pada materi kimia. Materi kimia memiliki kesulitan pada 

memahami istilah, kesulitan angka dan kesulitan memahami konsep kimia. 

sehingga untuk mengatasi hal tersebut, pembelajaran kimia perlu ditunjukan 

dalam bentuk yang lebih kongkrit. Sehingga siswa harus mengembangkan 

kemampuan berpikir abstrak, kritis dan analisis yang merupakan kemampuan 

untuk berargumentasi. 

Kemampuan berargumentasi kimia dibutuhkan proses pembelajaran yang 

melaksanakan kegiatan berbasis penemuan, sehingga proses pembelajaran 

berlangsung menjadi lebih bermakana. Namun dalam proses pembelajaran yang 

biasa digunakan guru masih bersifat teacher-center yaitu guru sebagai pusat 

pembelajaran yang seakan-akan guru menjadi sumber informasi dengan 

komunikasi yang berjalan satu arah serta transfer pengetahuan dengan metode 

ceramah di dalam kelas dan memberikan latihan soal-soal sebagai penguatan 

konsep dirumah. Sehingga menyebabkan siswa kurang terlatih dalam 

mengembangkan daya nalarnya dalam memecahkan permasalahan dan 
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mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dipelajari. Hal ini membuat 

kemampuan berargumentasi siswa masih rendah karena siswa jarang dilatih dalam 

menemukan data secra mandiri dalam membangun argumentasi. 

Rendahnya kemampuan argumentasi juga disebabkan oleh kurang 

tersedianya model pembelajaran yang bertujuan untuk membangun keterampilan 

argumentasi kimia. Oleh karenanya untuk mengatasi permasalahan tersebut 

diperlukan suatu model pembelajaran memiliki tujuan untuk meningkatkan 

kemampuan argumentasi kimia. Model pembelajaran yang memiliki tujuan dalam 

meningkatkan kemampuan argumentasi kimia yaitu penelitian yang dilakukan  

Ginanjar, dkk (2015) telah menerapkan model pembelajaran Argumentation 

Driven Inquiry ( ADI) merupakan sebuah model pembelajaran berorientasi inkuiri 

yang menekankan pada kegiatan berargumentasi untuk membantu siswa dalam 

berpendapat serta membuat sebuah penjelasan ilmiah sampai pada akhirnya 

merefleksikan hasil kerja yang dilakukan. Penelitian lain dilakukan oleh Budiyono 

(2016) yang menerapkan model pembelajaran Argument Based Science Inquiry 

(ABSI) merupakan sebuah pendekatan pembelajaran inkuiri yang 

mengintegrasikan argumentasi dalam pembelajarannya dalam meningkatkan 

kemampuan argumentasi kimia. 

Model pembelajaran Inkuiri berasal dari bahasa inggris inquiry  yang dapat 

diartikan sebagai proses bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap pertannyaan 

ilmiah yang diajukannya. Pertanyaan ilmiah adalah pertanyaan yang dapat 

mengarahkan pada kegiatan penyelidikan terhadap objek pertanyaan. Dengan kata 

lain, inkuiri adalah satu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi 

dengan melakukan observasi dan atau eksperimen untk mencari jawaban atau 

memecahkan masalah dengan bertanya dan mencari tahu (Suyanti, 2010). 
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 Model pembelajar inkuiri termasuk dalam salah satu model pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik (scientific approach) dalam proses  pembelajarannya. 

Model ini memiliki banyak keuntungan yang diperoleh dalam menerapkannya, 

namun juga memiliki kelemahan dan kesulitan yang dihadapi dalam 

melaksanakan pembelajara di kelas seperti: (1) keterbatasan waktu untuk 

melakukan percobaan di kelas hal ini disebabkan oleh materi awal yang diajarkan 

guru sebelum memulai percobaan menyita cukup banyak waktu,(2) Siswa tidak 

memiliki keberanian dalam berargumentasi karena siswa tidak memiliki kesiapan 

awal sebelum pembelajaran di kelas dan belum memiliki konsep dasar dari materi 

yang akan diajarkan guru sehingga siswa akan kesulit membuat pernyataan dalam 

berargumentasi, (3) cangkupan materi yang akan diajarkan tidak dapat 

sepenuhnya diajarkan, karena keterbatasan waktu untuk siswa belajar sehingga 

materi yang seharusnya diajarkan guru pada jam itu tidak dapat terlaksana, (4) 

siswa hanya terpaku pada materi dan buku yang diajarkan guru. Kelemahan dari 

model pembelajaran ini dapat diminimalisir agar meningkatkan kemampuan 

argumentasi kimia sebagai tujuan pembelajaran lebih efektif dan dapat 

meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berargumentasi saat proses 

pembelajran  dengan mendesain prosedur model pembelajaran inkuiri yang di 

gabungkan dengan model  pembelajaran flipped classroom. 

Model pembelajaran flipped classroom merupakan sebuah model 

pembelajaran dimana guru memberikan tugas/pr kepda siswa untuk  mempelajari 

terlebih dahulu materi yang akan disampaikan melalui media digital berupa video 

atau e-book beserta beberapa instruksi tugas/latihan soal, sebagai bahan diskusi di 

dalam kelas model pembelajaran ini  berpusat pada siswa untuk meningkatkan 

efektifitas pembelajaran. Dahulu para pendidik umumnya menggunakan model 
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pembelajaran ceramah, dimana pada model pembelajaran ceramah merupakan 

model pembelajaran yang berpusat pada guru.  

Menurut Bates, dkk (2017) menyatakan bahwa flipped classroom  

merupakan kegiatan langsung, seperti pekerjaan rumah pemecahan masalah yang 

harus diselesaikan dikelas, dan dengan professor dan rekan-rekan di sana untuk 

membantu dalam belajar, siswa merasa bebas untuk menjadi lebih terlibat aktif 

dalam perjalanan pendidikan mereka. Menurut Damayanti, ddk (2016) model 

pembelajaran flipped classroom merupakan pembelajaran umum yang dilakukan 

di kelas dan pada umumnya dilakukan sebagai pekerjaan rumah dibalik atau 

ditukar. Sebelumnya siswa datang ke kelas untuk mendengarkan penjelasan guru 

selanjutnya mereka pulang untuk mengerjakan latihan soal di rumah. Dengan 

mengunakan model ini siswa membaca materi pembelajaran sebelum mereka 

datang ke dalam kelas dan mereka memulai berdiskusi, bertukar pengetahuan, 

menyelesaikan masalah, dengan bantuan siswa lain maupun guru. 

Dalam penerapannya, pengabungan model pembelajaran dapat dilakukan hal 

ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Prasetyana, ddk (2015) 

yang mengabungkan model pembelajaran discovery learning yang diintegrasikan 

dengan group investigation dalam meningkatkan hasil belajar siswa berdasarkan 

penilaian ahli, praktisi dan tanggapan siswa memberikan kategori baik pada 

produk pengembangan. Penelitian yang dilakukan Wulandari, dkk (2017) yang 

menyimpulkan bahwa penelitian pengembangan sintak model pembelajaran 

inquiry laboratory yang dipadukan dengan model pembelajaran two stay two stray 

pada materi ekskresi menghasilkan inovasi model pembelajaran yang baru dengan 

nama IL-2TS dan penerapan model ini pada pembelajaran di kelas dapat 

dikategorikan baik. 
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Model pembelajaran inkuiri dan flipped classroom dalam peroses 

pembelajaran dapat dilakukan bersamaan kerena sintak model yang dimiliki dapat 

digabungkan satu sama lain sehingga membentuk suatu model pembelajaran baru 

yang dapat menunjang pembelajaran menjadi lebih efektif. Dengan 

mengabungkan model pembelajaran inkuiri dan model pembelajaran flipped 

classroom dapat meningkatkan kemampuan berargumentasi kimia. Berdasarkan 

latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti ingin melkukan 

penelitian dengan judul “Pengembangan Prosedur Model Inkuiri-Flipped 

classroom Untuk Meningkatkan Kemampuan Berargumentasi Kimia”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah yang 

dapat diambil dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mengembangkan prosedur model inkuiri-flipped classroom 

untuk meningkatkan kemampuan berargumentasi siswa? 

2. Bagaimana pendapat ahli dan praktisi terhadap kelayakan  prosedur model 

inkuiri-flipped classroom untuk meningkatkan kemampuan berargumentasi 

siswa? 

1.3 Tujuan Pengembangan  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah: 

1. Mengembangakan prosedur model pembelajaran inkuiri-flipped classroom 

untuk meningkatkan kemampuan berargumentasi siswa. 

2. Mengetahui pendapat ahli dan praktisi terhadap kelayakan  prosedur model 

pembelajaran inkuiri-flipped classroom untuk meningkatkan kemampuan 

berargumentasi siswa. 
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1.4 Batasan Masalah  

Agar penelitian ini terpusat dan terarah, maka penulisan membatasi masalah 

yang akan dibahas yaitu penelitian ini dilakukan hanya sebatas pembuatan 

prosedur dari model pembelajaran inkuiri-flipped classroom secara konseptual 

dan pengembangan dari kedua model pembelajaran ini hanya berfokus pada 

ketercapaian untuk meingkatkan kemampuan berargumentasi kimia dan 

dicontohkan pada materi  factor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tolak 

ukur kelayakan produk dari penelitan ini berdasarkan  instrumen penilaian oleh 

ahli (Dosen) dan praktisi professional (Guru). 

1.5 Manfaat Pengembangan 

Dari hasil pengembangan ini maka manfaat yang diharapkan bagi peneliti, 

peserta didik dan guru yaitu: 

1. Bagi peneliti, dapat meningkatkan pengetahuan dalam pengembangan 

prosedur model pembelajaran inkuiri-flipped classroom dalam 

meningkatkan kemampuan berargumentasi siswa. 

2. Bagi guru, hasil penelitian dapat digunakan dalam proses pembelajaran 

kimia dalam meningkatkan kemampuan argumentasi siswa dengan 

penerapan prosedul model pembelajaran inkuiri-flipped classroom. 

3. Bagi peserta didik, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

berargumentasi dalam proses pembelajaran kimia. 

1.6 Spesifik Produk 

Spesifikasi produk hasil pengembangan prosedur model inkuiri-flipped 

classroom adalah pengembangan dari prosedur model pembelajaran inkuiri 

dikombinasikan dengan model pembelajaran flipped classroom yang didesain 
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menjadi satu prosedur model pembelajaran secara konseptual yang bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berargumentasi kimia. 

1.7  Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan 

judul penelitian untuk mngurangi salah penafsiran. Adapun istilah yang perlu 

dijelaskan adalah sebagai berikut : 

1. Inkuiri merupakan salah satu model pembelajaran yang berpusat pada 

aktifitas peserta didik, membuat siswa bias mencari dan menyelidiki suatu 

masalah dengan cara yang sistematis, kritis, logis dan dianalisis dengan baik. 

Model ini merupakan suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan 

informasi dengan melakukan penyelidikan, model ini mempersiapkan 

peserta didik pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas 

agar melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan dan mencari jawaban sendiri, serta menghubungkan 

penemuan yang satu dengan penemuan yang lain.  

2. Flipped classroom merupakan model pembelajaran yang membalikan 

prosedur pembelajaran tradisional, dimana yang biasanya dilakukan di kelas 

dalam pembelajaran tradisional menjadi pembelajaran yang dilaksanakan 

dirumah. 

3. Kemampuan berargumentasi merupakan proses memperkuat suatu  klaim  

melalui  analisis berpikir kritis berdasarkan dukungan bukti-bukti dan alasan 

yang logis. Bukti-bukti ini dapat mengandung fakta atau kondisi objektif 

yang dapat diterima sebagai suatu kebenaran. Argumentation Pattern (TAP) 

komponen argumentasi ilmiah terdiri atas data (data), klaim (claim), 

pembenaran (warrant), dukungan (backing), dan sanggahan (rebuttal). 


