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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan zaman menuntut sumber daya manusia yang berkualitas dan 

dihasilkan oleh pendidikan yang berkualitas pula. Pembelajaran IPA masa kini 

tidak hanya berupa transfer ilmu pengetahuan berdasarkan fakta atau bukti dan 

konsep saja tetapi juga mencari tahu tentang alam secara sistematis sebagai suatu 

proses penemuan sehingga siswa mampu memahami konsep sains dengan baik. 

Pembelajaran IPA bukan hanya untuk menguasai sejumlah pengetahuan, tetapi 

juga harus menyediakan ruang yang cukup untuk membangun kemampuan 

bernalar induktif, mengembangkan sikap ilmiah, meningkatkan pemahaman 

konsep, melakukan proses pemecahan masalah, dan menerapkannya melalui 

teknologi dalam kehidupan nyata (Departemen Pendidikan Nasional, 2005 dalam 

Rustaman, 2005).  

 IPA merupakan salah satu ilmu pengetahuan dasar yang berhubungan 

dengan perilaku dan struktur benda. Tujuan utama semua sains adalah usaha 

untuk mencari keteraturan dalam pengamatan manusia pada alam sekitar IPA 

termasuk fisika bertujuan untuk mengembangkan kemampuan analisis induktif 

dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip IPA untuk menjelaskan 

peristiwa yang terkait dengan konsep dan prinsip tersebut dan menyelesaikan 

masalah baik secara kualitatif dan kuantitatif (Erlina et al. 2015). Mata pelajaran 

IPA termasuk fisika berhubungan erat dengan berbagai gejala alam dalam 

kehidupan sehari-hari dan ditunjukkan untuk menggembangkan keterampilan 

bernalar, berpikir analitik, induktif, dan deduktif menggunakan konsep dan prinsip 

fisika. Keterampilan penalaran meliputi klarifikasi, dasar, inferensi dan evaluasi 

(Ennis, 1987).  Penalaran ilmiah melibatkan proses induktif untuk mencapai 

kesimpulan logis umum atau deduktif untuk mencapai kesimpulan logis tertentu 

atau keduanya. 

Pentingnya penalaran ilmiah telah diungkapkan oleh beberapa peneliti. Ding 

et al (2014) menyebutkan bahwa penalaran ilmiah merupakan salah satu 

keterampilan berpikir yang memiliki peran penting di dalam sains, teknologi, 
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teknik, dan matematika. Penalaran ilmiah juga berperan untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir dan bertindak dengan cara yang berhubungan dengan inkuiri, 

berpengaruh terhadap prestasi akademik siswa, dan berperan penting dalam proses 

perubahan konseptual (National Research Council, 2013, dalam Lazonder dan 

Drost, 2014). Kemampuan siswa untuk bernalar berdasarkan bukti-bukti yang 

diperoleh serta partisipasi dalam argumentasi ilmiah juga dipertimbangkan 

sebagai tujuan utama perbaikan sains (American Association for the Advancement 

of Science,1993 dalam Furtak et al, 2008). Duschl dan Gitomer (dalam Furtak et 

al, 2008) mengungkapkan bahwa perbaikan pendidikan melibatkan perkembangan 

berpikir, bernalar dan keterampilan memecahkan masalah untuk mempersiapkan 

siswa berpartisipasi dalam membuat serta mengevaluasi klaim pengetahuan, 

penjelasan, model dan desain eksperimen ilmiah.  

Hal tersebut juga tampak pada upaya pemerintah dalam memperbaiki 

pendidikan Indonesia melalui kurikulum 2013 yang menekankan pada proses 

berpikir dan pengalaman belajar siswa saat memperoleh konsep-konsep ilmiah, 

sehingga paradigma pendidikan yang memusatkan pembelajaran pada guru atau 

guru sebagai sumber ilmu kini mulai bergeser. Guru dituntut untuk semakin 

kreatif menciptakan lingkungan serta kegiatan belajar yang dapat memfasilitasi 

siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikirnya, termasuk keterampilan 

penalaran ilmiah. 

Selain siswa dituntut untuk dapat menunjukkan keterampilan bernalar, siswa 

juga dituntut dapat berargumentasi dengan baik seperti yang disampaikan 

Jacobsen et al (2009) terdapat ciri-ciri pembelajaran pada abad 21 yaitu adanya 

penggunaan informasi, komputasi, teknologi dan komunikasi. untuk mencapai 

tujuan pendidikan guna menghadapi tantangan pada abad 21 yang ditandai dengan 

laju perkembangan teknologi yang kian pesat, sehingga ilmu pengetahuan alam 

menjadi salah satu pondasi dalam pembangunan bangsa. Dengan pembelajaran 

IPA diharapkan siswa mampu memiliki keterampilan belajar  seperti kemampuan 

berpikir ktiris, inovatif, kreatif dan mampu mengomunikasikan dengan baik serta 

berkolaborasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa memiliki kemampuan 
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berpikir belumlah cukup jika tidak didukung dengan kemampuan komunikasi dan 

kolaborasi yang baik.  

Kemampuan komunikasi dan kolaborasi dapat ditunjukkan melalui 

kemampun argumentasi yang dimiliki siswa (Aleixandre dan Rodriguez, 2000). 

Baru-baru ini, keterampilan berargumentasi mendapatkan perhatian khusus oleh 

banyak peneliti pendidikan (Ozdern et al, 2013). Argumentasi menjadi bagian 

dalam praktek sains untuk mengevaluasi, menyaring kembali dan membentuk 

suatu teori baru serta menjadi pertimbangan dalam kegiatan inti pembelajaran 

sains (Evagorou et al, 2013). Aleixandre dan Rodriguez (2000) menyatakan 

bahwa argumentasi dianggap menjadi sesuatu yang penting dalam pendidikan 

karena konsisten dengan tujuan pendidikan pada umumnya yaitu untuk 

memfasilitasi siswa dalam memberikan alasan terhadap permasalahan atau isu  

terkait. Menurut Acar dan Patton, (2012) manfaat keterampilan penalaran ilmiah 

salah satunya untuk menentukan atau memberi keputusan hal tersebut tentu saja 

harus didukung dengan keterampilan argumentasi. Keterampilan penalaran formal 

siswa menunjukkan hubungan dengan keterampilan argumentasi dimana terdapat 

peningkatan pada penalaran formal selama pembelajaran. Sebaliknya, nilai 

penalaran formal tidak berkembang selama pembelajaran biologi di perguruan 

tinggi dengan pengantar tradisional dimana keterampilan argumentasi tidak 

diajarkan. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Heng et al (2015) dapat disimpulkan 

bahwa praktek argumentasi adalah bagian utama dari pendidikan sains. Praktek 

argumentasi sangat berperan dalam pembelajaran sains untuk meningkatkan 

pemahaman konsep sains. Selain itu praktek argumentasi dapat mempromosikan 

kemampuan literasi dan menggembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

Hal ini sejalan dengan pernyataan Kulatunga et al (2013) yang menyatakan bahwa 

argumentasi merupakan bagian penting dalam pembelajaran sains dan memiliki 

dampak yang positif bagi siswa, salah satunya dapat meningkat pemahaman 

konsep dan keterampilan bernalar siswa. 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi yang dilakukan pada 

salah satu SMP di kota Banda Aceh pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 
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terdapat aktivitas penalaran ilmiah dan argumentasi dalam proses belajar. Tingkat 

penalaran ilmiah dan keterampilan argumentasi siswa sangat bervariasi. Hal 

tersebut ditandai dengan siswa yang mampu mendeskripsikan tentang suatu 

permasalahan dan mampu mengomunikasikan dengan cara memberikan gagasan 

walaupun pernyataannya sering kali tidak sesuai atau tidak menggunakan bukti 

yang tepat. Akan tetapi, masih terdapat siswa yang sulit memberikan argumentasi 

yang disertai bukti yang memperkuat klaim mereka dan masih kurang penalaran 

ilmiahnya. Siswa kesulitan dalam mengaitkan informasi yang satu dengan lainnya 

dan tidak mampu mengkomunikasikan ide atau gagasan yang dimilikinya dengan 

baik. Terdapat pula beberapa siswa yang tidak percaya diri, malu, atau tidak 

berani memberikan argumentasi karena takut salah.  

Hasil pengamatan dan wawancara terhadap guru IPA terkait dengan proses 

pembelajaran yang dilakukan menunjukkan beberapa hal, yaitu: 1. Pembelajaran 

IPA yang diterapkan di sekolah  sudah sesuai dengan model yang dianjurkan 

dalam pembelajaran Kurikulum 2013 seperti inquiry, problem based learning, 

discovery learning dan  proyek based learning namun implementasi di kelas 

belum sesuai langkah-langkah atau sintaks; 2. Percobaan atau eksperimen yang 

dilakukan siswa masih bersifat verifikatif sehingga belum mampu  menggali dan 

mengembangkan keterampilan tingkat tinggi siswa terutama keterampilan 

penalaran ilmiah; 3. Latar belakang siswa juga mempengaruhi pola pikir siswa; 4. 

Pada proses pembelajaran terlalu terpaku dengan buku teks sehingga guru jarang 

menyajikan atau mengangkat isu-isu terkini (isu-isu sosial) dalam pembelajaran 

IPA. Berdasarkan hasil studi pendahuluan tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwasanya keterampilan penalaran ilmiah dan keterampilan berargumentasi 

siswa yang rendah dapat dipengaruhi oleh proses pembelajaran IPA yang belum 

mampu menerapkan metode atau model pembelajaran yang tepat dengan 

mengaitkan isu-isu sosial (kontekstual) secara efektif.  

Berdasarkan hasil penelitian Pritasari et al (2016) hasil rata-rata keterampilan 

argumentasi sebesar 28,96% dengan perolehan persentase pada aspek claim 

sebesar 61,62%, evidence sebesar 15,66% dan reasoning sebesar 9,60%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa keterampilan dalam memberikan argumentasi 
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ternyata masih minim. Hal tersebut ditinjau dari bagaimana siswa melakukan 

langkah-langkah dalam berargumentasi selama pembelajaran. Adapun langkah 

argumentasi yang sulit bagi siswa dalah mengkonstruk suatu argumen yang 

bersifat ilmiah. Siswa masih tidak memperhatikan bukti-bukti ilmiah pada saat 

membuat penalaran ilmiah (scientific reasoning). Siswa kesulitan dalam 

mengumpulkan dan menuliskan bukti-bukti ilmiah yang dapat menunjang klaim 

sehinggga argumentasi dapat dikatakan benar secara teori (Evagorou dan Osborne 

2013, Weng, Lin dan She, 2017). 

Kesulitan siswa dalam mempelajari IPA terlebih fisika dikarenakan beberapa 

materi bersifat metakognitif, sehingga siswa sulit untuk menalar dan memahami 

konsep yang diajarkan tersebut. Hal ini menyebabkan dibutuhkannya inovasi 

dalam pembelajaran. Untuk itu, guru dituntut menggunakan 

model/pendekatan/strategi yang dapat melibatkan  siswa dalam mengembangkan 

keterampilan penalaran ilmiah dan keterampilan berargumentasi. Seperti yang 

disampaikan oleh Probosari et al (2016) bahwa fokus dan model pembelajaran 

harus disesuaikan dan guru harus mampu mengarahkan siswa bagaimana 

membangun dan mendukung pengetahuan melalui argumen dan menilai serta 

menanggapi pernyataan atau argumentasi yang diajukan oleh orang lain. 

Guna menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dan beranjak dari 

tuntutan keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21, tentunya diperlukan suatu 

pembelajaran IPA yang dapat membantu menggali serta mengembangkan 

keterampilan penalaran ilmiah dan keterampilan argumentasi siswa. Dalam 

mempelajari pengetahuan, siswa didorong untuk belajar secara mandiri melalui 

keterlibatan aktif dalam menemukan konsep maupun prinsip IPA melalui 

pemecahan masalah yang merupakan proses ilmiah. Dahar (2011) menyatakan 

bahwa dengan belajar penemuan, siswa akan dilatih untuk berpikir secara luas 

untuk memecahkan masalah secara mandiri, membangkitkan rasa ingin tahu siswa 

dan memotivasi siswa untuk menemukan jawabannya. Hal tersebut memiliki 

kesamaan dengan model problem based learning (PBL) yang menekankan proses 

pembelajaran dimana siswa mampu mencari pemecahan masalah dengan 

menggunakan semua informasi yang ada. Arends (2004) menyatakan bahwa ada 
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tiga hasil belajar (outcomes) yang diperoleh siswa yang diajar menggunakan PBL 

yaitu: (1) inkuiri dan ketrampilan melakukan pemecahan masalah, (2) belajar 

model peraturan orang dewasa (adult role behaviors), dan (3) keterampilan belajar 

mandiri (skills for independent learning). Siswa yang melakukan inkuiri dalam 

proses pembelajaran akan menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi 

(higher-order thinking skill) dimana siswa akan melakukan operasi mental seperti 

induksi, deduksi, klasifikasi, dan reasoning. Karakteristik lingkungan belajar 

model pembelajaran PBL adalah: keterbukaan, keterlibatan siswa secara aktif, dan 

atmosfir kebebasan intelektual.  

Afandi et al (2012) berpendapat bahwa berpikir memainkan peranan penting 

dalam membangun kognisi seseorang karena berpikir kritis sebagai bagian dari 

sebuah proses aktif dimana seseorang memikirkan berbagai hal secara mendalam, 

mengajukan berbagai hal secara mendalam, mengajukan berbagai pertanyaan, 

menemukan informasi yang relevan daripada hanya menerima informasi secara 

pasif. Menurut Widodo (2013) siswa dapat memperoleh pengetahuan nyata yang 

ditemukan, direkontruksi, dan diberi makna oleh siswa itu sendiri melalui 

pengalaman nyata. Melalui PBL  siswa dituntut dan didorong untuk berpikir 

kritis, analitis, matematis, dan logis untuk menemukan alternatif pemecahan 

masalah melalui eksplorasi data secara empiris (Sanjaya, 2010). 

Penerapan model PBL dapat membantu siswa dalam berpikir, menyelesaikan 

masalah dalam proses meningkatkan keterampilan berpikir dengan 

menghubungkan konsep yang sedang dipelajari dengan konsep dalam konteks 

dunia nyata. Selain itu, juga dapat membantu siswa dalam menemukan konsep, 

PBL juga melatih siswa untuk dapat mengungkapkan pendapatnya tentang solusi 

dan penjelasan yang berkaitan dengan materi yang dipelajari (Bilgin et al, 2009). 

Hasil penelitian yang didapat oleh Afandi et al(2012) menyatakan bahwa 

siswa yang diajarkan dengan pendekatan metakognitif melalui model PBL 

memiliki prestasi belajar biologi yang lebih baik daripada yang diajarkan dengan 

pendekatan metakognitif melalui model Reciprocal Learning, dimana siswa yang 

memiliki kemandirian belajar dan kemampuan berpikir tinggi akan memiliki 

prestasi yang lebih baik. Dick dan Carey (dalam Uno, 2009) menyatakan bahwa 
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dalam proses pembelajaran akan lebih efektif apabila siswa secara aktif latihan 

secara langsung dan relevan dengan tujuan pembelajaran. Hal tersebut menjadi 

upaya untuk meningkatkan aktivitas dalam proses pembelajaran harus selalu 

dilakukan agar keinginan untuk meningkatkan keterampilan penalaran matematis 

siswa dapat terwujud dan penggunaan pendekatan metakognitif dapat menjadi 

alternatif penting untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Pada prinsipnya, kemampuan metakognitif adalah kemampuan seseorang 

dalam mengontrol proses belajarnya, mulai dari tahapan perencanaan, memilih 

strategi yang tepat sesuai masalah yang akan dihadapi, kemudian memonitor 

kemajuan dalam belajar dan secara bersamaan mengoreksi jika ada kesalahan. 

O’Neil dan Brown (1997 dalam Pramono, 2017) mengemukakan bahwa 

metakognitif sebagai proses seseorang berpikir tentang berpikir mereka sendiri 

dalam rangka membangun strategi untuk memecahkan masalah. Nur (2000) 

menyatakan bahwa metakognitif berhubungan dengan berpikir siswa tentang 

berpikir mereka sendiri dan kemampuan mereka menggunakan strategi-strategi 

belajar tertentu dengan tepat. Hasil penelitian Noto (2015) menunjukkan bahwa 

pembelajaran menggunakan pembelajaran kooperatif dengan dengan pendekatan 

metakognitif yang lebih menekankan pada aktivitas dan pembelajaran sosial 

terbukti lebih baik daripada pendekatan individual dengan metode ceramah yang 

selama ini dilakukan. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Pusparatri 

(2012) menyatakan bahwa pembelajaran sosial dan dampaknya dimaksudkan 

untuk mengembangkan kemampuan pemahaman siswa terhadap fenomena 

kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menunjukkan siswa dituntut harus mampu 

menganalisis dan mengatasi masalah yang terjadi dalam kehidupan 

bermasyarakat. Artinya, pembelajaran sosial tidak hanya membantu siswa 

menyelesaikan masalah pribadinya, namun juga masalah-masalah sosial mereka 

melalui tindakan-tindakan sosial yang rasional. Berdasarkan hal tersebut dapat 

dikatakan bahwa pendekatan metakognitif sangat cocok dipadukan dengan Sosio-

scientific issues (MSI). 

 Pendekatan metakognitif merupakan pendekatan pembelajaran yang 

mendorong siswa untuk mengetahui apa yang siswa pikirkan, apa yang siswa 
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miliki dan apa yang siswa harus dapatkan supaya pembelajaran yang dialaminya 

dapat menghasilkan pengetahuan baru yang lebih baik dan lebih kompleks. Srini 

(2014) berpendapat bahwa, Pendekatan metakognitif sangat baik diterapkan 

dalam proses pembelajaran karena dengan menerapkan pendekatan metakognitif 

dapat berpengaruh terhadap keterampilan tingkat tinggi. Kaitan antara 

kemampuan metakognitif dengan strategi berpikir adalah kemampuan 

metakognitif menyediakan cara mengendalikan berpikir yang pada akhirnya akan 

menghasilkan kemampuan dalam berpikir kritis terutama dalam bernalar ilmiah. 

Kebiasaan bernalar ilmiah penting dalam kehidupan sehari-hari karena 

penalaran tersebut berperan dalam membuat keputusan yang benar dan logis 

mengenai isu yang bersifat kontroversial (Yang dan Tsai, 2010). Isu sosio-

saintifik merupakan isu-isu yang berdasarkan pada masalah atau konsep ilmiah, 

bersifat kontroversial, didiskusikan di ruang publik dan biasanya memiliki 

pengaruh politik dan sosial (Sadler dan Zeidler, 2005 dalam Dawson dan 

Venville, 2010). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa isu sosio-saintifik dapat 

membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan 

kemampuan membuat keputusan, memiliki sensitivitas moral dan memicu 

konseptualisasi tentang hakikat sains (Sadler et al, 2004; Zeidler et al, 2002). 

Ketika menghadapi isu sosio-saintifik, seorang siswa harus membuat keputusan 

tentang tindakan apa yang harus diambil atau apa yang harus disetujui atau tidak 

disetujui, dengan mengungkapkan bukti serta alasan yang mendukung 

keputusannya. Saat siswa bernalar tentang isu sosio-saintifik, siswa dapat 

menunjukkan penalarannya yang meliputi konstruksi argument pendukung, 

counter-argument, dan rebuttal (Sadler dan Zeidler, 2004, dalam Wu dan Tsai, 

2011).  

Salah satu isu sosio-saintifik yang dapat memicu siswa untuk bernalar yaitu 

isu tentang energi yang merupakan  bagian dari KD 3.5 Kelas VII. Alasan pokok 

bahasan yang ini dipilih karena merupakan topik bahasan yang kontekstual 

dengan kehidupan sehari-hari sehingga dapat memberikan wawasan serta melek 

akan isu-isu sosial yang terjadi di lingkungan sekitarnya.  
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Saat menerapkan model pembelajaran tersebut, peneliti membandingkan 

antara model pembelajaran PBL dengan pendekatan MSI dan model PBL dengan 

pendekatan metakognitif. Kedua model pembelajaran tersebut memiliki perlakuan 

yang setara dalam proses pembelajarannya, yang membedakan keduanya ialah 

inovasi atau penambahan pendekatan Sosioscientific Issues. Meskipun kedua 

model tersebut memiliki perlakuan yang setara, namun belum diketahui model 

pembelajaran dengan pendekatan  manakah yang dapat memberikan hasil lebih 

tinggi pada mata pelajaran IPA. 

Berdasarkan latar belakang dan solusi yang diuraikan di atas, maka sangat 

menarik untuk dikaji dan diteliti mengenai pembelajaran yang mampu menggali 

dan mengembangkan keterampilan penalaran dan argumentasi ilmiah siswa. 

Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan berjudul “Penerapan Problem 

Based Learning Dengan Pendekatan Metakognitif Sosioscientific Issues untuk 

meningkatkan Keterampilan Penalaran dan Argumentasi Ilmiah Siswa Pada Tema 

Energi”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa 

permasalahan  yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya. 

1. Pembelajaran IPA pada kelas VII belum sesuai dengan sintaks atau 

langkah-langkah dengan model atau metode yang diterapkan dalam 

proses pembelajaran. 

2. Tidak mengaitkan isu sosio-saintifik dalam proses pembelajaran IPA. 

3. Pendekatan yang digunakan hanya itu-itu saja. 

4. Tidak menggali dan mengembangkan keterampilan abad 21 siswa. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah peningkatan 

keterampilan penalaran dan argumentasi ilmiah siswa melalui model PBL 

dengan pendekatan metakognitif sosioscientific Issues (MSI) dibandingkan 

dengan pembelajaran melalui PBL dengan pendekatan metakognitif pada tema 

energi?” 
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Agar penelitian ini lebih terarah, rumusan masalah di atas dapat dijabarkan ke 

dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah peningkatan keterampilan penalaran ilmiah siswa 

melalui model PBL dengan pendekatan metakognitif sosioscientific 

Issues  pada tema energi? 

2. Bagaimanakah peningkatan keterampilan argumentasi siswa melalui 

model PBL dengan pendekatan metakognitif sosioscientific Issues  

pada tema energi? 

3. Bagaimanakah perbandingan peningkatan keterampilan penalaran 

ilmiah siswa pada model PBL dengan pendekatan metakognitif 

sosioscientific Issues  dengan siswa  melalui PBL dengan pendekatan 

metakognitif  pada tema energi? 

4. Bagaimanakah perbandingan peningkatan keterampilan argumentasi 

siswa pada model PBL dengan pendekatan metakognitif sosioscientific 

Issues dengan siswa  melalui  PBL dengan pendekatan metakognitif  

pada tema energi? 

D. Pembatasan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut: 

1. Penalaran ilmiah yang diukur berdasarkan penalaran ilmiah oleh 

Lawson yang tersusun oleh 12 two tier questions, dengan dimensi 

penalaran yang diukur meliputi, concervation matter and volume, 

proposional reasoning, control of variables, probability reasoning, 

correlational reasoning, dan hypothetical deductive reasoning. 

2. Keterampilan argumentasi yang diukur berdasarkan argumentasi oleh 

Toulmin yakni pernyataan (Claim), fakta pendukung (Data), 

penjelasan tentang hubungan data dan pernyataan (Warrant), dan 

pernyataan dukungan (Backing). 

3. Materi energi dalam kehidupan sehari-hari. 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah untuk 

memperoleh gambaran, informasi dan melakukan kajian ilmiah tentang pengaruh 

penerapan model PBL dengan pendekatan metakognitif sosioscientific Issues 
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dalam meningkatkan keterampilan penalaran ilmiah dan keterampilan 

berargumentasi siswa dibandingkan dengan siswa yang diajarkan melalui PBL 

dengan pendekatan metakognitif. 

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah untuk memperoleh 

informasi tentang: 

1. Menyelidiki peningkatan keterampilan penalaran ilmiah siswa setelah 

diterapkan model PBL dengan pendekatan metakognitif sosioscientific 

Issues pada materi energi dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Menyelidiki peningkatan keterampilan argumentasi siswa setelah 

diterapkan model PBL dengan pendekatan metakognitif sosioscientific 

Issues pada materi energi dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Menyelidiki perbedaan peningkatan keterampilan penalaran ilmiah siswa 

pada model PBL dengan pendekatan metakognitif sosioscientific Issues  

dibandingkan dengan siswa yang diajarkan  melalui  PBL dengan 

pendekatan metakognitif pada tema energi . 

4. Menyelidiki perbedaan peningkatan keterampilan argumentasi siswa pada 

model PBL dengan pendekatan metakognitif sosioscientific Issues 

dibandingkan dengan siswa yang diajarkan melalui PBL dengan 

pendekatan metakognitif pada tema energi. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian tersebut ialah sebagai berikut ini: 

1. Sebagai bahan evaluasi guru dalam meningkatkan keterampilan 

penalaran ilmiah dan keterampilan argumentasi siswa melalui model 

PBL dengan pendekatan metakognitif sosioscientific Issues dalam 

pembelajaran IPA. 

2. Sebagai bahan rujukan bagi pihak yang berkepentingan seperti 

mahasiswa bidang pendidikan, guru, praktisi, lembaga penyelenggara 

pendidikan serta bagi peneliti yang bermaksud mengadakan penelitian 

sejenis serta pengembangannya. 

G. Asumsi Penelitian 

Adapun asumsi (anggapan dasar) yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kajian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keterampilan penalaran  
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dan keterampilan argumentasi ilmiah siswa dengan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Model PBL dengan pendekatan metakognitif sosioscientific issues 

mampu menggali keterampilan penalaran  dan berargumentasi ilmiah 

siswa 

2. Model PBL dengan pendekatan metakognitif sosioscientific issues 

mampu mengguatkan argumen siswa dengan cara menghubungkan 

klaim dan data  

 

H. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari penelitian ini ialah terdapat perbedaan peningkatan 

keterampilan penalaran siswa dan keterampilan argumentasi ilmiah 

menggunakan PBL melalui pendekatan metakognitif sosioscientific issues 

dibandingkan dengan keterampilan penalaran ilmiah siswa dan keterampilan 

argumentasi siswa yang diajarkan melalui model PBL dengan pendekatan 

metakognitif pada tema energi. 

Hipotesis Uji: 

H01    : Terdapat perbedaan perbedaan peningkatan penalaran ilmiah yang 

signifikan antara siswa yang diajarkan menggunakan PBL melalui pendekatan 

metakognitif sosioscientific issues dan siswa yang diajarkan melalui model 

PBL dengan pendekatan metakognitif (µ1 ≠ µ2) 

H02   : Tidak terdapat perbedaan perbedaan peningkatan keterampilan 

argumentasi yang signifikan antara siswa yang diajarkan menggunakan PBL 

melalui pendekatan metakognitif sosioscientific issues dan siswa yang 

diajarkan melalui model PBL dengan pendekatan metakognitif (µ1 = µ2) 

I. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah-istilah yang perlu 

didefinisikan secara jelas untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran, untuk 

itu diperlukan definisi operasional. Definisi operasional dari istilah tersebut yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini ialah: 

1. Keterampilan penalaran Ilmiah 
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Keterampilan penalaran ilmiah di dalam sains diterangkan sebagai 

sesuatu yang melibatkan hubungan antara ide-ide dengan bukti yang 

dikemukakan serta cara kedua hal ini berkoordinasi satu sama lainnya. 

Penalaran juga dipahami sebagai proses berpikir logis yang menggunakan 

induksi dan deduksi untuk mencapai suatu kesimpulan. Selain itu, 

penalaran juga didefinisikan sebagai proses menghasilkan dan 

mengevaluasi argumen yang logis. Untuk mendukung aktivitas penalaran 

ilmiah, keterlibatan serta aktivitas yang dilaksanakan oleh guru harus 

mempertimbangkan konten yang diajarkan, kemampuan kognitif peserta 

didik, serta asesmennya. Sehingga, aktivitas pembelajaran yang 

direncanakan guru mampu merangsang siswa untuk dapat bernalar ilmiah. 

Pada penelitian ini, penalaran ilmiah yang diukur menggunakan 

framework berdasarkan penalaran ilmiah oleh Lawson yang tersusun oleh 

12 two tier questions, dengan dimensi penalaran yang di ukur meliputi 

conservation matter and volume, proposional reasoning, control of 

variables, probality reasoning, correlational reasoning, dan hypothetical 

deductive reasoning. 

2. Keterampilan Argumentasi Ilmiah 

Keterampilan argumentasi didefinisikan sebagai proses dalam 

menghasilkan suatu pernyataan yang dibenarkan dengan dukungan berupa 

bukti atau fakta ilmiah. Pada prosesnya, terdapat beberapa aktivitas yang 

dilakukan seperti mempelajari pernyataan tentang kelebihan dan 

kekurangan, pro dan kontra, sebab dan akibat sehingga siswa mampu 

memberikan jawaban atas permasalahan yang ada melalui pemberian 

pendapat yang mendukung. Pendapat atau opini yang diutarakan harus 

didukung dan dihubungkan dengan bukti atau fakta ilmiah. 

Pada penelitian ini keterampilan argumentasi diukur dengan tes 

tertulis berupa soal essay atau uraian. Keterampilan argumentasi yang 

diukur berdasarkan argumentasi oleh Toulmin yakni pernyataan (Claim), 

fakta pendukung (Data), penjelasan tentang hubungan data dan pernyataan 
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(Warrant), pernyataan dukungan (Backing), jawaban alternatif (Rebuttal) 

dan kualifikasi. 

3. Model pembelajaran Problem Based Learning Dengan pendekatan 

metakognitif Sosioscientific Issues (MSI) 

Model Problem Based Learning (PBL) dengan pendekatan 

metakognitif Sosioscientific Issues (MSI) ialah gambaran inovasi model 

pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan masalah melalui 

tahapan metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan 

yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam kehidupan nyata yang 

terkait, dalam hal ini terkait dengan permasalahan atau isu-isu sosio-

saintifik, kemudian dari masalah tersebut siswa dirangsang untuk 

mempelajari masalah tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman 

baru. Siswa dituntut harus mampu menemukan solusi dari permasalahan 

nyata yang ditemukannya dan mampu mengambil keputusan.  

Hal tersebut membutuhkan pendekatan yang merangsang metakognitif. 

Adapun pendekatan yang digunakan mencakup pengetahuan strategi yang 

merupakan strategi-strategi belajar dan berpikir serta pemecahan masalah, 

tugas kognitif meliputi pengetahuan kontekstual dan kondisional, serta 

pengetahuan tentang kelebihan dan kelemahan diri sendiri dalam 

kaitannya dengan kognisi dan belajar. Tahapan-tahapan proses 

pembelajarannya terdiri dari diskusi awal, bekerja mandiri serta merefleksi 

dan merangkum . 

J. Struktur Organisasi Tesis 

Tesis ini terdiri atas lima bab disertai dengan daftar pustaka dan  lampiran. 

Pendahuluan dalam bab I menguraikan tentang latar belakang penelitian, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

struktur organisasi tesis. Bab II menguraikan tentang keterampilan penalaran 

ilmiah, keterampilan argumentasi ilmiah, pendekatan metakognitif, pendekatan 

sosioscientific issues, model problem based learning (PBL), rancangan model 

pembelajaran dan kerangka berpikir. Bab III terdiri dari metode dan desain 

penelitian, populasi dan subjek penelitian, prosedur penelitian, teknik analisis 
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instrumen, hasil judgement dan uji coba instrumen tes keterampilan penalaran 

ilmiah dan keterampilan argumentasi serta teknik analisis data hasil penelitian. 

Hasil dan pembahasan pada bab IV menguraikan tentang temuan-temuan 

penelitian dan pembahasannya. Bab V memuat simpulan yang diperoleh dalam 

menjawab pertanyaan penelitian, implikasi dan rekomendasi yang diberikan agar 

model pembelajaran PBL dengan pendekatan metakognitif sosioscientific issues 

dapat digunakan dan dikembangkan lebih baik di masa yang akan datang.
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