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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Ilmu pengetahuan alam memainkan peran strategis dalam  menyediakan 

sumber daya manusia dalam menghadapi era industrialisasi dan globalisasi. Pada 

saat ini ilmu pengetahuan alam dan teknologi (IPTEK) mengalami  perkembangan  

pesat  dalam  berbagai bidang yang memberi manfaat dalam kehidupan di 

masyarakat. Untuk dapat mengikuti perkembangan IPTEK maka diperlukan  cara 

pembelajaran yang dapat menyiapkan  peserta didik dalam  mempelajari ilmu 

pengetahuan alam dan teknologi (IPTEK), dengan meningkatkan kemajuan 

berpikir logis, kreatif, kritis  serta berargumentasi secara benar. Proses 

pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

membangun kompetensi dalam IPTEK (Depdiknas, 2003). 

 Kimia adalah  ilmu yang  mencari  jawaban  atas pertanyaan apa, mengapa 

dan bagaimana gejala-gejala alam yang berkaitan dengan  komposisi, struktur dan  

sifat, perubahan, dinamika dan energitika zat yang melibatkan keterampilan dan 

penalaran (Depdiknas, 2003). Fakta di lapangan  memperlihatkan bahwa dalam 

pembelajaran tampak lebih  mementingkan  pengembangan aspek kognitif  yang  

menekankan pada hafalan. Pembelajaran  masih cenderung berpusat pada guru, 

sehingga kemampuan  berpikir dan berkomunikasi siswa menjadi kurang terlatih. 

Hal tersebut menyebabkan siswa tidak mampu mengkonstruk pemahaman yang 

mendasari konsep tersebut. 

 Pemahaman siswa tentang ilmu kimia harus memiliki keterkaitan antar 

konsep, jika satu konsep tidak dapat dipahami dengan benar, maka akan
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menghambat pemahaman konsep selanjutnya, untuk itu siswa perlu 

mengembangkan kemampuan berpikir  logis, kreatif, kritis  serta berargumentasi 

secara benar. Keterampilan tersebut merupakan dasar kemampuan untuk 

beragumentasi. Kemampuan berargumentasi adalah kemampuan peserta didik 

dalam memberikan alasan, baik itu berupa data, pembenaran, ataupun dukungan, 

untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat (Osborne, 2005). Kemampuan 

argumentasi dapat diperoleh siswa dari sebuah  model  pembelajaran yang  

menggunakan  pendekatan kerja kelompok. Pada pendekatan kerja kelompok, 

guru berperan sebagai pendorong terciptanya kerja sama kelompok. Agar 

kelompok-kelompok siswa menjadi produktif dalam melakukan proses 

pembelajarannya maka guru juga dituntut untuk bisa memelihara kondisi agar 

tetap baik. 

 Argumentasi menurut Toulmin (1958) dalam Dawson (2016) memuat enam 

aspek meliputi claim, data, warrant, backing, qualifier dan condition. Claim  

merupakan pernyataan yang menjawab permasalahan, data merupakan bukti-bukti 

atau  informasi yang dijadikan dasar untuk mendukung sebuah pernyataan, 

warrant merupakan penjelasan yang menghubungkan sebuah claim dengan data, 

backing merupakan konsep-konsep atau teori yang mendukung warrant, qualifier  

merupakan bantahan  (rebuttal) terhadap pernyataan dan  condition atau dukungan 

terhadap pernyataan. Disini peneliti hanya menggunakan tiga aspek meliputi 

claim, data, dan warrant karena dengan claim, data, dan warrant sebuah argumen 

telah dinyatakan tersusun dengan baik selain itu tahap backing, qualifier dan 

condition susah diaplikasikan di SMA. 
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 Berdasarkan  hasil wawancara dengan guru mata pelajaran kimia kelas XI di 

SMAN 7 Kota Jambi, diperoleh  informasi bahwa masih banyak siswa yang 

kurang tertarik dan  kesulitan dalam memahami materi kimia. Kesulitan siswa 

untuk memahami, diduga karena metode pembelajaran yang digunakan dalam  

pembelajaran  selama ini lebih  fokus mengajarkan siswa agar mencapai kognitif 

aja, dan kurang menyeimbangkan dengan afektif dan psikomotorik siswa. Dalam  

proses pembelajaran  siswa tidak dibimbing  untuk  menemukan  sendiri konsep 

tetapi  melalui penyampaian  informasi  langsung  tentang  konsep tersebut, 

sehingga pembelajaran yang dilakukan  kurang berkesan bagi siswa. Aktivitas lain 

seperti tanya jawab antar teman, mendiskusikan  permasalahan antar teman dan 

guru juga belum tampak. Selain itu , kemampuan  siswa tergolong  rendah dalam  

beragumentasi. Contohnya saat siswa diberikan  pertanyaan tentang  peran  faktor-

faktor yang mempengaruhi laju reaksi dikehidupan sehari-hari yaitu  “ mengapa 

bila kita ingin mengawetkan makanan (misalnya ikan)  kita memakai lemari es?” 

dan siswa memberi pernyataan “biar tidak cepat busuk” dan pada saat guru 

menanyakan mengapa tidak cepat busuk dan  bagaimana peran faktor laju 

reaksinya mereka tidak dapat menjawab. Hal ini membuktikan kemampuan 

berargumentasi siswa masih kurang. Yang terlihat oleh peneliti siswa hanya 

mampu memberikan pernyataan saja tanpa adanya bukti ilmiah dan alasan yang 

menghubungkan pernyataan dan  bukti  ilmiah dalam berargumentasi. Untuk itu 

diperlukan  model  pembelajaran yang cocok untuk mengatasi masalah tersebut. 

Salah satunya model pembelajaran yang dapat melatih siswa dalam  

mengembangkan kemampuan berargumentasi adalah model kooperatif tipe CIRC. 

Model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) ini 
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dapat dikategorikan pembelajaran terpadu. Dalam pembelajaran CIRC atau 

pembelajaran terpadu setiap siswa bertanggung jawab terhadap tugas kelompok. 

Setiap anggota kelompok saling mengeluarkan ide-ide untuk memahami suatu 

konsep dan menyelesaikan tugas, sehingga model tersebut berpotensi untuk 

membentuk kemampuan argumentasi siswa. 

 Hasil penelitian Sastika (2013) dalam Ainun Mardhiah dan Mila Juwita et 

al. (2016) menyimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Coperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) merupakan  model pembelajaran 

yang dapat meningkatkan prestasi belajar kognitif dan afektif siswa. Demikian 

menurut Agasta Ria, Elfi Susanti, dan Ashadi (2013) pembelajaran kooperatif 

dengan metode CIRC meningkatkan pretasi belajar siswa pada materi pokok 

Sistem Koloid dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional dapat 

dilihat dari nilai posttest siswa. 

 Penelitian yang selama ini ada rata-rata hanya untuk melihat kognitif siswa 

saja dan disini peneliti ingin meneliti pengaruh model pembelajaran kooperatif 

Coperative Integrated Reading and Composition (CIRC) terhadap kemampuan 

argumentasi siswa. Maka dari itu perlu dilakukan analisis keterlaksaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Coperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) ditinjau dari aktivitas guru maupun aktivitas siswa, sehingga nantinya 

akan terlihat pengaruh keterlaksaan model pembelajaran terhadap kemampuan 

argumentasi siswa. 

 Dengan demikian, untuk mengajarkan  materi kimia yang  bersifat 

kontekstual  seperti laju reaksi diperlukan model pembelajaran  kooperatif  tipe 

Coperative Integrated Reading and Composition (CIRC) yang melibatkan 
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keaktifan siswa dalam memperoleh  pengetahuan atau  konsep sehingga dapat 

membangkitkan kemampuan argumentasi siswa. 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan  penelitian  dengan  judul “Analisis  Keterlaksanaan  Model  

Pembelajaran  Cooperative  Integrated  Reading and Composition (CIRC) dan 

Korelasinya Terhadap Kemampuan  Argumentasi  Siswa SMA” 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana  keterlaksanaan  model  pembelajaran  kooperatif  tipe Coperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) pada materi laju Reaksi di 

SMAN 7 Kota Jambi. 

2. Apakah  keterlaksanaan  model  pembelajaran kooperatif  tipe Coperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) korelasi terhadap kemampuan 

argumentasi siswa pada materi laju Reaksi di SMAN 7 Kota Jambi. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

 Untuk membatasi ruang lingkupnya, adapun yang diamati dalam penelitian 

di SMAN 7 Kota Jambi adalah  kemampuan argumentasi siswa yaitu mampu 

melakukan tiga aspek meliputi claim, data, dan warrant. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui  bagaimana keterlaksanaan model  pembelajaran  

kooperatif  tipe Coperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

pada materi laju Reaksi di SMAN 7 Kota Jambi.. 
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2. Untuk  mengetahui  apakah  keterlaksanaan  model  pembelajaran  

kooperatif  tipe Coperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

korelasi terhadap  kemampuan  argumentasi  siswa pada  materi laju Reaksi 

di SMAN 7 Kota Jambi. 

1.5  Manfaat Penelitian  

1. Bagi Siswa 

siswa diharapkan termotivasi untuk  lebih aktif dalam belajar  serta 

meningkatkan kemampuan argumentasi secara ilmiah. 

2. Bagi Peneliti  

Dengan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC diharapkan menambah 

wawasan  pengetahuan dalam  menerapkan model dan memanfaatkan media 

yang  tepat dalam pembelajaran kimia, sebagai bahan memperluas penelitian 

dalam mempersiapkan diri sebagai calon tenaga pendidik. 

3. Bagi Guru 

Dapat dijadikan salah satu alternatif  pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar untuk mempermudah guru mengaktifkan pembelajaran dikelas. 

4. Bagi Sekolah  

salah satu peluang pengenalan model pembelajaran yang bisa diterapkan di 

sekolah untuk  menunjang  proses  pembelajaran  dan  menghasilkan output 

yang berkualitas. 
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1.6 Defenisi Intilah 

Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah : 

1. CIRC 

Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

dikembangkan  pertama kali oleh Stevens, dkk (1987). Metode ini dikategorikan 

sebagai  metode pembelajaran terpadu. Dalam pembelajaran CIRC, setiap siswa 

bertanggung jawab  terhadap tugas kelompok. Setiap anggota kelompok saling 

mengeluarkan ide-ide untuk  memahami suatu konsep dan menyelesaikan tugas, 

sehingga terbentuk pemahaman dan pengalaman belajar yang lama. 

2. Argumentasi 

Argumentasi  memainkan  peran   penting dalam  mengembangkan pola 

berpikir kritis dan  menambah  pemahaman yang mendalam  terhadap suatu 

gagasan  maupun  ide. Argumentasi   memuat enam aspek  meliputi claim, data, 

warrant, backing, qualifier dan condition . 

3. Laju Reaksi 

Laju reaksi adalah laju penurunan reaktan (pereaksi) atau laju bertambahnya 

produk (hasil reaksi). Laju reaksi ini juga menggambarkan cepat lambatnya suatu 

reaksi kimia, sedangkan reaksi kimia merupakan proses mengubah suatu zat 

(pereaksi) menjadi zat baru yang disebut sebagai produk. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi adalah : konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. 


