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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1. Simpulan  

Pemanfaatan PTFO mampu meningkatkan kemampuan argumentasi ilmiah 

siswa SMP menjadi lebih baik. Artinya pemanfaatan PTFO dapat memfasilitasi 

perubahan kemampuan argumentasi siswa menjadi lebih baik dalam hal level 

argumen, koherensi argumen, dan pola perubahan yang terjadi pada keduanya. 

Jawaban pada pertanyaan penelitian berdasarkan temuan dan pembahasan dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, profil kemampuan 

argumentasi dikaji berdasarkan level argumen dan koherensi argumen. Berdasarkan 

level argumen, ketika pretes siswa kelas eksperimen cenderung berada level 1 

(mengemukakan claim) dan kelas kontrol cenderung berada pada level 2 

(mengemukakan claim dan data). Sedangkan pada saat postes kelas eksperimen 

cenderung berada pada level 4 (mengemukakan claim, data, warrant, dan backing) 

dan  kelas kontrol level argumennya cenderung menyebar. Berdasarkan koherensi 

argumen, ketika pretes argumen siswa kelas kontrol cenderung lebih koheren 

dibandingkan dengan siswa kelas eksperimen. Sedangkan ketika postes kelas 

eksperimen cenderung lebih koheren dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Kedua, pola perubahan kemampuan argumentasi pada penelitian ini dikaji 

berdasarkan pola perubahan level argumen dan pola perubahan koherensi argumen. 

Berdasarkan pola perubahan level argumen, kelas eksperimen dominan mengalami 

pola perubahan level argumen construction, kemudian stagnant. Sedangkan kelas 

kontrol dominan mengalami pola perubahan level argumen construction, kemudian  

stagnant, dan sebagian kecil mengalami missorientation. Berdasarkan pola 

perubahan koherensi argumen, kelas eksperimen dominan mengalami pola 

perubahan koherensi argumen construction, kemudian stagnant. Sedangkan kelas 

kontrol dominan mengalami pola perubahan koherensi argumen construction, 

kemudian  stagnant, dan sebagian kecil mengalami missorientation. Hal ini 
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menunjukkan bahwa kemampuan argumentasi ilmiah siswa dalam menyelesaikan 

masalah pencemaran lingkungan setelah diberikan PTFO menjadi lebih baik. 

 

5.2. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut, maka terdapat dua  

implikasi yang dapat dikemukakan pada penelitian ini. Pertama, pemanfaatan 

PTFO dapat memfasilitasi siswa dalam mengubah kemampuan argumentasi dari 

segi level argumen dan koherensi argumen menjadi lebih baik. Hal ini karena semua 

siswa terlatih untuk berargumentasi. Selain itu interaksi sosial antara siswa dengan 

siswa dan siswa dengan guru menjadi lebih mudah tanpa adanya batasan waktu. 

Dengan hal tersebut menjadikan kemampuan argumentasi siswa tereksplorasi dan 

terelaborasi. Dengan demikian, argumen yang dikemukakan menjadi lebih baik dari 

pertemuan pertama hingga terakhir. 

 Kedua, karakteristika siswa dalam berargumentasi menyelesaikan masalah 

pencemaran lingkungan berbantuan PTFO berbeda-beda. Siswa dengan pola 

perubahan stagnant kemampuan argumentasinya lebih rendah dibandingkan 

dengan siswa construction. Hal tersebut dapat terjadi karena siswa construction 

selalu memberi dan merespon feedback sampai argumen yang dikemukakan 

maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa pola perubahan kemampuan argumen pada 

siswa ditentukan oleh karakteristik siswa dalam berargumen dengan bantuan PTFO. 

 

5.3. Rekomendasi  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut, maka terdapat empat   

rekomendasi yang dapat dikemukakan pada penelitian ini. Pertama, kemampuan 

argumentasi hampir tidak pernah menjadi fokus guru dalam pembelajaran dikelas 

dengan alasan membutuhkan banyak waktu. Hal ini mengakibatkan siswa kesulitan 

dalam berargumentasi. Padahal sebagai generasi penerus bangsa kemampuan 

argumentasi sangat penting bagi siswa agar dapat berperan serta dalam memberikan 

solusi terhadap permasalahan global. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan 

pembelajaran atau cara melatihkan argumentasi kepada setiap siswa yang fleksibel 

dan tidak menggunakan banyak waktu di kelas, yaitu dengan menggunakan 

platform pembelajaran online seperti edmodo.  
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 Kedua, guru sebelum meminta siswa berargumen dan memberikan serta 

merespon feedback secara online sebaiknya memberikan motivasi kepada siswa dan 

konsekuensi yang diterima oleh siswa agar setiap siswa memiliki disiplin dan 

motivasi yang tinggi dalam berargumen menggunakan PTFO. Karena dengan 

disiplin dan motivasi yang tinggi dalam mengikuti program yang dijalankan, maka 

siswa berpartisipasi aktif di setiap sesi argumentasi. Dengan demikian kemampuan 

argumentasi siswa dapat dengan mudah meningkat ke level yang lebih tinggi dan 

menjadi lebih koheren. Hal ini mengakibatkan pola perubahan level argumen dan 

koherensi argumen siswa pada kategori construction. 

Ketiga, penelitian selanjutnya dapat membandingkan kemampuan 

argumentasi siswa dengan menggunakan berbagai jenis media online yang berbeda, 

seperti edmodo, google classroom, moodle, facebook ataupun whatshapp. Karena 

dimungkinkan penggunaan jenis platform sebagai media argumentasi online 

mempengaruhi motivasi dan ketertarikan siswa dalam berargumentasi.  Keempat, 

perlu adanya penelitian lanjutan mengenai korelasi antara pemahaman konsep, latar 

belakang keluarga, dan kemampuan metakognisi terhadap kemampuan argumentasi 

pada aspek kajian level argumen, koherensi argumen dan pola perubahan yang 

terjadi pada keduanya. Karena dimungkinkan ketiga hal tersebut mempengaruhi 

kemampuan argumentasi siswa.  

 


