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ABSTRAK 

 

Penelitian multi tahun ini difokuskan untuk mengukur keterampilan argumentasi 

mahasiswa UPGRIS dengan menggunakan model Assessment Argumentative by Standpoint, 

Scaffolding,& Coding  (AASSC). 3 program studi yang dilibatkan dalam penelitian pada 

tahun pertama ini meliputi Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dan 

Prodi Pendidikan PKn. Dari masing-masing program studi ditentukan matakuliah yang 

bersesuaian dengan argumentasiModel AASSC dituangkan dalam bentuk lembar observasi 

argumentasi kelompok (LOAKp), lembar observasi argumentasi kelas (LOAKl). Wacana 

argumentasi dianalisis dengan menggunakan TAP (Toulmin Argumentation Pattern) yang 

terdiri  atas komponen claim, warrant, backing dan rebuttal. Keterampilan berargumen 

diukur secara kualitatif dan kuantitatif pada aspek pola wacana argumentasi kelompok 

(PWArKp), partisipasi individu (partIndv) dan jumlah wacana (jml wcn). Model instrumen 

AASSC tersebut diimplementasikan melalui scaffolding (tahap inisiasi, tahap 

pengembangan, dan tahap penguatan)  dengan strategi asesmen dan standpoint tertentu serta 

dianalisis dengan menggunakan coding system. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  

keterampilan argumentasi mahasiswa UPGRIS cukup bervariasi model AASSC. Pada 

umumnya semua program studi menunjukkan perkembangan mulai tahapan inisiasi, 

pengembangan hingga tahapan penguatan. Kualitas argumentasi berdasarkan bukti 

pembenaran mahasiswa Progam studi PKn dan Pend. Biologi mengalami peningkatan 

dengan kemampuan berargumentasi yang didukung warrant dan backing, sedangkan 

kemampuan mengembangkan warrant dan backing mahasiswa Progam studi Pend. Bahasa 

Inggris masih perlu upaya untuk dtingkatkan lagi karena  mahasiswa cenderung hanya 

membaca sumber literatur sebagai warrant dan backing nya. Pola wacana argumentasi kelas 

(PWArKl) berkembang pada seluruh standpoint yang diajukan dan termasuk pada level 4 

dan level 5. Beberapa standpoint mendapat respon yang baik dari mahasiswa sehingga 

wacana argumentasi dapat berkembang dan menghasilkan wacana argumentasi yang lebih 

kompleks. 
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BAB I.  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam dua dekade terakhir ini para pakar pendidikan mulai mengkaji pembelajaran 

sebagai sarana untuk membangun pengetahuan melalui proses sosial; di sini peran bahasa 

dan komunikasi dalam pembelajaran mulai mendapat perhatian (Erduran, 2004). Saat ini 

perhatian para pakar pendidikan mengalami pergeseran dari yang sebelumnya terfokus pada 

student centered process dengan berbasis inkuiri menjadi lebih terfokus pada peran bahasa 

dan komunikasi dalam praktek pembelajaran di kelas   (Osborne, 2010). 

Kerja ilmiah para saintis dalam membangun pengetahuan kemudian menjadi dasar 

pemikiran pembelajaran. Kerja ilmiah yang dilakukan para saintis ini tidak hanya sebatas 

kegiatan mengkaji suatu fenomena alam dan melakukan pengujian. Kegiatan yang tidak 

kalah pentingnya adalah bagaimana para ilmuwan mampu mengkomunikasikan  dan mampu 

meyakinkan komunitas ilmiah tentang kualitas kebenaran hasil temuannya. Pada saat inilah 

seorang ilmuwan harus mampu menyajikan dukungan yang kuat sebagai pembenaran atas 

temuannya. Revolusi sains yang dikemukakan Kuhn (1996) menjadi bukti bagaimana proses 

sosial memegang peranan yang penting dalam membangun pengetahuan. Kerja ilmiah 

berupa mengkomunikasikan hasil ini sering terlupakan oleh para pemerhati dan praktisi 

pendidikan sains untuk dikembangkan dalam pembelajaran sains di kelas. 

Para pakar pendidikan mulai meyakini bahwa inti dari cara berpikir saintis adalah 

bagaimana ia mampu menyajikan bukti sebagai dasar argumen atau claim yang terkait 

dengan fakta-fakta melalui suatu premis (Driver, 2000; Emeeren, 2009). Wacana 

argumentasi dalam konteks pembelajaran sains selanjutnya menjadi isu sentral pada 

berbagai penelitian saat ini (misalnya Bell, 1997; Driver, 2000;  Zimenez-Aleixandre et al., 

2000; Kelly & Takao, 2002; Zohar & Nemet, 2002; Puvirajah, 2007; Yalcinoglu, 2007; 

Berland, 2008; Sampson & Clark, 2009; Chen, 2011).  

Aufschnaiter et al. (2007) mengangkat adanya tiga kerangka teoritik yang mendasari 

penelitian tentang argumentasi dalam pendidikan. Kerangka pertama, para saintis 

melibatkan argumentasi untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan (Lawson, 

2003; Aufschnaiter et al., 2007). Kerangka kedua, masyarakat harus menggunakan 

argumentasi  untuk terlibat dalam perdebatan ilmiah (Simon et al., 2003; Aufschnaiter et al., 
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2007).  Kerangka ketiga, dalam proses pembelajaran sains siswa memerlukan argumentasi 

(Osborn et al.,2004; Aufschnaiter et al., 2007) 

Sementara itu Erduran (2008) menemukan adanya dua kerangka kerja yang digunakan 

pada penelitian tentang argumentasi dalam pembelajaran sains, yaitu kerangka kerja pertama  

mengkaji pentingnya wacana argumentasi dalam proses konstruksi pengetahuan ilmiah dan 

konsekuensinya terhadap pendidikan. Selanjutnya kerangka kerja kedua yaitu  mengkaji 

peran penting dari interaksi sosial dalam pembelajaran dan proses berpikir. Kerangka kerja 

ini menggunakan dasar  teori sociocultural prespective dari Vygotsky (1978) yang 

berpandangan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi berasal dari aktivitas sosial yang 

dimediasi oleh bahasa tertentu. 

Dengan semakin berkembangnya penelitian tentang argumentasi, maka argumentasi 

telah berperan sentral dalam  suatu bangunan eksplanasi, model dan teori. Dalam hal ini 

argumentasi telah menjadi wacana yang sangat penting dalam proses sains, sehingga harus 

mulai diperkenalkan dalam pembelajaran sains di kelas. Thiberghien dalam Erduran (2008) 

menyatakan tiga tujuan  penggunaan  argumentasi dalam pembelajaran, yaitu pengembangan 

pemahaman tentang hakekat sains, pengembangan pendidikan masyarakat serta 

pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi.  

Kontribusi argumentasi dalam pembelajaran  di kelas dapat dikelompokkan dalam 

lima dimensi (Erduran, 2008) Dimensi pertama,   argumentasi mendukung keberadaan 

proses kognitif dan metakognitif sesuai karakteristik kinerja para ahli yang dapat menjadi 

model bagi siswa. Dimensi kedua, mendukung perkembangan kompetensi komunikasi dan 

berpikir kritis. Dimensi ketiga mendukung pencapaian literasi sains serta melatih siswa 

untuk berbicara dan menulis dengan menggunakan bahasa sains. Dimensi kempat 

mendukung enkulturasi kedalam praktek budaya ilmiah serta mengembangkan kriteria 

epistemik untuk mengevaluasi pengetahuan. Dimensi kelima mendukung pengembangan 

penalaran, khususnya dalam pemilihan teori atau penentuan sikap berdasarkan kriteria 

rasional. Keseluruhan dimensi ini saling berpengaruh, meskipun dikaji secara terpisah tetapi 

perlu dipahami bahwa untuk mengimplementasikannya dalam pembelajaran sains perlu 

mengkoordininasi serangkaian aspek pedagogik, kurikulum dan inisiasi asesmen dari satu 

dimensi dengan dimensi lainnya (Erduran, 2008). 

Pengembangan keterampilan argumentasi dalam pembelajaran telah dilakukan pada 

jenjang mulai dari sekolah dasar (Petrou et al., 2007), sekolah menengah pertama (Kuhn & 

Udell, 2003; Kim & Song, 2005; Aufschnaiter et al. 2007; Belland et al, 2010), sekolah 

menengah atas (Sampson & Clark, 2008; Sampson & Clark, 2009; Lin & Mintzes, 2010), 
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perguruan tinggi (Sampson et al, 2010; Lacho & Jonassen, 2010), hingga penelitian untuk 

kalangan guru-guru sains (Osborn, 2009). Andrews et al. (2006) melakukan penelitian 

rintisan pada keterampilan argumentasi mahasiswa semester pertama dari tiga disiplin ilmu 

(Sejarah, Biologi dan Teknik Elektronik). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masing- 

masing disiplin memiliki karakteristik wacana argumentasi yang berbeda.  

Sebagai lembaga pencetak calon guru UPGRIS dengan slogan The meaning University 

bertanggung jawab untuk menghasilkan calon guru yang unggul dan berjati diri. Peningkatan 

kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu unggulan dalam Rencana dan Strategi 

LPPM UPGRIS tahun 2015-2020, seperti  yang nampak pada tabel berikut: 

Kompetensi

/ Keahlian/ 

Keilmuan 

Isu-Isu 

Strategis 

Konsep 

Pemikiran 

Pemecahan 

Masalah 

Topik Riset yang 

Diperlukan 

Pendidikan  

Era 

globalisasi 

dan pasar 

MEA 

Pembinaa

n SDM 

yang 

memiliki 

kompeten

si unggul 

untuk 

bersaing 

dengan 

Negara 

lain 

Penelitian 

pengembangan 

SDM dengan 

kompetensi abad 

21 

Pembelajaran berbasis 

HOTs (Higher order 

thinking skilss) 

Pengembangan perangkat 

berbasis HOTs 

Pembekalan kompetensi 

unggul bagi masyarakat 

Sumber: Renstra LPPM UPGRIS  

Merujuk pada Renstra LPPM UPGRIS pengembangan sumber daya manusia dengan 

penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) menjadi 

unggulan di bidang pendidikan.  Dengan demikian perlu dikembangkan suatu strategi yang 

membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Salah satu 

keterampilan tersebut  adalah keterampilan dalam menggunakan dan menerapkan hubungan 

sebab akibat suatu konteks dengan konteks yang lain. Kemampuan ini dapat terbentuk 

dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Sementara kemampuan berpikir kritis 

akan terasah apabila sering terlibat dalam wacana argumentasi. Selain itu Perkembangan 

kurikulum pendidikan saat ini menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, 

dan argumentasi dapat menjadi alat yang penting untuk mengajarkan keterampilan berpikir 

kritis (Brudvik, 2006; Marttunen, et al., 2005).  

Pengembangan kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu elemen penting bagi 

mahasiswa dan terlibat dalam lingkungan pembelajaran pada berbagai pendekatan 

pengajaran. Keterampilan berpikir kritis yang baik sangat penting untuk pembelajaran 

seumur hidup. Tujuan dari pembelajaran keterampilan berpikir kritis adalah agar mahasiswa 
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mampu mengases informasi serta dapat bekerja melalui suatu permasalahan dengan cara 

terbaik. Selain itu itu mahasiswa juga harus dapat menggunakan keterampilan berpikir kritis 

untuk menghubungkan konsep dasar dengan situasi yang nyata (Durron, 2006; Shriner, 

2006). 

Sementara itu mengembangkan  strategi  argumentasi dapat menjadi salah satu 

alternatif yang dapat membantu mahasiswa untuk meningkatkan  keterampilan berpikir kritis 

(Jamaludin et al., 2007; Marttunen et al., 2005). Dengan berargumentasi mahasiswa dapat 

meningkatkan kinerja dan hasil belajar. Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan kinerja dan hasil belajar sains pada siswa yang menggunakan argumentasi 

dalam pembelajarannya (Cross et al., 2008; Sampson et al., 2008; Arianne et al., 2007; 

Marttunen et al., 2005).  

Pengembangan strategi argumentasi dalam permbelajaran dapat dilakukan pada proses 

pembelajaran dan pada strategi asesmennya, karena asesmen memiliki  hubungan  yang erat 

dengan  proses belajar. Dalam hal ini asesmen merupakan  upaya formal dalam pengumpulan 

informasi yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan sikap siswa 

sebagai bahan bagi guru untuk pengambilan keputusan dalam memperbaiki proses dan hasil 

belajar siswa (Herman et al., 1992; Popham, 1995). 

Beberapa penelitian pada dekade terakhir telah mencoba  mengembangkan berbagai 

instrumen untuk mengukur keterampilan berargumentasi dengan berbagai model 

(Marttunen, 1994; Bell;1997; Clark et al., 2001; Clark & Sampson’s, 2001; Cho et al.; 2002; 

Sadler, 2006; Yalcinoglu, 2007;  Oh & Jonassen, 2007; Simon, 2008; Sampson et al., 2010; 

Osborne et al., 2010). Namun demikian kerangka kerja asesmen argumentatif yang telah 

dikembangkan memiliki beberapa kelemahan diantaranya; pertama sebagian besar analisis 

kualitas argumentatif verbal dilakukan terhadap transkrip rekaman audio atau audiovisual, 

untuk ini diperlukan perangkat elektronik (recorder atau handycam). Kedua, dekade terakhir 

dikembangkan asesmen argumentatif berbasis software atau web, sehingga memiliki 

keterbatasan dalam implementasinya di lapangan. Ketiga, beberapa penelitian terfokus  

hanya pada salah satu aspek keterampilan argumentasi, misalnya keterampilan argumentasi 

tertulis atau argumentasi lisan. 

Beberapa  kerangka kerja analitik dalam menganalisis kualitas suatu argumen yang 

telah dikembangkan  para ahli  cukup sulit untuk diimplementasikan secara luas karena 

masih sebatas untuk menganalisis argumentasi berdasarkan  transkrip perkuliahan  dari 

rekaman audio atau audiovisual. Hal ini sangat menyulitkan dosen atau pengajar dalam  

mengukur  keterampilan argumentasi mahasiswa.  
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Roshayanti (2012) telah mengembangkan model asesmen untuk mengembangkan 

keterampilan berargumentasi. Model ini dikenal dengan AASSC (Assessment Argumentatif 

By Scaffolding Standpoint And Coding). Pengujian terbatas dan ujicoba diperluas telah 

dilakukan di Program Studi Biologi UPI dan UPGRIS dan terbukti model ini dapat 

mengembangkan keterampilan berargumentasi mahasiswa. Namun demikian implementasi 

model ini pada program studi lainnya belum dilakukan. Hasil studi pendahuluan pada 

beberapa mata kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, PPKn dan Bahasa Sastra 

Indonesia menunjukkan bahwa kemampuan argumentasi mahasiswa masih perlu 

dikembangkan lagi. Dengan demikian implementasi Model AASSC pada program studi 

lainya mutlak diperlukan khususnya pada matakuliah dengan karakterisitk khusus yang 

membutuhkan keterampilan berbicara atau argumentasi. Program studi tersebut adalah Prodi 

Bahasa inggris (PBI), PPKn, Bahasa Indonesia (BI). Mata kuliah Speaking dan Berbicara  

(pada prodi PBI, dan PBSI) menuntut mahasiswa untuk bisa mengembangkan wacana 

argumentasi, namun seringkali  dosen mengalami kesulitan ketika melakukan asesmennya. 

Hal yang sama dirasakan oleh dosen pengampu matakuliah Sosiologi  pada  Prodi PPKn, 

wacana mahasiswa kurang berani untuk berpendapat dan berargumentasi meskipun dari 

karakteristik mata kuliahnya menuntut mahasiswa dapat mengembangkan wacana 

argumentasi dalam memecahkan masalah sosial, misalnya bahasan tentang masyarakat dan 

konflik. Dengan demikian peran penting argumentasi dalam membangun pengetahuan pada 

Berbagai program studi di UPGRIS sangat penting untuk menghasilkan sumber daya 

manusia yang unggul berjati diri. 

Terkait dengan hal ini maka upaya untuk mengembangkan ketrampilan argumetasi 

mahasiswa UPGRIS dapat dilakukan dengan menggunakan model AASSC. Model AASSC 

mudah dan praktis untuk digunakan, karena lebih implementatif dan komprehensif dalam 

mengukur keterampilan argumentasi mahasiswa.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: Bagaimanakah  model  asesmen argumentatif  AASSC dapat 

mengembangkan  keterampilan berargumentasi mahasiswa UPGRIS ? 

Permasalahan di atas dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian yaitu: 

1. Bagaimanakah model AASSC dapat digunakan untuk mengukur keterampilan 

argumentasi mahasiswa UPGRIS? 
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2. Bagaimanakah profil keterampilan berargumentasi mahasiswa UPGRIS dalam konsep 

Fisiologi Manusia sebagai hasil implementasi model  AASSC? 

 

C. Penjelasan Istilah 

Keterampilan berargumentasi yang dimaksudkan disini adalah  keterampilan dalam 

melakukan proses penyusunan sebuah argumen yang bertujuan untuk membenarkan 

keyakinannya, sikapnya dan suatu nilai sehingga dapat mempengaruhi orang lain (Inch  et 

al.,2006). Keterampilan argumentasi yang dikaji dibatasi pada keterampilan argumentasi 

lisan dan tertulis. 

Sementara itu asesmen argumentatif  merupakan proses pengumpulan dan analisis 

informasi untuk mengases  keterampilan siswa dalam menyusun sebuah argumen. Asesmen 

argumentatif yang dikembangkan dibatasi pada asesmen kinerja dalam berargumentasi 

melalui pengembangan lembar observasi, lembar kerja, dan tugas karya tulis argumentatif. 

Dalam penelitian ini pula digunakan beberapa istilah yang perlu didefinisikan dan 

dijelaskan penggunaannya, agar tidak menimbulkan  makna ganda. Istilah tersebut 

diantaranya “aspek”, “katagori”. “level”, “deskriptor”. Istilah “aspek” disini bermakna 

penginterpretasian gagasan, masalah, siatuasi sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut 

pandang tertentu (Departemen Pedidikan Nasional, 2008). Istilah ini digunakan untuk 

membedakan beberapa sudut pandang dalam menilai keterampilan berargumentasi 

mahasiswa, misalnya aspek konseptual dan epistemik, aspek kualitas argumentasi tertulis 

kelompok, aspek pola wacana argumentasi kelompok, aspek partisipasi individu dan jumlah 

wacana, dan aspek kualitas argumentasi tertulis individu. Setiap aspek keterampilan 

berargumentasi selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa deskriptor. Misalnya aspek 

konseptual terdiri dari dua deskriptor, sementara aspek epistemik memiliki tiga deskriptor  

Istilah ”level” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2008) adalah suatu tataran atau tingkatan. Istilah”level” digunakan dalam 

penelitian ini untuk mengukur  tingkatan kualitas  keterampilan berargumentasi yang 

dimiliki mahasiswa pada aspek tertentu, misalnya untuk aspek konseptual dan epistemik 

maka pengukuran level keterampilan berargumentasi dilakukan dengan melihat persentasi 

anggota kelompok yang memenuhi deskriptor tertentu. Sementara itu untuk aspek pola 

wacana argumentasi kelompok, level kualitas keterampilan berargumentasi ditentukan oleh 

kompleksitas pola wacana. 

Istilah lain yang digunakan adalah “katagori”, yaitu bagian dari sebuah 

pengelompokan atau klasifikasi  (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Istilah 
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“katagori” digunakan untuk  melakukan analisis keterampilan beragumentasi individual 

pada aspek partisipasi individu dan jumlah wacana. Dalam hal ini siswa dikelompokan 

menjadi tiga katagori yaitu tinggi, sedang dan rendah, selanjutnya katagori ini menjadi acuan 

untuk mengukur perkembangan keterampilan beragumentasi. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model AASC dapat 

digunakan untuk mengukur keterampilan berargumentasi mahasiswa UPGRIS Tujuan 

lainnya adalah untuk dapat mengidentifikasi   profil  keterampilan berargumentasi 

mahasiswa yang diukur dengan menggunakan asesmen argumentatif sebagai contoh hasil 

implementasi model.  

 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan sains dari 

penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis: a) hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

implementasi asesmen argumentatif dalam proses pembelajaran khususnya dalam mata 

kuliah tertentu pada Prodi PBI, PBSI dan PPKn, b) hasil penelitian ini dapat menambah 

khasanah jenis asesmen alternatif berupa asesmen argumentatif. 

Manfaat praktis: a) bagi guru dan dosen, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan tambahan pengetahuan pentingnya argumentasi dalam pembelajaran 

perkuliahan. b) Bagi pendidik, penelitian ini juga dapat memberikan suatu kerangka kerja 

baru  untuk pengembangan asesmen alternatif dengan menerapkan suatu model asesmen 

argumentatif. b) bagi mahasiswa calon guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan keterampilan berargumentasi sehingga dapat mengembangkan pula 

keterampilan berpikir kritis dan keterampilan berbahasa. Selain itu diharapkan pula dapat 

membekali calon guru bahasa inggris, bahasa Indonesia, dan calon guru PPkn tentang 

bagaimana mengimplementasikan argumentasi dalam pembelajaran di kelas.  
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BAB II. KAJIAN PUSTAKA 

A. Kerangka Kerja Argumentasi  

Dalam mengembangkan asesmen argumentatif perlu dipahami terlebih dahulu 

mengenai kerangka kerja argumentasi yang mencakup definisi,karakter, sifat, konteks, 

perspektif, komponen, cara menganalisisnya. Kerangka kerja analisis menjadi dasar untuk 

dapat menganalisis dan mengembangkan suatu kerangka analisis wacana argumentasi. 

 “Argumentasi” berasal dari bahasa latin argumentum yang asal katanya ”argue”, 

kemudian mendapat akhiran mentum yang berarti mengemukakan pendapat, mencari 

pengetahuan serta pembuktian (Rigotii & Moraso, 2009). Inch & Warnick (2006) 

mendefinisikan proses argumentasi sebagai proses yang digunakan seseorang untuk 

menganalisis informasi tentang suatu topik dan kemudian hasil analisisnya dikomunikasikan 

kepada orang lain. Seseorang  yang terlibat argumentasi bertujuan untuk mencari 

pembenaran terhadap keyakinannya, sikapnya, dan nilai sehingga dapat mempengaruhi 

orang lain; dengan demikian proses argumentasi terkait dengan sistem berpikir kritis  (Inch 

& Warnick, 2006).  

Menurut Suppe (2000) dan Duschl & Osborne (2002) argumentasi ilmiah merupakan 

dialog antara dua atau lebih individu yang mengkoordinasikan fakta dan teori untuk 

memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang suatu model, prediksi atau suatu 

evaluasi. Dalam dunia pendidikan argumentasi sering digunakan untuk memberitahu dan 

membujuk orang lain untuk menguatkan sesuatu. Duschl & Osborne (2002) memberikan 

contoh argumen dalam pembelajaran sains, yakni guru memberikan eksplanasi ilmiah 

kepada siswa untuk membantu mereka memahami eksplanasi ilmiah tersebut sebagai suatu 

alasan (reasoning). Argumentasi dapat diartikan pula sebagai eksplorasi yang sistematis dari 

suatu konfrontasi teoritis (theoretical confrontation) melalui koordinasi bukti-bukti yang 

menggambarkan hasil observasi empiris atau hasil eksperimen tentang fenomena alam (Bell, 

2007) 

Eemeren (1996) mengidentifikasi empat karakteristik argumentasi. Pertama, 

argumentasi merupakan aktifitas verbal yang secara normal dibangun oleh bahasa setempat. 

Kedua, argumentasi adalah aktivitas sosial yang pada prinsipnya mengarahkan orang lain. 

Ketiga, argumentasi adalah aktivitas penalaran yang mengindikasikan beberapa pemikiran 

tentang suatu objek. Terakhir keempat, argumentasi terkait dengan opini atau standpoint 

tentang suatu objek yang spesifik. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa argumentasi 

diarahkan  untuk meningkatkan atau menurunkan penerimaan (acceptability) pendengar atau 

pembaca tentang standpoint yang kontroversial. 
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Lebih lanjut dijelaskan oleh Inch & Warnick (2006) bahwa argumentasi merupakan 

suatu proses yang menghubungkan secara bersama-sama argumen individual. Misalnya para 

pengacara menghubungkan argumen-argumennya secara bersama-sama untuk 

memenangkan suatu kasus di pengadilan. Dengan demikian argumentasi dibangun dari 

argumen individual. Sementara itu suatu argumen merupakan serangkaian pernyataan yang 

dibentuk berupa suatu claim, dan claim menawarkan suatu dukungan atau dapat juga 

merupakan usaha untuk mempengaruhi seseorang dalam konteks ketidaksetujuan. 

Shemwell & Furtak (2009) menjelaskan tiga sifat penting yang perlu diperhatikan 

dalam argumentasi ilmiah. Pertama prioritas diberikan pada bukti sebagai dasar untuk 

menegaskan keabsahan claim. Kedua, argumentasi merupakan suatu proses sosial 

pertukaran sejumlah ide yang difokuskan pada perbedaan sudut pandang. Ketiga, 

argumentasi memiliki tujuan untuk membangun dan menyempurnakan penjelasan fenomena 

alam. Sejalan dengan ini Inch & Warnick (2006) menekankan bahwa bukti-bukti ini 

mengandung fakta serta kondisi yang dapat diamati secara objektif, atau berupa keyakinan 

atau pernyataan yang secara umum dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau kesimpulan 

yang telah ditetapkan sebagai jalinan rasional antara bukti dan claim, serta mengesahkan 

langkah-langkah ketika menggambarkan kesimpulan.  

Berdasarkan kajian berbagai literatur maka dapat ditarik suatu penjelasan umum 

mengenai argumentasi. Argumentasi merupakan salah satu genre wacana yang berfungsi 

untuk mencari pembenaran terhadap pendapat, sikap dan nilai yang diyakininya. 

Argumentasi bertujuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga sehingga merupakan suatu 

proses yang dilakukan oleh dua individu atau lebih, dengan demikian argumentasi 

merupakan proses sosial yang terjadi dalam konteks lisan atau tertulis dan dibangun oleh 

bahasa setempat. Argumentasi tersusun atas argument individual yang berkaitan dengan 

penalaran. Untuk mengembangkan suatu argumen dibutuhkan kemampuan individu 

mengkoordinasikan fakta dan teori. Selain itu diperlukan pula kemampuan  memberikan 

penjelasan yang mendalam tentang model, prediksi atau evaluasi. Kemampuan 

mengkoordinasikan fakta dan memberikan penjelasan memegang peranan penting dalam 

menjamin suatu argumen individual.  

Argumen diproduksi dari konteks khusus dan dievaluasi secara umum dengan 

menyesuaikan waktu dan tempat. Konteks ini mempengaruhi cara argumen dibuat, dipahami 

dan dievaluasi. Konteks merupakan bagian yang penting dalam mengembangkan suatu 

argumen karena akan membentuk cara pendebat mempengaruhi lawan bicaranya. Secara 
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umum konteks argumen merupakan irisan dua konsep antara lingkungan argumen dan 

bidang argumen. (Inch & Warnick, 2006). 

Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa lingkungan argumen adalah konteks khusus ketika 

orang saling berargumen, dan penerima memahami argumen kemudian menyelaraskan 

kerangka berpikirnya dengan lingkungan argument tersebut. Terdapat tiga tipe lingkungan, 

argumen yaitu personal, teknikal dan publik (Inch & Warnick, 2006). Lingkungan personal 

biasanya argumen relatif lebih informal dan kasual misalnya dalam lingkungan keluarga, 

sementara argumen dalam lingkungan teknis diatur oleh aturan yang lebih ketat dan spesifik 

serta menyediakan tipe-tipe khusus dari bukti dan alasan agar dapat diterima, seperti 

argumen yang dibuat di antara para akademisi. Adapun argumen di lingkungan publik 

melibatkan masyarakat penerima yang diukur melalui pemahaman  publik, sepertia argumen 

para politisi atau pejabat humas. 

Sementara itu argument fields menyediakan  suatu konteks  dalam membuat dan 

memahami suatu argumen. Bidang argumentasi merupakan konteks yang terspesialisasi 

untuk  mendeterminasi  aturan-aturan dari bukti yang dapat diterima, jenis-jenis issu yang 

dapat dipertimbangkan, serta aturan atau prosedur dalam mengendalikan argumen termasuk 

bahasa yang digunakan dalam mengekspresikannya. Contoh bidang argumentasi 

diantaranya adalah hukum, etika, pengobatan, sains, dan estetika  Bidang argumentasi 

penting dalam menilai antara claim yang berkompetensi karena memberikan prinsip dasar 

dalam berbagai bentuk alasan yang mendasarinya (Inch & Warnick, 2006). 

Wenzel (1982) merangkum berbagai perspektif argumentasi dan menyimpulkan 

bahwa perspektif argumentasi dikatagorikan menjadi tiga perspektif yang saling melengkapi 

dan masing-masing menekankan pada aspek yang berbeda dari argumentasi. Perspektif 

tersebut meliputi logika, dialektika, dan retorika. Ketiganya bukan merupakan tiga macam 

argumen yang berbeda tetapi merupakan cara pandang yang berbeda terhadap argumentasi. 

Suatu argumentasi dapat dinilai melalui pertanyaan dari ketiga perspektif. Perspektif logika 

mempertanyakan “Apakah argumen cukup beralasan ?”, sedangkan perspektif dialektikal 

mempertanyakan “Apakah  diskusi ditangani dengan benar untuk mencapai pengujian kritis 

dan tertutup terhadap seluruh aspek isu yang berkembang?”. Adapun perspektif retorika 

mempertanyakan “apakah pendebat telah berhasil mengembangkan suatu argumen yang 

dapat mempengaruhi pendengarnya?”. Perspektif logika memandang  suatu argumen 

sebagai suatu rangkaian premis dan suatu kesimpulan, dan juga merupakan perhatian yang 

utama dalam mempertimbangkan apakah pendebat tampaknya menyadari kepentingan dan 

nilai-nilai dari para audiens dan pernyataan argumen mereka dengan baik dan efektif. 
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Perspektif dialektika terfokus pada pengembangan suatu pengujian yang tertutup, kritis dan 

komprehensif dari keseluruhan posisi yang relevan. Perspektif retorikal memandang 

argumen sebagai daya tarik bagi pendengar sehingga diperlukan  suatu strategi untuk 

mempengaruhinya. 

Beberapa kajian tentang argumen terpusat pada model argumen berbasis arguer  atau 

pendebat yang menekankan pada perspektif logika dan dialektika. Pendekatan berbasis 

arguer atau pendebat terfokus pada produksi dan argumen yang terkait dengan kajian logika 

formal. Syllogisme adalah model argumen yang dijelaskan oleh Aristoteles dan merupakan 

model yang pertama dipublikasikan. Dalam model ini, argumen yang terdiri dari tiga 

pernyataan (premis major, premis minor, kesimpulan) dan tiga istilah (istilah besar, istilah 

menengah, istilah kecil). Tiga istilah yang ditempatkan dan dipasang pada setiap tiga 

pernyataan. Setiap istilah  digunakan dua kali. Apabila premis mayor dan premis minor  

benar dan sah, maka kesimpulan dari silogisme juga benar dan valid. Misalnya: 

 

Premis mayor : Setiap A (istilah besar) adalah B (istilah tengah) 

Mamalia (istilah besar) berdarah panas (istilah tengah) 

Premis minor :  Setiap C (istilah kecil) adalah B (istilah tengah) 

Kelelawar (istilah kecil) berdarah panas (istilah tengah) 

Kesimpulan  : Maka, setiap C (istilah kecil) adalah A (istilah  besar) 

Maka, kelelawar (istilah kecil) adalah mamalia (istilah besar) 

 

 

Toulmin (1984) mengkritik silogisme pada logika formalnya yang bertentangan 

dengan bentuk praktek pemberian alasan pemikiran. Dia berpendapat bahwa dalam 

percakapan dan argumentasi informal, silogisme tidak menyediakan model yang bermanfaat  

bagi masyarakat tentang bagaimana melakukan argumentasi yang sebenarnya. Menurut 

Toulmin (1984) argumen menyerupai suatu organisme yang memiliki bagian individual 

dengan fungsi yang berbeda yang berkaitan dengan claim. Model Toulmin meliputi tiga 

bagian yang ada dalam setiap argumen (data, warrant, claim) dan tiga bagian yang 

disertakan dalam banyak argumen (reservasi, kualifikasi, backing). Komponen ini bekerja 

bersama-sama dan menjelaskan bagaimana mereka  mengadaptasi argumen ke berbagai 

situasi dan konteks, sebagaimana yang nampak pada Gambar 1.1 

Model Toulmin menawarkan suatu metode untuk menganalisis dan mengkritisi 

argumen, sehingga setiap komponen argumen dapat diuji, dinilai kekuatannya. Pendekatan 

koorientasional dibangun berdasarkan model Toulmin yang ditambah dengan tiga elemen 

yaitu proses koorientasi, situasi argumen dan hubungan argumen (Erduran, 2008). Lebih 
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lanjut Inch & Warnick (2006) menjelaskan  dengan menggunakan pendekatan ini argumen 

yang dirancang sesuai dengan pemikiran pendengarnya pada situasi tertentu. Dalam model 

ini, argumen yang berdasarkan pernyataan yang diterima oleh penerima tidak diperlukan 

dukungan lebih lanjut. Oleh karena pertanyaan argumen tidak menimbulkan perselisihan, 

maka tingkat perdebatan menjadi menurun. Ketika argumen  berhasil digunakan untuk 

mendukung claim baru, tingkat perdebatan menjadi meningkat, dan claim sebelumnya akan 

menjadi suatu premis untuk sebuah argumen baru. Ketika argumen membuktikan yang 

digunakan sebagai bukti untuk claim ternyata tidak terbukti, maka hasilnya adalah argumen 

rantai. Konsep perdebatan bertingkat berguna karena dapat menggambarkan cara penerima 

bersepakat dengan pendebat yang mungkin berbeda dengan  claim argumen yang sedang 

dibuat.  

 

 

 

 

 

Gambar  2. 1. Model Argumentasi Toulmin (Inch & Warnick, 2006) 
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Gambar 2..2. Model Argumentasi Toulmin Dengan Enam Elemen 

(Inch & Warnick, 2006) 

 

Claim dan proposisi merupakan komponen argumentasi yang memiliki fungsi penting. 

Claim dan proposisi  memfokuskan perhatian pendebat pada tujuan dan argumen 

menyiratkan masalah yang harus diputuskan sebelum sengketa dapat diselesaikan. Argumen 

diperluas dalam bentuk percakapan, diskusi, pidato, atau esai, termasuk jaringan yang 

menggabungkan claim untuk mendukung proposisi, atau claim utama. Pendebat yang 

terampil harus mampu mengidentifikasi tuntutan utama dan pokok subclaim dalam 

argumentasi orang lain. Mereka juga harus mampu menyusun frase claim mereka sendiri 

sehingga mereka mengkomfirmasikan claimnya kepada orang lain sesuai harapan. Dengan 

kata-kata mereka menyatakan dengan tepat, sehingga pendebat akan lebih berhasil dalam 

membangun argumen yang diperpanjang. 

Orang-orang yang berpartisipasi dalam argumen diharapkan menjadi subyek 

kontroversial atau terbuka untuk terjadinya perbedaan pendapat. Siapa pun yang mengclaim 

sesuatu harus dapat menjelaskan mengapa pernyataannya harus didukung dan dibenarkan. 

Oleh karena itu para pendebat seharusnya mengembangkan claim yang nampaknya tidak 

disetujui. Orang yang berpartisipasi dalam argumen mengharapkan claim yang lebih jelas. 

Mereka ingin mengetahui apa masalah dan apa manfaatnya bagi mereka. Pendebat 

menyatakan tuntutan itu harus menghindari istilah ambiguitas (pernyataan dengan arti 
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banyak), dan pernyataan yang memperkenalkan beberapa masalah secara bersamaan. Claim 

juga harus dapat dinyatakan secara obyektif, dan stereotip serta istilah- istilah konotatif harus 

dihindari.  

Orang-orang mengharapkan para pendebat dapat mengambil isu sesuai dengan sikap 

dan praktek. Jika pendebat berupaya untuk mempengaruhi seseorang, dia harus mengajukan 

claim yang akan mengubah apa yang akan terus dilakukan atau argumen diyakini tidak 

terjadi. Dalam menyajikan sebuah perubahan argumen, dengan menganggap beban pendebat 

membuktikan ada alasan untuk perubahan yang akan dibuat. 

Nilai suatu claim adalah manfaat dari sesuatu yang sesuai dengan standar yang 

diberikan oleh pendebat. Fokus nilai claim sengketa merupakan sikap dasar (nilai) peserta 

dalam argumentasi. Sengketa melibatkan nilai etika, estetika, dan hukum moral. Kebijakan 

claim adalah untuk melakukan suatu program aksi atau perubahan dalam kepercayaan orang 

lain. Mereka biasanya menyatakan ketidakpuasan terhadap suatu praktek atau keyakinan 

bahwa perubahan dalam kebijakan atau perilaku akan membawa perbaikan. Claim dapat 

dinyatakan secara eksplisit atau implisit tergantung pada hubungan antara pendebat dan 

konteks untuk diskusi. Claim tereksplisit adalah yang dinyatakan publik dan dipahami oleh 

pendebat. Claim lain mungkin implisit dan tidak dinyatakan publik tetapi ada dan dipahami 

sebagai bagian dari jaringan asumsi yang mendasari hubungan atau sejarah dari advokat.  

Komponen selanjutnya adalah bukti-bukti (backing), dijelaskan bawa bukti meliputi 

fakta-fakta dapat diamati secara obyektif, secara umum dapat diterima sebagai kepercayaan 

atau premis, serta  dapat membuat kesimpulan. Bukti dapat berfungsi apabila diterima oleh 

penerimanya serta dapat digunakan untuk mendukung pernyataan lainnya. Jika peserta 

dalam suatu argumentasi menyangkal suatu pernyataan, maka hal tersebut tidak dapat 

berfungsi sebagai bukti karena tidak disetujui. Bukti-bukti dibagi ke dalam dua klasifikasi 

yaitu fakta dan opini sebagai fakta.  

Bukti nyata dapat berasal dari pengamatan dan pengalaman laporan dan penjelasan 

dari peristiwa atau fenomena, statistik, sebuah artifak semuanya merupakan objek yang 

digunakan untuk mendukung argumen. Bukti faktual sebenarnya adalah bukti yang 

mengambarkan kenyataan. Bukti opini adalah interpretasi seseorang dari makna bukti fakta. 

Ketika pendebat menggunakan bukti pendapat, ia menggunakan pernyataan orang lain untuk 

mendukung claim. Bukti opini dari  para ahli sangat berguna ketika arguer tidak memiliki 

banyak pengalaman pribadi dengan subjek argumennya.  

Hendaknya disadari kualitas dari bukti sehingga dapat memberikan dukungan untuk 

argumen. Bukti harus berasal dari sumber reliabel yang telah terbukti benar beberapa kali. 
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Sumber bukti harus obyektif, dan menawarkan sebuah pertanyaan atau masalah yang tidak 

dapat diputarbalikkan. Bukti harus konsisten meskipun berasal dari sumber yang berbeda. 

Bukti juga harus baru, terutama pada kondisi yang berubah dari waktu ke waktu. Bukti harus 

dapat mendukung claim secara langsung dan relevan dengan pernyataan claim.  

Dalam melakukan pemisahan berbagai bukti, harus dipahami penggunaan  berbagai 

jenis sumber, serta penggunaan beberapa tempat untuk menyimpan bukti. Informasi 

direkam, dan dievaluasi sebagai sumber ketika di tinggalkan. Berbagai sumber secara umum 

dapat berbentuk buku-buku, hasil wawancara berkala, dokumen pemerintah, dan bahan 

referensi lainnya. Tidak ada satu jenis sumber yang terbaik, atau jenis sumber tertentu akan 

memberikan informasi yang terbaik. 

 

B. Peran Argumentasi dalam Membangun Pengetahuan pada Pembelajaran  

Proses pembangunan pengetahuan saterjadi melalui serangkaian tahapan dimulai dari 

kajian terhadap fenomena alam, melakukan interpretasi dan mengkomunikasi hasil 

temuannya hingga dapat diterima sebagai suatu pengetahuan baru. Dalam proses ini interaksi 

sosial tidak dapat dipisahkan dari kegiatan para saintis ketika mengkonstruksi pengetahuan. 

Para saintis dituntut harus mampu mengkomunikasikan  dan mampu meyakinkan komunitas 

ilmiah tentang kebenaran hasil temuannya, serta  dengan menyajikan dukungan  yang   kuat 

sebagai pembenaran atas temuannya. Revolusi sains yang dikemukakan Khun (1963) 

menjadi bukti bagaimana proses sosial memegang peranan yang penting dalam membangun 

pengetahuan. Seperti yang yang dikutip oleh Osborne (2008) tentang bagaimana proses 

seseorang memperoleh pengetahuannya yang tersaji pada Gambar 2.3 
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Gambar 2.3 Proses Bagaimana seseorang Memperoleh Pengetahuan (Osborne et al, 2008) 

Kerja ilmiah para saintis dalam membangun pengetahuan kemudian menjadi dasar 

pemikiran dalam pengembangan literasi sains dalam pembelajaran sains melalui inkuiri. 

Inkuiri merupakan inti dalam upaya untuk membantu siswa mengembangkan literasi sains 

(AAAS, 1993; NRC, 2000). Driver et al. (2000) Newton & Osborne (2000) menyatakan 

bahwa literasi sains yang sesungguhnya merupakan pemahaman bagaimana pengetahuan 

dihasilkan, dipertimbangkan, dan dievaluasi oleh para saintis. Literasi sains juga terkait 

dengan pemahaman tentang bagaimana menggunakan pengetahuan tersebut ketika terlibat 

dalam proses inkuiri sebagai refleksi praktis pada komunitas ilmiah. Inkuiri ilmiah seringkali 

digambarkan sebagai proses membangun pengetahuan melalui berbagai eksplanasi yang 

masuk akal sesuai dengan data. Eksplanasi ini kemudian  dipresentasikan dalam komunitas 

sejawat untuk dapat dikritik, didebat dan diperbaiki (Driver et al., 2000; Sandoval & Reiser, 

2004).  

Simon & Erduran (2002) menyatakan bahwa keterampilan berbahasa dalam 

pembelajaran sains perlu mendapat perhatian karena sesungguhnya bahasa memegang peran 

sentral baik dalam pembelajaran maupun dalam pengembangan lingkungan pembelajaran. 

Sementara itu, pentingnya argumentasi dalam pembelajaran sains dikemukakan pula oleh 

Puvirajah (2007) dan Briker & Bell (2008) bahwa pada pembelajaran sains berbasis inkuiri 

keterampilan berkomunikasi untuk mencari dukungan merupakan proses yang sangat 

penting. Argumentasi sangat berguna sebagai suatu alat untuk menganalisis dan 

mengintrepetasi diskusi atau debat dalam pembelajaran sains khususnya untuk memahami 
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bagaimana siswa terlibat dalam pengembangan dan evaluasi suatu claim pengetahuan 

spefifik. Dalam hal ini argumentasi telah menjadi wacana yang sangat penting dalam proses 

sains, sehingga harus mulai diperkenalkan dalam pembelajaran sains di kelas.  

Thiberghien (dalam Erduran, 2008) menyatakan tiga tujuan  penggunaan  argumentasi 

dalam pembelajaran sains yaitu: memberikan pemahaman tentang hakekat sains, 

pengembangan pendidikan masyarakat serta pengembangan keterampilan berpikir tingkat 

tinggi. Argumentasi dalam pembelajaran sains di kelas memberikan kontribusi dalam lima 

dimensi seperti yang dikemukakan oleh Erduran (2008) yaitu: 

Pertama  argumentasi mendukung keberadaan proses kognitif dan metakognitif 

sesuai karakteristik kinerja para rahli yang dapat menjadi model bagi siswa.  

Kedua, argumentasi mendukung perkembangan kompetensi komunikasi dan berpikir 

kritis.  

Ketiga  argumentasi mendukung pencapaian literasi sains  serta melatih siswa untuk 

berbicara dan menulis dengan menggunakan bahasa sains.  

Kempat argumentasi mendukung enkulturasi kedalam praktek budaya ilmiah serta 

mengembangkan kriteria epistemik untuk mengevaluasi pengetahuan.  

Kelima argumentasi mendukung pengembangan penalaran, khususnya dalam 

pemilihan teori atau penentuan sikap berdasarkan kriteria rasional.  

 

Terkait dengan peran penting dan kontribusi argumentasi dalam pembelajaran sains, 

beberapa ahli pendidikan sains mengemukakan berbagai dasar alasan diantaranya: 

argumentasi berguna untuk mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah (Kuhn, 1992), 

argumentasi dapat membuat keterampilan berpikir ilmiah dan penalaran siswa menjadi lebih 

nampak untuk dianalisis (Bell & Lenn; 2000; Chinn & Anderson, 1998), argumentasi 

berguna untuk memberikan kesempatan belajar tentang hakekat sains bukan hanya konten 

sains (Osborne et al.; 2004; Driver et al.; 2000). Dipihak lain beberapa ahli (Driver et al., 

2000; Jimenez-Aleixander et al.,2000; Duschl & Osborne, 2002) sepakat bahwa kemampuan 

berargumentasi merupakan aspek penting dari kemampuan literasi ilmiah karena dengan 

kemampuan berargumentasi maka seseorang mampu mengkaji dan kemudian menerima 

atau menolak hubungan di antara bukti dan ide-ide teoritis yang digunakan dalam eksplanasi 

ilmiah kemampuan untuk membuat hubungan antara dan di antara bukti.  

Berbagai penelitian tentang argumentasi dalam pembelajaran sains telah banyak 

dilakukan, beberapa diantaranya mengkaji argumentasi dalam bidang Biologi. Andrews et 

al. (2006) melakukan penelitian rintisan pada keterampilan argumentasi mahasiswa semester 

pertama dari tiga disiplin ilmu (Sejarah, Biologi dan Teknik Elektronik), hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa masing- masing disiplin menunjukkan karakteristik wacana argumentasi 
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yang berbeda. Beberapa dosen berpandangan bahwa mahasiswa S1 Biologi kurang memiliki 

pengetahuan yang mencukupi tentang cara berargumentasi Andrews et al. (2006). 

Dalam Biologi penentuan dari suatu bukti atau fakta lebih banyak ditentukan oleh 

pengujian konsep melalui metoda ilmiah klasik daripada menguji suatu ide baru. Dijelaskan 

pula oleh Andrew et al. (2006) dalam membangun pengetahuannya mahasiswa Biologi lebih 

terfokus pada pengujian yang adil, konfirmasi dengan kebenaran yang ada, melakukan dan 

menggunakan pengujian empiris, membangun konten pengetahuan, serta menerapkan teori 

dan konsep yang telah ada dalam situasi praktek. Sementara itu bagi sebagian besar 

mahaiswa S1 Biologi belum mempraktekkan argumentasi, mereka cenderung memandang 

argumentasi sebagai suatu istilah untuk perselisihan dalam kehidupan sehari hari daripada 

sebagai alat untuk pengembangan pengetahuan akademik. 

Argumentasi dapat dikembangkan dalam disiplin Biologi melalui  pengembangan 

perkuliahan yang lebih terbuka dengan debat tentang aspek aspek Biologi. Argumentasi 

yang dikembangkan bisa dalam bentuk essay  argumentasi atau diskusi kelompok yang 

diarahkan. Selain itu argumentasi dapat dikembangkan pula melalui program perkuliahan  

yang mengembangkan keterampilan sains dan memberikan kesempatan untuk 

mengeksplorasi argument dalam wacana sains secara tereksplisit dan terbuka untuk 

bereksperimen dan berdiskusi (Andrew et al., 2006). 

Ditambahkan oleh Andrew et al.(2006) keterampilan intelektual yang sesungguhnya 

dalam disiplin biologi adalah katagorisasi, pembentukan konsep dan pengujian hipotesis, 

tetapi dosen cenderung tidak menghubungkan keterampilan intelektual ini sebagai makna 

dari ekspresi suatu argumentasi. Dikemukakan pula bahwa meskipun  bahasa verbal 

memainkan peranan utama dalam berpikir dan berekspresi secara biololgi, tetapi para pakar 

Biologi cenderung tidak melihat bagian dimana bahasa memainkan peran penting. Para 

pakar Biologi lebih terfokus  pada konsep, prosedur dan praktek untuk mengkaji suatu objek. 

C. Pengembangan Asesmen Argumentatif  sebagai Asesmen Alternatif  Untuk 

Menilai Keterampilan Argumentasi Mahasiswa 

1. Kerangka  Kerja Asesmen Argumentatif  sebagai Asesmen Alternatif 

Sasaran pembelajaran dalam pendidikan sains mengandung tiga dimensi yang harus 

selalu tercermin dalam setiap pembelajaran sains, ketga dimensi tersebut meliputi dimensi 

proses, dimensi produk dan dimensi sikap (Bartholomew et al., 2004). Selain 

mengembangkan aspek kognisi, pembelajaran sains memiliki target meningkatkan 

keterampilan proses, kreativitas, sikap dan kemampuan aplikasi konsep (Yager, 1996). 

Hubungan antara penilaian dan proses belajar sangat erat, oleh karena itu untuk mendorong 
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mahasiswa mengembangkan daya kreasi dan keterampilan berfikirnya maka penilaian yang 

dilakukan tidak hanya ditujukan pada aspek penguasaan konsep saja, namun perlu 

dilengkapi dengan penilaian terhadap proses belajar mahasiswa atau aktivitas, karya 

mahasiswa, dan sikap mahasiswa. Instrumen penilaian yang dapat digunakan untuk menilai 

kinerja mahasiswa tersebut adalah dengan menggunakan penilaian berbasis asesmen 

(Assessment-based Evaluation).  

Penilaian berbasis asesmen menuntut ditampilkannya kompetensi dan kreativitas serta 

inisiatif yang lebih luas dari diri siswa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Khattri (1995) 

bahwa penilaian terhadap berbagai aspek kinerja siswa memiliki pengaruh positif di kelas, 

karena melengkapi guru dengan acuan pedagogis yang membantu mengembangkan teknik 

instruksional yang efektif. Selain itu penilaian juga menyediakan informasi secara 

komprehensif mengenai kemajuan belajar siswa termasuk kekuatan dan kelemahannya. 

Mengingat begitu besarnya manfaat dan peranan penilaian berbasis asesmen terhadap 

kinerja siswa serta proses pembelajarannya, maka guru sebagai pengelola utama kegiatan 

pembelajaran diharapkan mampu memahami, merencanakan sekaligus melaksanakan jenis-

jenis penilaian berbasis asesmen.  

Asesmen merupakan upaya formal dalam pengumpulan informasi yang berkaitan 

dengan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan sikap siswa sebagai bahan bagi guru 

untuk pengambilan keputusan sebagai memperbaiki proses dan hasil belajar siswa (Herman 

et al., 1992; Popham, 1995). Asesmen dilakukan melalui berbagai metode dan prosedur baik 

formal maupun informal. 

Salah satu jenis asesmen adalah asesmen alternatif (alternative assessment) yang 

merupakan bentuk asesmen selain asesmen konvensional (selected respon test dan paper-

pencil test). Asesmen alternatif lebih autentik dan signifikan dalam mengungkap proses dan 

hasil belajar siswa. Herman (1997) memberikan semboyan khusus bagi asesmen alternatif 

dengan ungkapan "What You Get is What You Assess" (WYGWYA). Asesmen alternatif 

disebut juga asesmen otentik (authentic assessment), asesmen portofolio (portfolio 

assessment) atau asesmen kinerja (performance assessment) (Herman, 1997; Popham, 

1995). 

Penggunaan asesmen dalam pembelajaran (classroom assessment) mempunyai tujuan 

utama untuk memperbaiki proses pembelajaran melalui pengambilan keputusan yang 

professional oleh guru. Popham (2011) menegaskan asesmen bertujuan untuk: 1) 

mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dalam belajar siswa, 2) memantau kemajuan 

belajar siswa, 3) menentukan jenjang kemampuan siswa, 4) mengevaluasi efektivitas 
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pembelajaran, 5) membangun persepsi publik terhadap efektivitas pembelajaran, 6) menilai 

kinerja guru kelas, 7) memperjelas tujuan pembelajaran yang dirancang guru. 

Herman (1997) menyatakan  bahwa penggunaan asesmen alternatif harus dapat 

menuntut siswa untuk merancang, membuat, menghasilkan, mengunjukkan atau melakukan 

sesuatu dan dapat memberi peluang untuk terbentuknya berpikir kompleks dan kemampuan 

memecahkan masalah. Dinyatakan pula bahwa asesmen alternatif harus menggunakan 

kegiatan-kegiatan yang bermakna secara instruksional, menuntut penerapan yang otentik 

pada dunia nyata; pensekoran yang didasarkan pada pertimbangan manusia daripada mesin. 

Asesmen yang berstandar tinggi adalah asesmen yang relevan dengan standar atau 

kebutuhan hasil belajar siswa; memberikan penilaian adil bagi semua siswa, dan memiliki 

reliabilitas serta validitas yang tinggi (Herman,1997). 

 

2. Framework  Asesmen Argumentatif dalam Mengases Kualitas Argumentasi 

Salah satu alternatif asesmen adalah asesmen reasoning yang dapat dikembangkan 

sebagai assesmen argumentatif (Derry, 2000). Dalam mengembangkan suatu asesmen 

argumentatif diperlukan suatu kerangka analisis argumentasi dalam pembelajaran sains, 

seperti yang dijelaskan oleh Erduran (2008) yang meliputi a)bukti dan kebenaran, b) praktek 

epistemik dan kriteria, c) pendebat dan sifat argumennya, d) partisipasi dalam diskusi. 

Untuk mengases bukti dan kebenaran, Zohar dan Nemet (2002) mengemukakan dasar 

kekuatan  suatu argumen bahwa argumen yang kuat memiliki banyak pembenaran yang 

relevan dan spesifik untuk mendukung kesimpulan dengan bukti bukti konsep sains yang 

akurat. Sedangkan ciri-ciri agumentasi yang lemah ditunjukkan dengan tidak adanya 

pertimbangan pengetahuan ilmiah, atau ada pertimbangan pengetahuan ilmiah namun tidak 

akurat dan tidak spesifik serta tidak tepat. 

Sandoval (Erduran, 2008) menjelaskan untuk mengases praktek epistemik dan kriteria 

suatu argumen perlu dikembangkan suatu kerangka yang dapat menguji kualitas argumentasi 

ilmiah siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat koding skema dari dua dimensi 

kualitas argumentasi ilmiah yaitu kualitas konseptual dan kualitas epistemological. Kualitas 

konseptual diukur berdasarkan kemampuan siswa dalam mengartikulasikan claim kausal 

melalui kerangkan kerja yang spesifik, serta kemapuan dalam menjamin Claim dengan data 

yang memadai. Sementara itu kualitas epistemologikal diukur berdasarkan kemampuan 

siswa dalam mengambil data yang cukup untuk menjamin Claimnya, kemampuan menulis 

suatu penjelasan kausal yang koheren untuk menjelaskan suatu fenomena,  serta  
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kemampuan menggabungkan referensi retorikal yang tepat ketika mengungkapkan tentang 

data (lihat Gambar 2.4). 

Sementara itu Zembal et al.(2002)  mengembangkan suatu rubrik yang dapat 

mengukur argumen mahasiswa calon guru. Rubrik ini dikembangkan dalam empat katagori 

yaitu koherensi kausal dan struktur, fakta, pembenaran dan evaluasi. Dilain pihak Hogan & 

Maglianti (dalam Erduran, 2008) mengembangkan suatu koding skema tingkatan pendebat 

(arguer) dalam menguji suatu kesimpulan. Hal ini dilakukan untuk melihat respon yang 

berbeda dari arguer. 

Untuk mengases partisipasi dalam diskusi, Maloney dan Simon (dalam Erduran, 2008) 

mengembangkan suatu sistem koding yang disebut “Peta Diskusi”, peta diskusi ini dirancang 

untuk mengidentifikasi sifat dan jangkauan siswa yang terlibat dialog argumentasi. 

“Jaringan Argumentasi” yang dikembangkan oleh Chinn dan Arderson (1998) digunakan 

untuk mengkonstruksi peta diskusi ini. Dalam menyusun jaringan argumentasi diidentifikasi 

memerlukan beberapa representasi diagramatik dari wacana yang dapat menunjukkan 

dengan jelas berbagai pola diskusi  dari aktifitas yang berbeda. 

 

Gambar 2.4 Kerangka kerja Argumentasi (Sandoval dalam Erduran, 2008) 

 

Terkait dengan asesmen argumentatif Derri (2000) menjelaskan bahwa asesmen 

argumentatif dapat dikembangkan dalam dua level yang berbeda yaitu level individu dan 

level kelompok. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa pada level individu dapat dilakukan 
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melalui produk tertulis, wawancara individual, serta kontribusinya dalam diskusi kelompok. 

Sementara untuk level kelompok dapat dikembangkan produk tertulis serta transkrip diskusi 

kelompok. Suatu  argumentasi sedikitnya mengandung satu claim dan satu alasan yang 

mendukungnya, sehingga dalam melakukan analisis hasil suatu  tulisan atau diskusi 

argumenatif, Derri (2000) mengemukakan terdapat beberapa karakteristik yaitu struktur 

logika argumentasi, penilaian claim berdasarkan bukti-bukti, mempertimbangkan claim 

alternatif, prosedur kognitif, perubahan retorika, pendapat partisipan dalam kelompok, serta 

tipe-tipe argumentasi. 

Sementara itu Sampson (2008) menelaah beberapa literatur yang mengembangkan 

kerangka kerja analitik untuk mengases argumentasi ilmiah yang dibangun oleh siswa. 

Secara umum terdapat 3 isu yang mendasari pengembangan suatu kerangka kerja teoritik 

argumentasi yaitu; 1) Struktur kompleksitas argumentasi (komponen argumentasi), 2) 

Konten suatu argumentasi (ketepatan dan kesesuaian dari berbagai komponen argumentasi 

ketika dievaluasi berdasarkan perspektif ilmiah), 3) Sifat jastifikasi atau pembenaran 

(bagaimama suatu idea atau claim didukung dan divalidasi oleh suatu argument).  

Lebih lanjut Sampson (2008) menganalisis adanya dua domain kerangka kerja 

argumentatif yaitu ; domain general dan domain spesific. Domain general merupakan 

kerangka kerja yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang ilmu diantaranya 

kerangka kerja argumentasi Toulmin (Toulmin Argumentation Pattern/TAP). Sementara itu 

domain spesific adalah kerangka kerja argumentasi yang spesifik yang dikembangkan untuk  

pembelajaran sains, salah satunya adalah kerangka kerja argumentasi yang dikembangkan 

oleh  Sandoval & Milwood (2005). Sebagai domain general kerangka kerja Toulmin 

merupakan kerangka kerja yang banyak digunakan oleh para peneliti. Kerangka kerja yang 

ditawarkan Toulmin (1984) difokuskan pada analisis pola suatu argumentasi yang dikenal 

dengan Toulmin Argumentation Pattern (TAP). Mekanisma framework TAP adalah 

menganalisis perbedaan fungsi kalimat yang membangun suatu argumentasi. Perbedaan 

fungsi kalimat ini selanjutnya diklasifikasikan menjadi enam  katagori yaitu : claim, data, 

warrant, backing, qualifiers dan rebuttal (Gambar 1.1). Berdasarkan framework ini suatu 

argumentasi dipandang kuat apabila mengandung ke enam komponen tersebut 

(Sampson,2008). 

Berbagai penelitian (Kelly et al., 1998; Jimenez-Aleixandre, et al., 2000; Osborne et 

al., 2004) yang menggunakan kerangka kerja TAP telah menghasilkan wawasan tentang 

struktur argumentasi yang dikembangkan siswa atau mahasiswa serta sifat dari pembenaran 

yang digunakannya untuk mendukung idenya. Kerangka kerja Toulmin digunakan untuk 
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mengases bagaimana mahasiswa mengembangkan warrant untuk mendukung claimnya dan 

kapan para mahasiswa ini melakukannya.  

Hasil penelitian Berland & Linn (2000) menunjukkan siswa cenderung menggunakan 

data untuk mendukung claimnya bukan dengan warrant atau backing. Sementara Jemenes–

Aleixandre et al. (2000) menemukan bahwa siswa dalam mengembangkan argumentasinya 

lebih terfokus pada pembuatan claim  yang detail namun tidak didukung oleh data/warrant. 

Selanjutnya berbagai penelitian dengan memodifikasi framework TAP yaitu dengan 

menggunakan rancangan teknologi sebagai lingkungan pembelajaran.yang dirancang untuk 

dapat membantu siswa terlibat aktif dalam argumentasi yang lebih produktif (Zemba-Saul 

et al., 2003; Clark & Sampson, 2006). 

Modifikasi kerangka kerja TAP dilakukan oleh para peneliti untuk mempermudah 

mengases argumentasi yang dikembangkan siswa, salah satunya adalah Osborne et al. 

(2004) yang mengembangkan kerangka kerja analitikal untuk mengases kualitas 

argumentasi. Seperti yang dikutip Puvirajah (2007) penelitian Osborne et al (2004) lebih 

memfokuskan pada diskusi antar siswa khususnya pada saat analisis claim yang berlawanan, 

argumentasi dialogikal, mempertahankan premis dan rebuttal. Kerangka kerja analisitik ini 

didasarkan pada premis, dimana ada tidaknya rebuttal pada wacana menunjukan kualitas 

argumen yang lebih baik (Tabel 1.1) 

 

Tabel 2.1 Kerangka Kerja Analitik Osborne, Eduran, & Simon (2004) untuk Mengases 

Kualitas Argumentasi 

Level  1 Argumentasi berisis argumen dengan satu claim sederhana 

melawan suatu claim yang bertentangan atau satu  claim 

melawan claim lainnya 

Level 2 Argumentasi berisi argument dari suatu klaim melawan 

klaim lain dengan data pendukung namun tidak berisi 

sanggahan 

Level 3 Argumentasi berisi suatu rangkaian klaim atau klaim 

berlawanan dengan data pendukung dan sedikit sanggahan 

Level 4 Argumentasi menunjukan argumen dengan suatu sanggahan 

yang jelas serta memiliki beberapa klaim dan konterklaim 

Level 5 Argumentasi menyajikan argumen yang diperluas dengan 

lebih dari satu sanggahan 

 

Framework Toulmin, memiliki keterbatasan karena, meskipun dapat digunakan untuk 

menilai struktur argumen, tetapi tidak dapat digunakan untuk menilai tentang kebenarannya 

berdasarkan perspektif ilmiah, sebagai contoh argumentasi dari seorang siswa dinyatakan 

memiliki struktur kuat berdasarkan kerangka kerja Toulmin karena mengandung seluruh 

komponen argumentasi tetapi berdasarkan perspektif ilmiah memiliki konten argumentasi 
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yang kurang tepat. Kesulitan juga ditemukan dalam mengimplementasikan pola ini, salah 

satu adalah dalam mengidentifikasi kalimat yang termasuk claim, data, warrant, dan 

backing (Sampson, 2004). Keterbatasan kerangka kerja Toulmin dikemukakan pula oleh 

Sampson & Clark (2006) bahwa meskipun memberikan informasi yang lengkap tentang 

bentuk argumentasi siswa dalam berbagai  seting namun kerangka kerja Toulmin kurang 

memberikan informasi seberapa baik siswa membangun wacana argumentasinya dengan 

konten yang berkualitas. Disampaikan pula bahwa analisis argumentasi hanya terfokus pada 

struktur bukan pada pemahaman siswa terhadap materi subjek.  

Dalam domain spesific Sandoval & Milwood (2005) mengembangkan kerangka kerja 

yang didasarkan pada kualitas konseptual dan kualitas epistemologikal. Kriteria pada 

kerangka kerja Sandoval & Milwood (2005) terfokus pada argumentasi dibidang tertentu. 

Kualitas argumentasi siswa diases dengan melihat sebaik apa siswa secara individual 

mengembangkan argumentasinya berdasarkan kriteria bidang khusus. Kriteria aspek 

konseptual dan aspek epistomologikal dapat dilihat pada Tabel 1.2. 

Erduran (2008) merangkum kelebihan kerangka kerja Sandoval & Milwood (2005) 

yaitu dapat mendeterminasi apakah siswa dapat mengembangkan suatu argumentasi melalui 

penjelasan tentang fenomena khusus dan teori yang spesifik. Selain itu kerangka kerja ini 

dapat menggali informasi tentang kriteria epistomologi yang digunakan oleh siswa ketika 

mengembangkan argumentasi ilmiah sebagai produk akhir dari proses inkuri yang 

dilakukannya. 

 

 

 

Tabel 2.2 Kerangka kerja Analitik Sandoval & Milwood (2005) untuk Mengases 

Kualitas Argumentasi pada Aspek Konseptual dan Epistemik 

 

 

Aspekk Kualitas  

Konseptual 

 

 

DESKRIPTOR I 

Mahasiswa secara individual mampu 

mengemukakan klaim kausal dengan kerangka 

kerja teorittik yang spesifik 

 

DESKRIPTOR 

II 

Mahasiswa secara individual mampu 

menjamin klaim dengan data yang tersedia 

 

 

 

 

Aspek Kualitas 

Epistemik 

 

DESKRIPTOR 

III 

Mahasiswa secara individual mampu mengutip 

data yang cukup untuk mendukung klaim 

 

DESKRIPTOR 

IV 

Mahasiswa secara individual mampu 

menuliskan suatu penjelasan yang logis 

tentang sebuah  fenomena 
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DESKRIPTOR 

V 

Mahasiswa secara individual mampu 

mepersatukan referensi yang tepat ketika 

mengembangkan data 

 

Berbagai penelitian yang mengkaji tentang kerangka kerja untuk menganalisis kualitas 

argumentasi telah dipaparkan, namun demikian penjelasan umum mengenai kerangka kerja 

asesmen argumentatif yang telah dikembangkan  dalam dua dekade terakhir.  diperlukan 

untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peta penelitian asesmen 

argumentatif di seluruh dunia. Secara umum para pakar pendidikan sains mulai tertarik 

untuk mengembangkan berbagai kerangka kerja argumentatif tetapi hampir sebagian besar 

masih menggunakan kerangka kerja Toulmin (1958) sebagai domain general. Beberapa 

peneliti mencoba mengembangkan berbagai kerangka kerja pada domain specific  untuk 

menutupi kelemahan kerangka kerja Toulmin.  

Kombinasi domain general dengan domain spesific yang dikembangkan hampir 

dilakukan oleh sebagian besar peneliti, namun apabila dikaji lebih lanjut masing-masing ahli 

atau peneliti mengembangkan kerangka kerja yang terfokus pada aspek tertentu. Dengan 

demikian untuk mengembangkan suatu asesmen argumentatif yang komprehensif perlu 

mengadopsi lebih dari satu domain spesifik. Hal yang paling penting di sini adalah perlunya 

pemahaman bahwa keterampilan argumentasi harus menjadi salah satu bagian dari hasil 

belajar yang perlu diukur oleh seorang guru, seperti yang dikemukakan oleh Ingram (2011) 

bahwa keterampilan argumentasi tidak dapat dipisahkan dengan hasil belajar yang lainnya 

dan akan diperlukan dalam berbagai aktivitas belajar baik. Untuk ini guru harus selalu 

berupaya untuk melakukan asesmen argumentatif dalam setiap pembelajarannya. 

Serangkaian penelitian yang telah dilakukan tim peneliti menjadi pijakan bagi peta 

jalan penelitian ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini. 



 

 

26  

 
 

Gambar 2.5. Track Record Penelitian yang Telah Dilakukan Tim Peneliti   
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BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Paradigma Penelitian 

Penelitian dengan mix method ini dilakukan untuk mengkaji tentang penerapan 

asesmen argumentatif (AASSC) untuk mengukur keterampilan berargumentasi mahasiswa 

UPGRIS. Pengembangan asesmen argumentatif didasarkan pada kerangka berpikir 

mengenai pentingnya mengembangkan suatu asesmen formatif yang dapat mengukur 

keterampilan argumentasi sehingga dapat berperan sebagai  scaffolding bagi mahasiswa 

untuk terampil dalam berargumentasi. 

B. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian dilakukan di 3 Fakultas yaitu FPBS, FPIPSKR dan FPMIPATI, ddi 3 Prodi 

(Pend. Biologi, pend bhs inggris, pend Sastra Indonesia dan Prodi PPKn(. Subjek penelitian 

untuk tahap ini adalah   mahasiswa Jurusan dari jurusan PBI, PBSI, dan PPKn. mengontrak 

mata kuliah speaking (PBI), Bicara Kelompok (PBSI), Sosiologi (PPKn) yang masing-

masing terdiri dari satu kelas dengan jumlah  mahasiswa rata-rata 35 pada Tahun Akademik 

genap 2015-2016.  

C. Desain Penelitian  

Desain penelitian ini adalah mix method dimana data hasil penelitian dianalisis secara 

deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Dengan menggunakan metode ini diharapkan didapatkan 

gambaran lengkap tentag profil keterampilan berargumentasi mahasiswa calon guru. 

Penelitian ini dirancang selama tiga tahun dengan roadmap sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1. Road Map Penelitian 

   

2016 

Penerapan Model 
AASSC di 4 Prodi 
(PBSI, PBI, PPKn, 

PBIO)  

 

2017 

Penerapan Model AASSC 
berbasis Blended Learning 

(PBSI, PBI, PPKn, PBIO) 

Diseminasi Model AASSC di 
Prodi lainnya (Bhs Jawa, 

Pen. Ekonomi , PGSD) 

 

2018 

Penerapan model 
AASSC berbasis 

blended learning pada 
prodi Bhs Jawa, Pend. 

Ekonomi , PGSD) 
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D. Karateristik Model AASSC (Argumentative Assessment by Scaffolding, 

Standpoint, and Coding) 

Model asesmen argumentatif yang dikembangkan memiliki ciri-ciri khusus yang 

merupakan hasil modifikasi dari berbagai literatur. Ciri-ciri tersebut meliputi adanya 

pernyataan awal sebagai titik sentral argumentasi (standpoint). Model asesmen argumentatif 

ini dilakukan dalam tahapan-tahapan (scaffolding) dan dianalisis dengan menggunakan 

pengkodean (system coding).  

Suatu Standpoint atau startingpoint dirancang sebagai titik awal dalam pengembangan 

wacana argumentasi.  Standpoint atau startingpoint merupakan suatu pernyataan 

kontroversial yang terkait dengan tema atau materi yang sedang dibahas, sehingga dapat 

merangsang berkembangnya wacana argumentasi. Dalam hal ini standpoint/ startingpoint 

memainkan peran yang sangat penting dalam mengawali suatu dialektik klasikal khususnya 

dalam praktek argumentasi (Eemeren, et al., 2007; Eemeren, et al., 2002). Untuk 

kepentingan ini startingpoint dalam argumentasi disesuaikan dengan materi perkuliahan 

yang sedang dibahas. 

Pengkodean atau coding system dikembangkan dengan tujuan untuk mempermudah 

proses asesmen dan analisis kualitas argumentasi yang berkembang (Erduran, 2008; Clark 

& Sampson, 2005). Model asesmen argumentatif dilakukan pula secara bertahap dengan 

tujuan untuk memberikan scaffolding bagi mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan 

argumentasinya. Seperti yang dikemukakan oleh Zohar & Nemet (2002), bahwa dalam 

upaya mengembangkan keterampilan berargumentasi seorang guru perlu mengembangkan 

scaffolding bagi siswa. Keterampilan berargumentasi dapat dipelajari melalui pemberian 

scaffolding dalam bentuk tugas yang dimulai dari tugas yang sederhana menuju tugas yang 

lebih kompleks (Zohar & Nemet, 2002). 

Berdasarkan ciri-ciri ini model asesmen argumentatif selanjutnya disebut sebagai 

model Asesmen Argumentatif dengan Standpoint, Pentahapan, dan Pengkodean atau model 

Argumentative Assessment by Standpoint, Scaffolding and Coding (AASSC). Seluruh 

wacana argumentasi yang berkembang selanjutnya diases dengan menggunakan coding 

system untuk mempermudah ketika mengases keterampilan argumentasi individu dan 

kelompok yang berkembang dalam wacana argumentasi. Sistem pengkodingan dilakukan 

pada lembar observasi dan lembar kerja mahasiswa, yaitu dengan mengembangkan bagan 

posisi anggota kelompok mengelilingi standpoint. Pernyataan claim dikodekan dengan 

menarik garis dari anggota kelompok menuju standpoint atau menuju anggota kelompok 

lainnya. Tanda lingkaran dibubuhkan pada garis panah sebagai tanda bahwa claim 
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mendukung standpoint  (  )  sedangkan tanda silang pada garis panah 

menunjukkan claim yang beroposisi dengan stand point ( ). Komponen 

argumentasi yang berkembang ditulis dengan lambang huruf pada garis panah (K=Claim. 

CK=Counter Claim, W=Warrant, B=Backing, R=rebuttal ). Fitur linguistik dikembangkan 

sebagai contoh kalimat yang menjadi ciri setiap komponen argumentasi yang berkembang. 

Melalui model observasi tersebut dapat diketahui kerumitan pola wacana argumentasi yang 

berkembang. Teknik pengkodingan dapat dilihat pada Tabel 3.2. contoh  sistem pengkodean 

yang dikembangkan dapat dilihat pada Gambar  3.7 dan Gambar 3.8.  

Tingkat kerumitan jalur interaksi dalam berargumentasi ini menentukan kualitas pola 

wacana argumentasi yang dianalisis berdasarkan indikator bukti dan pembenaran seperti 

yang dikembangkan oleh Erduran et al. (2004) pada Tabel 3.3. Tabel 3.3 selanjutnya 

divisualisasikan melaui gambar seperti yang nampak pada Tabel 3.4. Selanjutnya uji coba 

lapangan diamati secara komprehensif, baik pada proses maupun hasilnya dengan 

menggunakan instrumen yang telah disiapkan. Pada tahapan ini digunakan metode 

pengambilan data secara kualitatif dan kuantitatif yang difokuskan pada pelaksanaan 

perkuliahan Fisiologi Manusia serta penerapan model asesmen argumenatif dan dampaknya 

terhadap keterampilan argumentasi mahasiswa. 
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Gambar 3.2 Rancangan Sintak Model  Asesmen Argumentasi Tahap Uji Coba 

Keterangan : 

LKOKp : Lembar Observasi Kelompok                        

 LOAKl : Lembar Observasi Kelas                                

 

Tabel 3.1 Pengkodean dalam Asesmen  Argumentatif 

Kode 

 huruf 

Makna Deskripsi Fitur Linguistik 

K/CK Claim/ 

Counter 

claim 

Bila anggota 

mengembangkan 

claimnya 

berdasarkan 

standpoint 

Saya setuju dengan… 

Saya mendukung…. 

Menurut saya …..sudah tepat…… 

Atau 

Saya tidak setuju…. 

Saya tidak sependapat dengan…. 

Menurut saya……tidak sesuai… 

W Warrant  Bila anggota 

membuat jaminan 

sebagai pembenaran 

claim yang dibuatnya 

Saya setuju dengan …karena……. 

Mengapa saya mendukung….. karena.. 

Hal yang membuat saya tidak setuju 

adalah….. 

B Backing Bila anggota 

menyajikan data-

data atau fakta untuk 

Berdasarkan yang pernah saya alami… 

Menurut  apa yang terdapat di buku…. 

Bila kita lihat fakta-fakta tentang…. 
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mendukung warrant 

yang dibuatnya 

Dari teori  yang saya baca… 

Saya pernah mendengar tentang… 

Fenomena/data/ fakta  berikut ini 

membuktikan……. 

R Rebuttal Bila anggota 

melakukan 

penyanggahan 

terhadap pernyataan 

anggota lainnya 

Saya tidak setuju…. 

Saya tidak sependapat dengan…. 

Menurut saya……tidak sesuai. 

Pernyataan anda nampaknya kurang 

tepat…… 

RW Rebuttal 

terhadap 

warrant 

Bila anggota 

melakukan 

penyanggahan 

terhadap warrant 

anggota lainnya 

Saya tidak setuju dengan alasan anda… 

Dasar yang anda kemukakan 

nampaknya tidak mendukung…. 

RB Rebuttal 

terhadap 

backing 

Bila anggota 

melakukan 

penyanggahan 

terhadap backing 

anggota lainnya 

Sebenarnya saya setuju dengan alasan 

hanya data tentang……..yang tidak 

tepat…. 

? Dukungan 

meragukan 

Bila anggota 

memberikan 

komentar terhadap 

pernyataan 

(K/W/B/R) tetapi 

tidak jelas atau tidak 

menunjukkan 

posisinya 

Bagi saya……..(bla..bla..bla…) 

 

Saya tidak bisa menyetujui atau tidak 

……. 

Saya tidak tahu…….. 

Mungkin saya sependapat….. 

Barangkali yang benar adalah… 

! (Bila 

observer 

menemukan 

fenomena) 

 

……………………

………… 

………………………………………

…… 

 

Tabel 3.3 Analisis Kualitas Argumen berdasarkan bukti dan pembenaran (Erduran et al., 

2004) 

Level  1 Argumentasi berisis argument dengan satu claim sederhana 

melawan suatu claim yang melawan claim bertentangan lainnya 

Level  2 Argumentasi berisi argument dari suatu claim melawan claim 

lain dengan data pendukung tidak berisi sanggahan 

Level 3 Argumentasi berisi suatu rangkaian claim atau claim berlawanan 

dengan data pendukung dan sedikit sanggahan 

Level 4 Argumentasi menunjukkan argumen dengan suatu sanggahan 

yang jelas serta memiliki beberapa claim dan konterclaim 

Level 5 Argumentasi menyajikan argumen yang diperluas dengan lebih 

dari satu sanggahan 
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Gambar 3.7 Contoh Sistem Koding pada Lembar Kerja Argumentatif Kelompok (LKAKp) 

 

3.8  Contoh Hasil Observasi Dengan Sistem Koding  pada Lembar Observasi Argumentatif 

Kelompok (LOAKp) 

Tabel 3.4. Visualisasi Kerangka Kerja Analisis Kualitas Pola wacana Argumentasi 

Berdasarkan Bukti Pembenaran 
LEVEL KOMPONEN JML JARINGAN ARGUMENTASI 

1 Klaim 1  

 

 

 

  

STAND POINT 
“Seluruh mekanisma faal 

tubuh manusia 

dikoordinasikan oleh system 

syaraf” 
 

CLAIM 

3/………………… 
 

CLAIM 

4/………………… 
 

CLAIM 

5/………………… 
 

CLAIM 

1/………………

… 

CLAIM 

2/………………

… 
 

WARRAN

T 

WARRANT 

WARRANT WARRANT WARRANT 

SKOR: 

SKOR: SKOR: SKOR: 

SKOR: 

  

R+

W 

STANDPOINT 
“Seluruh mekanisma 

faal tubuh manusia 

dikoordinasikan oleh 

system syaraf” 

Angg

ota 3 

Angg

ota 2 

 

Angg

ota 1 

 

Angg

ota 5 

Angg

ota 4 

K 

K+ W 
CK+

K+W+
CK+W

R+

W 

standpoint klai

m 
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warrant 0  

- 

rebutal 0  

- 

 

2 Klaim 1  

 

 

 

warrant 1  

 

 

 

rebutal 0  

 

3 Klaim >1  

 

                                      X 

 

warrant 1  

 

 

 

rebutal 0-1  

 

 

4 Klaim >1  

                               X 

                                                               X 

 

warrant >1  

                      X                                           X 

                                                                                                       

                                X 

 

rebutal 1  

standpoint klai

m 

warrant 

standpoint klai

m klai

m 

warrant 

rebutal 

standpoin

t 

klai

m klai

m 

warrant warrant 

rebutal 
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5 Klaim >1  

 

   X 

 

warrant >1                                                 X 

                                            X                 X   

                  X                                                                           

 

 

rebutal >1  

Keterangan:   

 =  mendukung 

 =  menyanggah 

 

Tabel 3.5 Rubrik Analisis Kualitas Argumentasi Aspek Konseptual dan Epistemik 

(Sandoval & Milwood, 2005) 
Aspek Deskriptor Uraian  Level  dengan persentase (%)  anggota 

kelompok 

Aspekk 

Kualitas  

Konseptual 

 

 

 

 

I 

Mahasiswa secara 

individual mampu 

mengemukakan 

claim kausal dengan 

kerangka kerja 

teoritik yang spesifik 

LEVEL 1  
0 – 20 

LEVEL 2  
21-40 

LEVEL 3  
41-59   

LEVEL 4   
60-79   

LEVEL 5 80-100  

 

 

II 

Mahasiswa secara 

individual mampu 

menjamin claim 

dengan data yang 

tersedia 

LEVEL 1  0 - 20   

LEVEL 2  21-40   

LEVEL 3  41-59   

LEVEL 4   60-79 

LEVEL 5 80-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

Mahasiswa secara 

individual mampu 

mengutip data yang 

cukup untuk 

mendukung claim 

LEVEL 1  0 - 20   

LEVEL 2  21-40   

LEVEL 3  41-59   

LEVEL 4   60-79   

LEVEL 5 80-100 

 

 

 

IV 

Mahasiswa secara 

individual mampu 

menuliskan suatu 

penjelasan yang 

LEVEL 1  
0 - 20   

LEVEL 2  
21-40   

LEVEL 3  
41-59   

LEVEL 4   
60-79   

  

  

standpoi

nt 
klai

m 

klai

m 

warrant 
warrant 

rebutal rebutal 
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Aspek 

Kualitas 

Epistemik 

logis tentang sebuah  

fenomena 

LEVEL 5 80-100  

 

 

 

 

V 

Mahasiswa secara 

individual mampu 

mepersatukan 

referensi yang tepat 

ketika 

mengembangkan 

data 

LEVEL 1  
0 - 20   

LEVEL 2  
21-40 

LEVEL 3  
41-59   

LEVEL 4   
60-79   

LEVEL 5 80-100  

 

E. Indikator dan Instrumen Penelitian 

Indikator dan instrumen yang dikembangkan serta dirancang berdasarkan 

permasalahan penelitian. Secara garis besar instrument yang dikembangkan  merujuk pada 

instrumen model AASSC untuk mengukur keterampilan berargumentasi calon guru. 

Untuk mengukur keterampilan berargumentasi dikembangkan assesmen argumentatif. 

Instrumen yang dikembangkan dalam model asesmen ini meliputi Group Argumentative 

Observation Sheet atau Lembar Observasi Argumentatif Kelompok (LOAKp), Class 

Argumentative Observation Sheet atau Lembar Observasi argumentatif Kelas 

(LOAKl). Instrumen ini dikembangkan untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan 

subjek penelitian dalam mengungkapkan pendiriannya tehadap persoalan pro dan kontra 

baik secara tertulis maupun secara lisan (lihat Tabel 3.10).  

 

 

 

 

 

 

Tabel  3.10 Instrumen Keterampilan Berargumentasi 

Level 

Argumentasi 

Variabel Indikator Jenis 

instrumen 

Waktu 

 

 

 

 

 

LEVEL  

ARGUMENTA

SI KELOMPOK 

 

Kemampuan 

Argumentasi 

kelompok 

secara lisan 

The group’s 

argumentation 

discourse 

pattern aspect 

atau  pola 

wacana 

argumentasi 

kelompok 

(PWArKp) 

Group 

argumentativ

e observation 

sheet atau 

Lembar 

observasi 

argumentasi 

kelompok  

(LOAKp) 

 

Pada tahapan 

asesmen 

Inisiasi dan 

pengembang

an 

 

 

 



 

 

36  

 

 

 

LEVEL 

ARGUMENTA

SI 

INDIVIDUAL 

 

 

 

Kemampuan 

berargumenta

si secara lisan 

The individual 

participation 

atau Partsipasi 

individu dalam 

wacana 

argumentasi  

kelas (PartIndv). 

 

The discourse 

quantity  atau 

Jumlah Wacana 

(Jml Wcn) 

Class 

argumentati

ve 

observation 

sheet atau 

Lembar 

observasi 

argumentasi 

kelas 

(LOAKl) 

Setiap 

tahapan 

asesmen 

(inisiasi, 

pengembang

an,dan  

penguatan) 

 

F. Metode analisis data 

Data hasil penelitian dianalisis secara simultan dari data kuantitatif dan data kualitatif  

serta data gabungan, kemudian hasil analisis ini digunakan untuk memahami dan menjawab 

permasalahan penelitian. Tujuan dari metode analisis data ini adalah agar kekurangan dari 

satu jenis data kuantitatif akan dilengkapi oleh jenis data kualitatif. Untuk keperluan 

generalisasi diperoleh dari analisis data kuantitatif, sedangkan analisis data kuantitatif 

dilakukan untuk memperoleh informasi tentang konteks dan setting.  

Uji kuantitatif dilakukan secara statistik untuk mengetahui perbedaan  keterampilan 

argumentasi dari masing-masing model dan masing-masing pada validasi lapangan.  

Sementara itu analisis diskriptif kualitatif dilakukan terhadap data angket, wawancara, 

lembar observasi serta transkrip perkuliahan,  pada tahapan studi pendahuluan dan 

implementasi model asesmen argumentatif selama validasi lapangan. Tabel 3.11 

menunjukkan teknik analisis data yang merujuk kepada  permasalahan penelitian. 

Langkah selanjutnya dari proses triangulasi data adalah dengan menganalisis data 

kualitatif dan data kuantitaif secara terpisah. Hasil analsis secara terpisah tersebut kemudian 

dikonfirmasikan untuk dilakukan interpretasi untuk data tersebut saling mendukung atau 

kedua data tersebut saling berlawanan (Miles & Huberman, 1994). 

 

Tabel 3.11 Teknik Analisis Data 

Permasalahan  

Penelitian 

Teknik Analisis data 

 

Hasil analisis 

Bagaimanakah karakteristik  

model asesmen argumentatif 

yang dapat digunaka untuk 

mengukur keterampilan 

argumentasi mahasiswa? 

 

Analisis uji perbedaan 

pertahapan aspek  

epistomologi dan konseptual 

 

Analisis uji perbedaan  

pertahapan aspek kualitas 

argumentasi tertulis 

 

Komparasi  kualitas 

argumentasi antara 

model A dan model B 
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Analisis uji perbedaan 

pertahapan asepek pola 

wacana 

Bagaimanakah  kredibilitas 

dan reliabilitas model asesmen 

argumentatif dalam mengukur 

keterampilan argumentasi 

mahasiswa pada konsep 

Fisiologi Manusia? 

 

Analisis diskriptif kualitataif 

terhadap data hasil validasi  

pakar dan validasi lapangan  

Konfirmasi hasil analisis 

dan skoring antara 

transkripsi rekaman 

audio dan LOAKp + 

LOAKl  

 

Model Pengembangan 

Asesmen Argumenatif 

Bagaimanakah keterampilan 

berargumentasi  mahasiswa 

dalam konsep Fisiologi 

Manusia  yang diukur dengan 

menggunakan asesmen 

argumentasi 

Analisis triangulasi data 

kualitatif dan kuantitatif 

selama implementasi model 

asesmen pada aspek : 

1..Aspek epistomologi dan 

konseptual(EPKsKp) 

3.Aspek pola wacana 

(PWArKp)  

4.Partisipasi Individu dan 

Jumlah wacana (PartInd 

& Jml Wcn)) 

Profil keterampilan 

argumentasi mahasiswa 

yang diukur dengan 

model pengembangan 

asesmen argumenatif 
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

A. Data Hasil Penelitian 

Data hasil penelitian telah dihimpun secara komprehensif berdasarkan hasil temuan di 

lapangan dengan menggunakan instrumen yang telah dirancang sebelumnya. Data yang 

diperoleh dari ketiga sampel (Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan 

Bahasa Inggris dan Biologi) memiliki karakteristik yang beragam, baik pola wacana 

kemampuan argumentasi kelompok, kualitas argumentasi kelompok berdasarkan bukti 

pembenaran, kualitas argumentasi individu berdasarkan bukti pembenaran, dan partisipasi 

individu dalam argumentasi kelas. Secara detil interpretasi data akan dijelaskan sebagai 

berikut. 

1. Kemampuan Argumentasi kelompok  

Data kemampuan argumentasi kelompok dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pola 

wacana argumentasi (level) dan kualitas argumentasi berdasarkan bukti pembenaran. 

Secara rinci data tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

a. Pola Wacana Argumentasi (Level) 

Berdasarkan lembar observasi model AASSC (Roshayanti, 2012) yang selanjutnya 

dianalisis dengan menggunakan pelevelan Sandoval & Milwood (2005) diperoleh 

data pola wacana sebagai berikut: 

1) Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Pola wacana argumentasi kelompok pada Program Studi Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) ditunjukkan pada Tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 Level Pola Wacana Argumentasi Kelompok  

Prodi PKn 

Kelompok Inisiasi Pengembangan  

A 2 3 

B 2 5 

C 1 4 

D 3 3 

E 3 4 

F 3 4 

Rata-rata 2,33 3,83 

 

Tabel 4.1. menunjukkan bahwa pola wacana argumentasi (level) kelompok 

mahasiswa Program Studi PKn dalam dua tahapan argumentasi secara rata-rata 

mengalami peningkatan, yaitu tahap inisiasi rata-rata 2,33 dan tahap 

pengembangan rata-rata 3,83. Untuk memudahkan visualisasi peningkatan 
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level argumentasi kelompok mahasiswa Program Studi PKn diinterpretasikan 

pada Gambar 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Pola Wacana Argumentasi Kelompok Prodi PKn 

 

2) Program Studi Bahasa Inggris 

Level argumentasi kelompok mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa 

Inggris (PBI) ditunjukkan pada Tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 Level Pola Wacana Argumentasi Kelompok 

Prodi Bahasa Inggris 

Kelompok Inisiasi Pengembangan  

A 2 1 

B 2 3 

C 1 3 

D 1 3 

E 3 5 

Rata-rata 1,8 3 

 

Ilustrasi kondisi level argumentasi kelompok mahasiswa Program Studi PBI 

ditunjukkan pada Gambar 4.2. berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Pola Wacana Argumentasi Kelompok Prodi PBI 

Berdasarkan Tabel 4.2. dan Gambar 4.2. pola argumentasi kelompok mahasiswa 

Program Studi PBI secara rata-rata mengalami peningkatan, yaitu tahap inisiasi 

rata-rata 1,8 dan tahap pengembangan rata-rata 3. Akan tetapi jika dilihat lebih 
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detil, pada kelompok A mengalami penurunan, yaitu tahap inisiasi berada di 

level 2 dan tahap pengembangan level 1. 

 

3) Program Studi Pendidikan Biologi 

Level argumentasi kelompok mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi 

ditunjukkan pada Tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.3 Level Pola Wacana Argumentasi Kelompok  

Prodi Biologi 

 

Kelompok Inisiasi Pengembangan  

A 3 4 

B 3 5 

C 3 3 

D 2 4 

E 2 5 

F 4 5 

Rata-rata 3 4,33 

 

Ilustrasi peningkatan level argumentasi kelompok mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Biologi dari tahap inisiasi ke tahap pengembangan ditunjukkan pada 

Gambar 4.3. beikrut. 

 
 

Gambar 4.3 Level Pola Wacana Argumentasi Kelompok  

Prodi Pendidikan Biologi 

 

Tabel 4.3. dan Gambar 4.3. menunjukkan bahwa pola argumentasi kelompok 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi trennya mengalami peningkatan 

dari tahap inisiasi dengan rata-rata 3 dan tahap pengembangan rata-rata 4,33. 
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b. Kualitas argumentasi berdasarkan bukti pembenaran (jumlah klaim, warrant, 

backing, rebuttal) dan jumlah garis wacana (inisiasi dan pengembangan) 

Kualitas argumentasi kelompok dapat diinterpretasikan berdasarkan bukti 

pembenaran, antara lain: claim/ counter claim, warrant, backing dan rebuttal. Jumlah 

garis wacana berfungsi untuk mempertegas kondisi argumentasi secara kuantitas. 

Kondisi argumentasi dari masing-masing Program Studi berdasarkan bukti 

pembenaran dapat dijelaskan sebagai berikut.  

1) Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kualitas argumentasi kelompok mahasiswa Program Studi PKn berdasarkan bukti 

kebenraran dapat dijelaskan dengan Tabel 4.4. berikut.  

Tabel 4.4 Kualitas Argumen Kelompok Prodi PPKn 

Tahap 
Kelompo

k 

Klai

m 

Warran

t 

Backin

g 

Rebutta

l 

Garis 

Wacana 

Inisiasi 

A 3 3 0 2 6 

B 3 1 0 1 6 

C 1 2 0 0 4 

D 2 2 1 0 6 

E 3 2 2 1 6 

F 3 2 1 1 5 

Pengembanga

n 

A 4 5 2 0 8 

B 4 4 1 3 10 

C 5 4 1 2 8 

D 4 3 0 4 8 

E 3 2 1 1 6 

F 4 2 1 3 7 

 

Data pada Tabel 4.4. dapat dijelaskan secara visual melalui Gambar 4.4A dan 4.4B 

berikut.  
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Gambar 4.4. Kualitas Argumen Kelompok Prodi PPKn (A: tahap inisiasi, B: tahap 

pengembangan) 

 

Berdasarkan Tabel 4.4. serta Gambar 4.4A dan 4.4B secara rata-rata kualitas 

argumentasi kelompok mengalami peningkatan dari tahap inisiasi ke tahap 

pengembangan. Akan tetapi jika dilihat lebih detial, ada beberapa kondisi pada 

kelompok tertentu yang mengalami situasi yang tetap bahkan menurun. Hal 

tersebut seprti yang ditunjukkan pada kelompok A (rebutal: semula 2 menjadi 0); 

kelompok D (backing: semula 1 menjadi 0); kelompok E (backing: semula 2 

menjadi 1). Adapun kelompok yang menunjukkan data kondisi tetap yaitu pada 

kelompok E (klaim, warrant dan rebuttal) dan F (warrant dan backing). Dari data 

tersebut dapat diinterpretasikan bahwa secara rata-rata kualitas argumentasi 

kelompok mahasiswa Program Studi PKn menunjukkan peningkatan, hanya pada 

beberapa kelompok (terutama kelompok E) yang perlu mendapatkan perhatian 

khusus untuk dievaluasi.  

2) Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) 

Kualitas argumentasi kelompok mahasiswa Program Studi PBI berdasarkan bukti 

kebenraran dapat dijelaskan dengan Tabel 4.5. berikut. 

Tabel 4.5 Kualitas Argumen Kelompok Prodi Bahasa Inggris 

Tahap 
Kelompo

k 

Klai

m 

Warran

t 

Backin

g 

Rebutta

l 

Garis 

Wacana 

Inisiasi 

A 1 1 0 2 4 

B 1 2 0 3 6 

C 1 1 3 2 5 

D 1 5 1 0 5 

E 1 3 4 5 13 

Pengembanga

n 

A 1 5 3 0 9 

B 1 4 2 2 8 

C 1 7 2 0 7 

D 1 7 0 3 7 

B 
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E 1 9 3 1 11 

 

Data pada Tabel 4.5. dapat dijelaskan secara visual melalui Gambar 4.5A dan 4.5B 

berikut.  

 
 

 

 
 

Gambar 4.5. Kualitas Argumen Kelompok Prodi Bahasa Inggris  

(A: tahap inisiasi, B: tahap pengembangan) 

 

Berdasarkan Tabel 4.5. serta Gambar 4.5A dan 4.5B kualitas argumentasi 

kelompok mahasiswa Program Studi PBI datanya unik dan beragam. Bagian 

klaim semua kelompok mengalami posisi yang tetap yaitu hanya 1 klaim, 

sedangkan pada bagian lainnya beragam, ada yang mengalami peningkatan ada 

pula yang mengalami penurunan. Bagian backing, kelompom C, D, E mengalami 

penurunan, dan bagian rebuttal hanya kelompok D yang mengalami peningkatan, 

sedangkan 4 kelompok lainnya (A, B, C, E) mengalami penurunan. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas argumentasi kelompok mahasiswa 

Program Studi PBI berdasarkan bukti kebenaran tidak cukup baik. 

3) Program Studi Pendidikan Biologi 
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Kualitas argumentasi kelompok mahasiswa Program Studi PBI berdasarkan bukti 

kebenraran dapat dijelaskan dengan Tabel 4.6. berikut. 

Tabel 4.6 Kualitas Argumen Kelompok Prodi Biologi 

 

Tahap 
Kelompo

k 

Klai

m 

Warran

t 

Backin

g 

Rebutta

l 

Garis 

Wacana 

Inisiasi 

A 2 1 3 0 4 

B 2 8 0 5 8 

C 3 3 1 0 3 

D 2 12 6 15 21 

E 3 4 1 0 6 

F 7 6 7 0 8 

Pengembanga

n 

A 2 2 1 0 2 

B 5 5 5 1 6 

C 4 3 1 0 4 

D 6 2 5 0 6 

E 6 6 5 2 6 

F 5 2 5 1 5 

 

 

 
 

 
 

Gambar 4.6. Kualitas Argumen Kelompok Prodi Biologi  

(A: tahap inisiasi, B: tahap pengembangan) 
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Jika dilihat dari Tabel 4.6. serta Gambar 4.6A dan 4.6B kualitas argumentasi 

mahasiswa Program Studi Pendidikan biologi pada setiap kelompoknya cukup 

beragam, ada yang mengalami peningkatan, ada yang tetap bahkan ada yang 

menurun. Pada bagian klaim rata-rata mengalami peningkatan, sedangkan pada 

bagian warrant, backing dan rebutal cukup beragam.  

 

2. Kemampuan Argumentasi Individu (diskusi kelas) 

Pada bagian kedua ini merupakan interpretasi data kemampuan argumentasi 

individu dalam diskusi kelas. Dua hal pokok yang dipaparkan pada bagian ini, yaitu 

kualitas argumentasi individu berdasarkan bukti pembenaran dan jumlah partisipasi 

individu dalam diskusi kelas. Data tersebut secara detail dijelaskan sebagai berikut. 

a. Kualitas Argumentasi berdasarkan bukti pembenaran (jumlah klaim, 

warrant, backing, rebuttal) dan jumlah garis wacana. 

1) Program Studi PKn 

Data kualitas argumentasi individu berdasarkan bukti pembenaran dari 

mahasiswa Program Studi PKn dijelaskan pada Tabel 4.7 berikut. 

Tabel 4.7 Kualitas Argumen Individu pada Diskusi Kelas  

MahasiswaProdi PKn 

Tahap 
Klai

m 

Warran

t 

Backin

g 

Rebutta

l 

Garis 

Wacana 

Inisiasi 8 8 4 16 15 

Pengembanga

n 
8 14 10 12 21 

Penguatan 16 17 11 19 40 

 

Data pada Tabel 4.7. dapat diilustrasikan lebih jelas pada Gambar 4.7. berikut. 
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Gambar 4.7. Kualitas Argumen Individu pada Diskusi Kelas  

Mahasiswa Prodi PKn 

 

Dari Tabel 4.7. dan Gambar 4.7. dapat dijelaskan bahwa kualitas argumentasi 

individu mahasiswa Program Studi PKn berdasarkan bukti pembenaran 

menunjukkan adanya peningkatan dari satu tahap ke tahap lainnya. Rata-rata 

data menunjukkan adanya peningkatan, hanya ada satu data yang menunjukkan 

kondisi tetap yaitu pada bagian klaim, antara tahap inisiasi dan tahap 

pengembangan sama-sama 8. Hal tersebut tidak mempengaruhi data lainnya. 

Pada Gambar 4.8 berikut diilustrasikan pola kualitas argumentasi individu 

berdasarkan bukti pembenaran. 

 

 
Gambar 4.8. Pola kualitas argumen individu pada Diskusi Kelas  

Mahasiswa Prodi PKn 
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Berdasarkan Gambar 4.8 dapat diinterpretasikan bahwa kecenderungan pola 

argumentasi individu mahasiswa pada tahap inisiasi fluktuatif dari setiap bagian 

(klaim, warrant, backing dan rebuttal), akan tetapi grafik berada lebih rendah 

daripada tahap lainnya. Pada tahap pengembangan, grafik menunjukkan 

fluktuatif tapi medium. Begitu pula yang terjadi pada tahap penguatan, pola 

grafiknya hampir sama dengan tahap pengembangan, akan tetapi posisinya lebih 

tinggi. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan pada setiap tahapan. 

 

2) Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 

Kualitas argumentasi individu berdasarkan bukti pembenaran dari mahasiswa 

Program Studi PBI ditunjukkan pada Tabel 4.8 berikut. 

Tabel 4.8 Kualitas Argumen Individu pada Diskusi Kelas  

Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 

Tahap 
Klai

m 

Warran

t 

Backin

g 

Rebutta

l 

Garis 

Wacana 

Inisiasi 5 18 5 14 23 

Pengembanga

n 
3 16 5 22 22 

Penguatan 10 20 8 12 26 

 

Data pada Tabel 4.8. dapat diilustrasikan lebih jelas pada Gambar 4.9 berikut. 

 
Gambar 4.9. Kualitas Argumen Individu pada Diskusi Kelas  

Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 

 

Tabel 4.8 dan Gambar 4.9. mengilustrasikan data bahwa kualitas argumentasi 

individu mahasiswa Program Studi PBI fluktuatif. Data pada tahap 

pengembangan cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahap inisiasi. 

Akan tetapi, kondisi tersebut meningkat lagi pada tahap penguatan, hampir pada 
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setiap bagian mengalami kenaikan kembali. Kondisi ini mengindikasikan bahwa 

kemampuan argumentasi mahasiswa masih belum cukup stabil, terutama pada 

awal pengenalan model ini. Kondisi demikian menjadi bahan rekomendasi untuk 

evaluasi pada pelaksanaan model berikutnya. Selanjutnya pola kualitas 

argumentasi individu berdasarkan bukti pembenaran divisualisasikan pada 

Gambar 4.10. 

 
Gambar 4.10. Pola kualitas argumen individu pada Diskusi Kelas  

Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 

 

Melihat pola kualitas argumen individu pada diskusi kelas mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Bahasa Inggris cenderung fluktuatif pada setiap tahapan 

berdasarkan bagian argumentasi. Akan tetapi, setiap tahapan hanya berselisih 

cukup kecil. Setiap tahapan hampir memiliki pola yang serupa, hanya pada 

bagian rebutal, tahap pengembangan memiliki jumlah yang lebih besar 

dibandingkan tahapan lainnya. Pada bagian lain, menunjukkan kecenderungan 

yang sama, tahap penguatan lebih tinggi daripada tahap pengembangan, dan 

tahap pengembangan lebih tinggi daripada tahap inisiasi. 

 

3) Program Studi Pendidikan Biologi 

Kualitas argumentasi individu berdasarkan bukti pembenaran dari mahasiswa 

Program Studi PBI ditunjukkan pada Tabel 4.9. berikut. 

Tabel 4.9. Kualitas Argumentasi Individu pada Diskusi Kelas  

Mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi 

Tahap 
Klai

m 

Warran

t 

Backin

g 

Rebutta

l 

Garis 

Wacana 

Inisiasi 8 9 6 6 12 

Pengembanga

n 
10 12 14 9 16 
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Penguatan 16 14 16 11 18 

 

Data pada Tabel 4.9. dapat diilustrasikan lebih jelas pada Gambar 4.11 berikut. 

 
 

Gambar 4.11. Kualitas Argumen Individu pada Diskusi Kelas 

Mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi 

 

Tabel 4.9 dan Gambar 4.11. mengilustrasikan data bahwa kualitas argumentasi 

individu mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi mengalami peningkatan 

pada setiap tahapannya, baik pada bagian klaim, warrant, backing, rebutal, 

bahkan jumlah garis wacana yang terbentuk. Pola kualitas argumentasi individu 

mahasiswa pada diskusi kelas Prodi Pendidikan Biologi dapat dilihat pada 

Gambar 4.12 berikut. 

 

 
Gambar 4.12. Pola kualitas argumen individu pada Diskusi Kelas  

Mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi 
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Berdasarkan Gambar 4.12. pola kualitas argumentasi individu mahasiswa pada 

diskusi kelas Program Studi Pendidikan Biologi pada setiap tahapan hampir 

mirip, yaitu mengalami peningkatan. Akan tetapi jika dibaca lebih detail, 1) pada 

tahap inisiasi, bagian warrant mengalami kenaikan dari klaim, lalu menurun 

pada backing dan rebuttal, kemudian garis wacana meningkat; 2) pada tahap 

pengembangan, warrant dan backing mengalami peningkatan terus dari klaim, 

lalu menurun drastis pada bagian rebuttal dan meningkat lagi pada garis wacana; 

3) tahap penguatan, bagian warrant mengalami penurunan dari klaim, backing 

meningkat, rebuttal menurun tajam, dan garis wacana meningkat kembali. 

 

 

b. Partisipasi Individu (jumlah partisipan) diskusi kelas 

Pada bagian ini dipaparkan data jumlah mahasiswa dan jumlah wacana yang muncul 

pada kegiatan argumentasi di setiap tahapan. Data ini juga membandingkan kondisi 

yang terjadi antar Program Studi. Secara detil akan dijelaskan sebagai berikut. 

1) Program Studi PKn 

Jumlah partisipasi mahasiswa yang terlibat dalam argumentasi dan jumlah 

wacana yang terbentuk dalam kegiatan argumentasi kelas Program Studi PKn 

ditunjukkan pada Tabel 4.10 berikut. 

Tabel 4.10. Partisipasi individu mahasiswa dan jumlah wacana  

dalam diskusi kelas Program Studi PKn 

Partisipasi 

Mahasiswa 

Inisias

i 

Pengembanga

n 

Penguata

n 

Jumlah Mahasiswa  10 12 25 

Jumlah Wacana 15 21 40 

Rasio 1,5 1,75 1,6 

 

Data pada Tabel 4.10. lebih jelas ditunjukkan pada Gambar 4.13. berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Partisipasi individu mahasiswa Program Studi PKn 
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Berdasarkan Tabel 4.10 dan Gambar 4.13 jumlah mahasiswa yang terlibat dalam 

argumentasi/ berpartisipasi pada tahap inisiasi cukup rendah (10), dan jumlah 

wacana yang terbentuk hanya 15. Akan tetapi, trennya terus mengalami 

peningkatan pada setiap tahapan, baik pada tahapan pengembangan (partisipasi 

mahasiswa 12, dan jumlah wacana 21) maupun tahapan penguatan (partisipasi 

mahasiswa 25, dan jumlah wacana 40). Fakta ini mengindikasikan bahwa 

kemampuan argumentasi dan tingkat partisipasi mahasiswa dalam 

berarguemntasi cukup stabil dan cenderung meningkat. Terlebih lagi jika 

melihat rasio antara jumlah partisipan dan jumlah wacana argumentasi, rata-rata 

rasionya 1,5 atau lebih. 

2) Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 

Jumlah partisipasi mahasiswa yang terlibat dalam argumentasi dan jumlah 

wacana yang terbentuk dalam kegiatan argumentasi kelas Program Studi PBI 

ditunjukkan pada Tabel 4.11 berikut. 

Tabel 4.11. Partisipasi individu mahasiswa dan jumlah wacana 

dalam diskusi kelas Program Studi PBI 

Partisi Pasi 

Mahasiswa 

Inisias

i 

Pengembanga

n 

Penguata

n 

Jumlah Mahasiswa  16 13 22 

Jumlah Wacana 23 22 26 

Rasio  1,44 1,69 1,18 

 

Data pada Tabel 4.11. lebih jelas ditunjukkan pada Gambar 4.14. berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Partisipasi Individu Prodi Bahasa Inggris 
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Berdasarkan Tabel 4.11 dan Gambar 4.14 jumlah mahasiswa yang terlibat dalam 

argumentasi/ berpartisipasi pada tahap inisiasi cukup tinggi (16), dan jumlah 

wacana yang terbentuk juga mencapai 23. Akan tetapi, pada tahap 

pengembangan, trennya menurun, partisipan menjadi 13 dan jumlah wacana 22. 

Pada tahap penguatan kembali mengalami peningkatan cukup tinggi, yaitu 

jumlah partisipan 22 dan jumlah wacana 26. Fakta ini mengindikasikan bahwa 

kemampuan argumentasi dan tingkat partisipasi mahasiswa dalam 

berarguemntasi Prodi PBI belum stabil, sehingga diperlukan perhatian khusus 

sebagai bahan evaluasi. Adapun rasio antara jumlah partisipan dan jumlah 

wacana argumentasi pada tiap tahapan rata-rata di atas 1,18. Fakta ini sudah baik, 

karena artinya semua mahasiswa yang berpartisipasi dapat melakukan 

argumentasi rata-rata lebih dari 1 kali. 

3) Program Studi Pendidikan Biologi 

Partisipan yang terlibat dalam argumentasi dan jumlah wacana yang terbentuk 

dalam kegiatan argumentasi kelas Program Studi Pendidikan Biologi 

ditunjukkan pada Tabel 4.12 berikut. 

Tabel 4.12. Partisipasi individu mahasiswa dan jumlah wacana 

dalam diskusi kelas Program Studi PBI 

Partisipasi 

Mahasiswa 

Inisias

i 

Pengembanga

n 

Penguata

n 

Jumlah Mahasiswa  10 15 17 

Jumlah Wacana 12 16 18 

Rasio  1,2 1,07 1,06 

 

Data pada Tabel 4.12. lebih jelas ditunjukkan pada Gambar 4.15. berikut. 
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Gambar 4.15. Partisipasi Individu Prodi Biologi 

 

Berdasarkan Tabel 4.12 dan Gambar 4.15 jumlah mahasiswa yang terlibat dalam 

argumentasi/ berpartisipasi pada tahap inisiasi cukup rendah (10), dan jumlah 

wacana yang terbentuk hanya 12. Akan tetapi, trennya terus mengalami 

peningkatan pada setiap tahapan, baik pada tahapan pengembangan (partisipasi 

mahasiswa 15, dan jumlah wacana 16) maupun tahapan penguatan (partisipasi 

mahasiswa 17, dan jumlah wacana 18). Rasio antara jumlah partisipan dan 

jumlah wacana adalah relatif stabil, yaitu: tahap inisiasi sebesar 1, 2; tahap 

pengembangan 1,07; dan tahap penguatan sebesar 1,06. Fakta tersebut 

mengindikasikan bahwa: 1) kemampuan argumentasi indivdiu siswa sudah 

stabil, 2) dengan rasio di atas 1 antara partisipan dan jumlah wacana maka 

kualitas argumentasi mahasiswa sudah baik, karena rata-rata setiap mahasiswa 

yang berpartisipasi secara aktif melakukan argumentasi lebih dari satu kali. 

 

B. Analisis Hasil Penelitian 

Data hasil penelitian akan dapat diinterpretasikan lebih yakin manakala telah 

dilakukan analsisis statistik. Uji statistik dilakukan dengan menggunakan metode sesuai 

dengan karakteristik data yang dihimpun. Untuk lebih jelasnya, hasil analisis data uji statistik 

dijelaskan lebih rinci sebagai berikut.  

1. Analisis statistik pola wacana argumentasi (Level) dalam diskusi kelompok  

Pada bagian ini akan dilakukan uji statistik terhdap pola wacana argumentasi (level) 

mahasiswa dalam diskusi kelompok. Pengujian terhadap data dilakukan menggunakan 

uji beda dua rerata (uji t). Data yang diujikan sesuai dengan data yang dihimpun dan 

telah direkapitulasi pada Tabel dan Gambar yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Interpretasi hasil uji statistik dari masing-masing Program Studi dijelaskan sebagai 

berikut.  

a. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Analisi uji t untuk data pola wacana argumentasi (level) mahasiswa dalam diskusi 

kelompok Program Studi PKn ditunjukkan pada Tabel 4.13 berikut. 

Tabel 4. 13. Analisis statistik uji t pola wacana argumentasi (level)  

dalam diskusi kelompok Program Studi PKn 
Group Statistics 

 VAR00
001 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
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VAR00002 1 6 2.3333 .81650 .33333 

2 6 3.8333 .75277 .30732 

 

 

 

 

 

 

 
Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

VAR00
002 

Equal 
variances 
assumed 

.225 .646 -3.308 10 .008 -1.50000 .45338 -2.51020 -.48980 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
-3.308 9.935 .008 -1.50000 .45338 -2.51110 -.48890 

 

Berdasarkan Tabel 4.13. nilai sig. (2-tailed) 0,008 < 0,05. Maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan signifikan antara level argumentasi tahap inisiasi dan 

tahap pengembangan dalam diskusi kelompok mahasiswa Program Studi PKn. 

 

b. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) 

Analisi uji t untuk data pola wacana argumentasi (level) mahasiswa dalam diskusi 

kelompok Program Studi PBI ditunjukkan pada Tabel 4.14 berikut. 

Tabel 4. 14. Analisis statistik uji t pola wacana argumentasi (level) 

dalam diskusi kelompok Program Studi PBI 
Group Statistics 

 VAR00
001 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VAR00002 1 5 1.8000 .83666 .37417 

2 5 2.6000 1.67332 .74833 

 

 

 

 

Independent Samples Test 
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  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

VAR00
002 

Equal 
variances 
assumed 

.092 .769 -1.633 8 .141 -1.20000 .73485 -2.89456 .49456 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-1.633 6.494 .150 -1.20000 .73485 -2.96544 .56544 

 

Berdasarkan Tabel 4.14. nilai sig. (2-tailed) 0,141 > 0,05. Maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara level argumentasi tahap inisiasi 

dan tahap pengembangan dalam diskusi kelompok mahasiswa Program Studi PBI. 

 

c. Program Studi Pendidikan Biologi 

Analisi uji t untuk data pola wacana argumentasi (level) mahasiswa dalam diskusi 

kelompok Program Studi Ppendidikan Biologi ditunjukkan pada Tabel 4.15 berikut. 

Tabel 4. 15. Analisis statistik uji t pola wacana argumentasi (level) 

dalam diskusi kelompok Program Studi Pendidikan Biologi 
Group Statistics 

 VAR00
001 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VAR00002 1 6 2.8333 .75277 .30732 

2 6 4.3333 .81650 .33333 

 

 

 

 
Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

VAR00
002 

Equal 
variances 
assumed 

.225 .646 -3.308 10 .008 -1.50000 .45338 -2.51020 -.48980 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-3.308 9.935 .008 -1.50000 .45338 -2.51110 -.48890 
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Berdasarkan Tabel 4.15. nilai sig. (2-tailed) 0,008 < 0,05. Maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan signifikan antara level argumentasi tahap inisiasi dan 

tahap pengembangan dalam diskusi kelompok mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Biologi. 

 

2. Analisis statistik partisipasi individu mahasiswa dalam diskusi kelas 

Pada bagian ini diinterpretasikan hasil analisis statistik terhadap partisipasi individu 

mahasiswa dalam diskusi kelas. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan uji t 

terhadap data yang telah direkap antara jumlah partisipan dan jumlah wacana 

argumentasi yang terbentuk. 

a. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Analisi uji t untuk data partisipasi individu mahasiswa dalam diskusi kelas Program 

Studi PKn ditunjukkan pada Tabel 4.16 berikut. 

Tabel 4.16. Partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas Prodi PKn 
Group Statistics 

 VAR00
001 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VAR00002 1 3 15.6667 8.14453 4.70225 

2 3 25.3333 13.05118 7.53510 

 
Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

VAR00
002 

Equal 
variances 
assumed 

1.078 .358 -1.088 4 .338 -9.66667 8.88194 -34.32689 14.99356 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-1.088 3.353 .348 -9.66667 8.88194 -36.32339 16.99006 

 

Tabel 4.16. menunjukkan bahwa nilai sig. (2-tailed) adalah 0,338 > 0,05. Maka 

dapat diinterpretasikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

jumlah partisipasi mahasiswa dengan jumlah wacana argumentasi yang terbentuk 

dari diskusi kelas Prodi PKn. 

 

b. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) 
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Analisi uji t untuk data partisipasi individu mahasiswa dalam diskusi kelas Program 

Studi PBI ditunjukkan pada Tabel 4.17 berikut. 

Tabel 4.17. Partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas Prodi PBI 

Group Statistics 

 VAR00
001 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VAR00002 1 3 17.0000 4.58258 2.64575 

2 3 23.6667 2.08167 1.20185 

 

 

 

 
Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

VAR00
002 

Equal 
variances 
assumed 

1.882 .242 -2.294 4 .083 -6.66667 2.90593 -14.73483 1.40150 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-2.294 2.792 .112 -6.66667 2.90593 -16.31756 2.98422 

 

Tabel 4.17. menunjukkan bahwa nilai sig. (2-tailed) adalah 0,083 > 0,05. Maka 

dapat diinterpretasikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

jumlah partisipasi mahasiswa dengan jumlah wacana argumentasi yang terbentuk 

dari diskusi kelas Prodi PBI. 

 

c. Program Studi Pendidikan Biologi 

Analisi uji t untuk data partisipasi individu mahasiswa dalam diskusi kelas Program 

Studi PKn ditunjukkan pada Tabel 4.18 berikut. 

Tabel 4.18. Partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas  

Prodi Pendidikan Biologi 
Group Statistics 

 VAR00
001 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VAR00002 1 3 14.0000 3.60555 2.08167 

2 3 15.3333 3.05505 1.76383 
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Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

VAR00
002 

Equal 
variances 
assumed 

.139 .728 -.489 4 .651 -1.33333 2.72845 -8.90873 6.24206 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-.489 3.895 .651 -1.33333 2.72845 -8.98994 6.32327 

 

Tabel 4.18. menunjukkan bahwa nilai sig. (2-tailed) adalah 0,651 > 0,05. Maka 

dapat diinterpretasikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

jumlah partisipasi mahasiswa dengan jumlah wacana argumentasi yang terbentuk 

dari diskusi kelas Prodi Pendidikan Biologi. 

 

C. Temuan dan Pembahasan  

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan keterampilan argumentasi 

mahasiswa UPGRIS setelah mengikuti perkuliahan yang menerapkan model asesmen 

argumentasi AASSC (Roshayanti, 2012).  

Hasil analisis terhadap keterampilan argumentasi mahasiwa yang diukur dengan 

menggunakan model AASSC menunjukkan adanya kemajuan dalam wacana argumentasi 

lisan. Namun demikian untuk beberapa aspek masih diperlukan pengembangan lebih lanjut 

melalui peningkatan  keterlibatan mahasiswa dalam wacana argumentasi. Temuan ini 

didukung beberapa fakta dari hasil analisis kuantitaif dan kualitatif  terhadap seluruh aspek  

keterampilan argumentasi mahasiswa. Kualitas argumentasi mahasiwa akan dipaparkan 

secara terintegrasi argumentasi lisan (oral) baik secara individu maupun kelompok. Gambar 

4.16 & 4.17 berikut memperlihatkan secara umum kualitas argumentasi mahasiswa: 
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Gambar 4.16. Profil kemampuan argumentasi kelompok mahasiswa UPGRIS melalui 

penerapan model AASSC 

 
Gambar 4.17. Profil kemampuan argumentasi individu mahasiswa UPGRIS melalui 

penerapan model AASSC 

Kualitas keterampilan argumentasi mahasiswa UPGRIS yang diukur dengan model 

asesmen argumentatif AASSC akan dipaparkan berdasarkan aspek keterampilan yang 

diamati. Pembahasan akan diawali dengan aspek kualitas argumentasi secara lisan yang 

terdiri dari aspek pola wacana argumentasi kelompok, kualitas arguementasi berdasarkan 
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bukti pembenaran (Kelompok atau Individu), pola wacana argumentasi kelas (partisipasi 

individu dan  jumlah wacana). 

1. Pola Wacana Argumentasi Kelompok 

Untuk melihat kecenderungan pola wacana yang berkembang dari keseluruhan 

tahapan (setiap model) pada setiap program studi (Pend. PKn, Pend. Bhs Inggris, dan 

Pend. Biologi) dilakukan analisa kualitatif berdasarkan persentase frekuensi level 

argumentasi yang berkembang. Rangkuman hasil analisis deskriptif aspek PWArKp 

(Pola Wacana Argumentasi Kelompok) menunjukkan kecenderungan adanya 

perkembangan level PwArKp sejak tahap inisiasi hingga tahap pengembangan pada 

semua program studi (Gambar 4.1, 4.2 dan 4.3). Perkembangan level argumentasi 

PwArKp ditunjukkan oleh adanya peningkatan persentase kelompok yang 

mengembangkan wacana argumentasi  pada level 3 (Argumentasi berisi suatu rangkaian 

claim atau claim berlawanan dengan data pendukung dan sedikit sanggahan), dan 

penurunan  persentase level 1 dan level 2.  

Fakta lain yang nampak adalah beberapa kelompok mulai mengembangkan wacana 

pada level 4 (Argumentasi menunjukkan argumen dengan suatu sanggahan yang jelas 

serta memiliki beberapa claim dan counterclaim). Dengan demikian dapat dilihat 

kecenderungan bahwa pola wacana argumentasi yang dikembangkan oleh beberapa 

kelompok mahasiswa mengalami perkembangan; dalam hal ini, mahasiswa mulai 

mengembangkan counterclaim untuk menyanggah claim dari anggota kelompok yang 

lain.  

2. Kualitas Arguementasi Berdasarkan Bukti Pembenaran (Kelompok atau 

Individu) 

Berdasarkan analisis data nampak adanya perbedaan kualitas argumentasi 

berdasarkan bukti pembenaran. Mahasiswa Progam studi Pend. PKn dan Pend. Biologi 
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mengalami peningkatan dalam kemampuan berargumentasi yang didukung dengan 

warrant dan backing yang memadai. Dalam mengembangkan warrant dan backing 

mahasiswa tidak tergantung kepada sumber literature (Gambar 4.18a dan 4.18b). Akan 

tetapi, mahasiswa Progam studi Pend. Bahasa Inggris kemampuan mengembangkan 

warrant dan backing perlu upaya lebih untuk meningkatkannya lagi. Mahasiswa 

nampak kesulitan ketika mengembangkan dasar alasan terhadap claim nya. 

Kecenderungan mahasiswa hanya membaca sumber literatur sebagai warrant dan 

backing nya (Gambar 4.19).  

  

Gambar 4.18a & 4.18b. Mahasiswa Prodi Pend. PKn dan Prodi Pend. Biologi 

Menyampaikan Argumentasinya tanpa bergantung pada literatur. 
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Gambar 4.19. Mahasiswa Prodi Bahasa Inggris Mengembangkan Argumentasinya dengan 

membaca sumber literatur. 

 

Fenomena ini cukup menarik untuk dikaji, karena dengan penerapan model yang 

sama seharusnya semua mahasiswa mampu mengembangkan argumentasinya dengan 

baik. Akan tetapi, setelah dilakukan analisis secara faktual berdasarkan data hasil 

penelitian tentang kemampuan argumentasi mahasiswa ditemukan permasalahan yang 

dihadapi, yaitu keterampilan berkomunikasi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 

secara lisan belum berkembang. Kemampuan berargumentasi yang berkembang pada 

mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris lebih fokus pada grammernya daripada 

mengembangkan konteks bukti pembenaran secara mandiri.  

3. Pola Wacana Argumentasi Kelas  

Data pola wacana argumentasi kelas (PWArKl) diperoleh data bahwa semua 

wacana argumentasi yang berkembang pada seluruh standpoint yang diajukan atau 

muncul termasuk level 4 dan level 5. Beberapa standpoint mendapat respon yang baik 

dari mahasiswa lainnya sehingga wacana argumentasi dapat berkembang dan 

menghasilkan wacana argumentasi yang lebih kompleks (lihat Lampiran D). Wacana 

argumentasi yang berkembang dalam diskusi kelompok menggambarkan keterampilan  

argumentasi  yang dimiliki oleh anggota kelompoknya.  

Model asesmen argumentasi yang dirancang untuk menganalisis kinerja  kelompok 

dalam berargumentasi dapat menjadi scaffolding bagi mahasiswa secara individual untuk 

meningkatkan keterampilan berargumentasinya. Setelah berargumentasi dalam skala 

kecil (argumentasi kelompok mulai  tahapan insiasi 1 hingga pengambangan 2)  

mahasiswa dihadapkan pada wacana argumentasi dengan skala yang lebih besar 

(argumentasi kelas) pada setiap tahapan terutama pada tahapan penguatan. 
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Pada Program Studi Pendidikan PKn dan Program Studi Pendidikan Biologi, pada 

tahapan awal (inisiasi) jumlah partisipasi mahasiswa dan wacana yang terbentuk sangat 

rendah, akan tetapi trennya terus mengalami peningkatan pada setiap tahapan (dari 

tahapan inisiasi ke tahapan pengembangan, hingga tahapan penguatan). Rasio jumlah 

partisipasi mahasiswa dan wacana yang terbentuk pada Program Studi Pendidikan PKn 

sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.10 rata-rata diatas 1,5 (tahap inisiasi 1,5; tahap 

pengembangan 1,75; dan tahap penguatan 1,6). Adapun rasio jumlah partisipasi 

mahasiswa dan wacana yang terbentuk pada Program Studi Pendidikan Biologi 

berdasarkan Tabel 4.12 adalah relatif stabil, yaitu: tahap inisiasi sebesar 1, 2; tahap 

pengembangan 1,07; dan tahap penguatan sebesar 1,06.  

Fakta tersebut mengindikasikan bahwa: 1) kemampuan argumentasi dan tingkat 

partisipasi mahasiswa dalam berarguemntasi sudah stabil dan cenderung meningkat, 2) 

dengan rasio di atas 1 antara partisipan dan jumlah wacana maka kualitas argumentasi 

mahasiswa sudah baik, karena rata-rata setiap mahasiswa yang berpartisipasi secara aktif 

melakukan argumentasi lebih dari satu kali. 

Fenomena yang berbeda ditemukan pada keterlibatan mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Bahasa Inggris dalam berargumentasi. Berdasarkan Tabel 4.11 jumlah 

mahasiswa yang terlibat dalam argumentasi/ berpartisipasi pada tahap inisiasi cukup 

tinggi (16), dan jumlah wacana yang terbentuk juga mencapai 23. Akan tetapi, pada tahap 

pengembangan trennya menurun, partisipan menjadi 13 dan jumlah wacana yang 

terbentuk 22. Pada tahap penguatan kembali mengalami peningkatan cukup tinggi, yaitu 

jumlah partisipan 22 dan jumlah wacana 26. Fakta ini mengindikasikan bahwa 

kemampuan argumentasi dan tingkat partisipasi mahasiswa belum stabil, sehingga 

diperlukan perhatian khusus sebagai bahan evaluasi. Adapun rasio antara jumlah 

partisipan dan jumlah wacana argumentasi pada tiap tahapan rata-rata di atas 1,18. Fakta 
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ini sudah baik, karena artinya semua mahasiswa yang berpartisipasi dapat melakukan 

argumentasi rata-rata lebih dari 1 kali. 

Seperti yang telah dipaparkan pada bagian implementasi model bahwa salah satu 

karakteristik dari model asesmen argumentasi ini adalah adanya sequences  atau tahapan-

tahapan. Tahapan ini dapat berperan sebagai scaffolding  bagi mahasiswa dalam 

mengembangkan wacana argumentasi. Menurut Murtagh & Webster (2011) pendekatan 

scaffolding dalam pengajaran, pembelajaran dan asesmen di pendidikan tinggi mendorong 

kondisi yang kondusif untuk terjadinya pembelajaran yang lebih mendalam serta berpotensi 

untuk meningkatkan kemampuan akademik, hal yang perlu dipertimbangkan adalah 

bagaimana cara melakukan dan menggunakan asesmen khusus untuk mengases kemampuan 

siswa.  

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait dengan penggunaan scaffolding dalam 

mengembangkan keterampilan berargumentasi siswa pada berbagai jenjang. Hasil penelitian 

Petrou et al. (2007) mengembangkan software ‘Talk Factory’ yang berperan sebagai 

scaffolding  untuk mengembangkan keterampilan berargumentasi pada siswa SD. Sementara 

itu hasil penelitian Oh & Jonassen (2007) menunjukkan bahwa diskusi kelompok melalui 

scaffolding menghasilkan lebih banyak bukti dan hipotesis. Penelitian lainnya Campos 

(2007) menggunakan strategi scaffolding argumentasi untuk menganalisis wacana 

argumentasi yang berkembang dalam komunitas perawat. 

Berbagai hasil penelitian yang terkait dengan penggunaan strategi scaffolding dalam 

pengembangan keterampilan berargumentasi menjadi rujukan dalam mengkaji peran 

penggunaan tahapan-tahapan dalam model asesmen argumentatif yang dikembangkan. 

Strategi asesmen argumentatif  pada tahapan inisiasi  cukup merangsang mahasiswa 

mengembangkan wacana argumentasi. Penentuan  kelompok mahasiswa menjadi dua 

kelompok besar dengan claim yang saling berlawanan merupakan scaffolding bagi 
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mahasiswa untuk mengawali pengembangan wacana argumentasi dengan berlatih 

mengembangkan warrant dan backing. Hasil penelitian menunjukkan keterampilan 

berargumentasi pada tahap inisiasi 1 masih belum maksimal tetapi pada tahap selanjutnya 

nampak adanya perkembangan untuk beberapa aspek. 

 

Pada tahapan pengembangan, strategi yang dikembangkan adalah masing-masing 

kelompok mahasiswa diberi kebebasan untuk menentukan claim kelompoknya. Strategi ini 

merupakan anak tangga selanjutnya bagi pengembangan keterampilan argumentasi 

mahasiswa. Setelah dinilai dengan asesmen argumentatif diketahui bahwa sebagian besar 

dari aspek yang dikaji mengalami kemajuan. Dengan diberi kebebasan untuk menentukan 

claim kelompoknya dapat meningkatkam kualitas wacana argumentasi kelompok dengan 

meningkatnya level pola wacana argumentasi kelompok  partisipasi individu. Beberapa 

kelompok telah mulai mengembangkan wacana argumentasi secara lepas yang berarti 

masing-masing anggota kelompok mengembangkan argumennya dengan tidak terikat pada 

claim yang telah ditentukan (seperti pada tahap inisiasi). Sedangkan pada tahapan awal 

masih banyak anggota kelompok mahasiswa  yang  tidak fokus pada argumen tapi terpusat 

pada  membaca sumber literature. 

Dengan berkembangnya keterampilan argumentasi kelompok  dimana mahasiswa  

berargumentasi dalam skala kecil, selanjutnya  mahasiswa dihadapkan pada wacana 

argumentasi dengan skala yang lebih besar (argumentasi kelas). Pada setiap tahapan 

mahasiswa diberi kesempatan untuk terlibat dalam argumentasi kelas dengan 

mengatasnamakan argumen kelompok. Namun pada tahapan penguatan mahasiswa sudah 

mengatasnamakan argumen individu, sehingga pada tahapan ini argumen individu dibawa 

ke dalam wacana argumentasi yang lebih luas. Hasil penelitian menunjukkan jumlah wacana  

dan partisipasi individu mengalami peningkatan. Hampir semua mahasiswa disetiap 
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kelasnya mengangkat kode namanya untuk berpartisipasi dalam wacana argumentasi 

klasikal.  
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BAB V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini melatihkan keterampilan argumentasi pada mahasiswa Universitas PGRI 

Semarang dengan sampel tiga Program Studi, yaitu Program Studi PKn, Pendidikan Bahasa 

Inggris, dan Pendidikan Biologi. Data dijaring dan diukur dengan menggunakan model 

AASSC (Argumentative Assessment By Standpoint Scaffolding and Coding), yaitu melalui 

tahapan inisiasi, pengembangan dan penguatan. Keterampilan argumentasi mahasiwa 

berdasarkan hasil analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif menunjukkan adanya kemajuan 

dalam wacana argumentasi lisan. Namun demikian untuk beberapa aspek masih diperlukan 

pengembangan lebih lanjut melalui peningkatan  keterlibatan mahasiswa dalam wacana 

argumentasi secara berkelanjutan.  

Beberapa simpulan dari temuan lapangan adalah sebagai berikut: 1) Pola Wacana 

Argumentasi Kelompok (PWArKp) menunjukkan kecenderungan adanya perkembangan 

level sejak tahap inisiasi hingga tahap pengembangan pada semua program studi; 2) kualitas 

argumentasi berdasarkan bukti pembenaran mahasiswa Progam studi PKn dan Pend. Biologi 

mengalami peningkatan dengan kemampuan berargumentasi yang didukung warrant dan 

backing, sedangkan kemampuan mengembangkan warrant dan backing mahasiswa Progam 

studi Pend. Bahasa Inggris masih perlu upaya lebih untuk meningkatkannya lagi karena  

mahasiswa cenderung hanya membaca sumber literatur sebagai warrant dan backing nya; 

3) pola wacana argumentasi kelas (PWArKl) berkembang pada seluruh standpoint yang 

diajukan atau muncul termasuk pada level 4 dan level 5. Beberapa standpoint mendapat 

respon yang baik dari mahasiswa sehingga wacana argumentasi dapat berkembang dan 

menghasilkan wacana argumentasi yang lebih kompleks. Model asesmen argumentasi yang 

dirancang untuk menganalisis kinerja  kelompok dalam berargumentasi dapat menjadi 

scaffolding bagi mahasiswa secara individual untuk meningkatkan keterampilan 

berargumentasinya.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, diperoleh beberapa catatan yang dapat 

menjadi saran atau rekomendasi bagi peneliti lain yang akan mengembangkan lebih lanjut. 

1. Perlu dilakukan penelitian yang mengukur kualitas argumentasi lisan pada Program 

Studi lainnya dengan karakteristik keilmuan yang berbeda dari Program Studi yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini. 
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2. Perlu dilakukan penelitian yang mengukur kualitas argumentasi tulisan pada mahasiswa 

yang sudah mengikuti kegiatan argumentasi lisan. Tujuannya adalah untuk melihat 

korelasi antara keterampilan argumentasi lisan dan argumentasi tulisan mahasiswa. 

Apakah mahasiswa dengan keterampilan argumentasi lisan baik, dapat menunjukkan 

keterampilan yang baik juga pada argumentasi tulisan? 

3. Peran scaffolding guru/ dosen harus lebih maksimal, agar keterampilan argumentasi 

mahasiswa dapat berkembang secara berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan level 

kualitas argumentasinya dan juga mengaktifkan mahasiswa yang masih cukup pasif. 

 

 

 

  



 

 

69  

DAFTAR PUSTAKA 

 

American Association for   the Advancement  of  Science.(1993). Benchmarks for science 

literacy. Oxford, England, Oxford University Press. 

Andrew, R. (2010). Argumentation in Higher Educ ation , Improving Practise Through 

Theory and Research. New York: Taylor &Francis. 

Arianne M. Dantas, Kemm,(2007), A blended approach to active learning in a physiology 

laboratory-based subject facilitated by an e-learning component,  Advance 

Physiology Education 32, 65-75, 2008. 10.1152/advan.00006. 

Aufschnaiter, V. A., Eduran, S, Osborne, J. & Simon S., (2007) Argumentation and The 

Learning of Science Dalam Pinto R., Causo, D (Eds), Contribution for Science 

Education Research, London, Spinger. 

Bartholomew, H., Osborne, J., & Ratcliffe, M. (2004). Teaching students “ideas-about-

science”, Five dimensions of effective practice. Science Education, 88(5), 655-682. 

doi, 10.1002/sce.10136. 

Bell, P. (1997). Using argument representations to make thinking visible for individuals and 

groups. Miyake, & N. Enyedy (Eds.), Proceedings of CSCL '97, The Second 

International Conference on Computer Support for Collaborative Learning, 

Toronto: University of Toronto Press. 

Bell, P., & Linn, M. C. (2007) Scientific argument as learning artifact, Designning for 

learning from the web with KIE. International Journal of Science Education, 22 (8), 

797-817. 

Berland, B. R., Glawesky, K. D. & Richardson, J.C.(2011) Problem based learning and 

argumentation, testing a scaffoldin g frame work to middle school student’s creation 

of evidence-based arguments, International Science. 39,669-694. 

Berland, L.K. (2008a). Using a learning progression to informal scientific argumentation in 

talk and writing. Makalah yang disajikan pada The learning Progression in Science 

(LeaPS) Conference Juni 2009, Iowa City.  

Bricker, L. A., & Bell, P. (2008). Conceptualizations of argumentation from science studies 

and the learning sciences and their implications for the practices of Science 

Education. Science Education, 92 (3), 473-498. 

Brudvik, C., (2006), Assesing the Impact of a Structured Argumenation Board on the Quality 

of Students’ Argumentatif Writing Skill, Proceeding of the 14th International 

conference on Computer in Education, 141-148, Amsterdam: IOA Press. 

Chen, Y.C. (2011). Examining The Integration Of Talk And Writing For Student Knowledge 

Construction Through Argumentationi., Disertasi pada Science Education in the 

Graduate College of The University of Iowa 

Chinn, C., & Anderson, R. (1988), The structure of discussions that promote reasoning. 

Teacher College Record, 100(2), 315-368. 



 

 

70  

Cho, Kyoo-Lak & Jonassen, D. H. (2002). The Effects of Argumentation Scaffolds on 

Argumentation and Problem SolvingAuthor(s and David H. Jonassen Solving 

Argumentation. Educational Technology, 50 (3), 5-22. 

Clark, D. B., Sampson, V. D., Stegmann, K., Marttunen, M., Kollar, I., Janssen, J., 

Weinberger, A., Menekse, M., Erkens, G., & Laurinen, L. (2010). Online learning 

environments, scientific argumentation, and 21st century skills. In B. Ertl (Ed.) E-

Collaborative Knowledge Construction: Learning from Computer-Supported and 

Virtual Environments, New York: IGI Global 

Clark, D.B. & Sampson, V.J., (2008), Assessing Dialogic Argumentation in  Online 

Environments to Relate Structure, Grounds, and Conceptual Quality, Journal of 

Research in Science Teaching, 45(3), 293-321. 

Clark, D.B.& Sampson, V.D., (2005), Analyzing The Quality of Argumentation Supported 

by Personal-Seeded Discussions, Makalah dipublikasikan dalam Prooceding of th 

2005 Conference on Computer Support  for Collaborative Learning, International 

Society of The Learning Science, ISBN,0-8058-5782-6 

Cross, D., Taasoobshirazi, G., Hendricks, S., &  Hickey, D., (2008) Argumenation, A 

Strategy for Improving Achievement and Revealing Scientific Identities, 

International Journal of Science Education, 30 (6),837-861. 

Departemen Pendidikan Nasional, (2008), Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

Derri, (2000), Argumentative  Reasoning Assessments, [Online]. Tersedia: 

http,//www.alnresearch. Org /HMTL/Assessmentstutorial/ Strategis/Argumen.html. 

[ 11 Mei 2009] 

Driver, R. (2000). Establishing the Norms of Scientific Argumentation in Classrooms, 

Science Education,  85 (3), 287- 312. 

Duron, R., Limbach, B., & Waugh, W. (2006). Critical Thinking Framework for Any 

Discipline, 17 (2), 160-166. 

Duschl, R., Newton, P., & Osborn, J. (2002) Supporting and promoting argumentation 

discourse in Science Education, Studies in Science Education, 38, 39-72. 

Eemeren, V., Grootendorst, R., & Henkemans, A, (2002). Argumentation Analysis, 

Evaluation, Presentations. London: Lawrence Erlbaum Associates Publisher. 

Eemeren, V., Houtlosser, P., & Henkemans, A., (2007), Indicators of starting points for 

discussion. Dalam Emeren (Eds), Argumentative Indicators in Discourse, 

Netherlands:  Spingerlink. 

Erduran, S., Simon., & Osborne, J. (2004), TAPing into argumentation:, Developments in 

the application of Toulmin’s argument pattern for studying science discourse, 

Science Education, 88, 915-933. 

Herman, J.R., (1997), Assessing Student, Teacher Routine Practices and Reasoning, 

Makalah disajikan pada AERA, New York 

http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Clark+Douglas+B.%22
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Sampson+Victor%22
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&ERICExtSearch_SearchValue_0=argumentation+in+e+learning&searchtype=basic&ERICExtSearch_SearchType_0=kw&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b802f4d2c&accno=EJ787716&_nfls=false%20%20%20%20
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&ERICExtSearch_SearchValue_0=argumentation+in+e+learning&searchtype=basic&ERICExtSearch_SearchType_0=kw&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b802f4d2c&accno=EJ787716&_nfls=false%20%20%20%20
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Cross+Dionne%22
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Taasoobshirazi+Gita%22
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Hendricks+Sean%22
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Hickey+Daniel+T.%22
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&ERICExtSearch_Related_0=EJ782439&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b802fba4a&accno=EJ790895&_nfls=false%20%20%20%20
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&ERICExtSearch_Related_0=EJ782439&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b802fba4a&accno=EJ790895&_nfls=false%20%20%20%20


 

 

71  

Inch, S.E.,& Warnick, B., (2006), Critical Thinking And Comunication: the Use of Reason 

in Argumen, Boston: Pearson Education. 

Ingram, N, (2011), Assesment and Practical Inquiy in Scientific Argumentation, 

[Online].Tersedia,http,//www.neilingram.co.uk/apisa/wordpress/?page_id=112#co

mment-37, [12 September 2011) 

Jamaludin, A., Ho, C.M., Chee, Y.S., (2007). Argument-Based Negotiation and Conflict 

Resolution through Enactive Role Play in Second Life, Proceedings of the 2007 

conference on Supporting Learning Flow through Integrative Technologies. ISBN, 

978-1-58603-797-0,561-568.  

Jimenez-Aleixandre, M.P., Bugallo Rodriguez, A., & Duschl, R A. (2000). “doing the lesson 

“ or “doing  science”, Argument in high school genetics. Science Education, 84, 757-

792. 

Kelly, G. J., & Takao, A. (2002). Epistemic levels in argument, An analysis of university 

oceanography students' use of evidence in writing. Science Education, 86(3), 314-

342. doi, 10.1002/sce.10024. 

Kelly, G. J., Druker, S., & Chen, C. (1998). Students’ reasoning about electricity, combining 

performance assessments with argumentation analysis. International Journal of 

Science Education, 20(7), 849-871. doi, 10.1080/0950069980200707. 

Khattri, N. (1995). Assessment of Student Performance. Volume I [microform] , Findings 

and Conclusions. Studies of Education Reform / Nidhi Khattri and Others. 

Washington, D.C: ERIC Clearinghouse.  

Kim, H. & Song, J. (2005).The Features of Peer Argumentation in Middle School 

Students’Scientific Inquiry. Research in Science Education, DOI, 10.1007/s11165-

005-9005-2. 

Kuhn, D. & Udell, W. (2003) The Development of Argument Skills. Child Development.74 

(5),1245-1260. 

Kuhn, T. S. (1996). The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: University of Chicago 

Press 

Lawson, A. E. (2003). The nature and development of hypothetico-predictive argumentation 

with implications for science teaching. International Journal of Science Education, 

25 (11), 1387-1408. 

Lin, S.-S., & Mintzes, J. (2010). Learning argumentation skills through instruction in 

socioscientific issues, the effect of ability level. International Journal of Science and 

Mathematics Education, 8 (6), 993-1017. doi, 10.1007/s10763-010-9215-6 

Marttunena, M. (1994). Assessing Argumentation Skills Among Finnish University 

Students. Science, 4 (94), 175-191. 

Marttunena, M., Leena, L., Lia, L., & Kristine, L., (2005), Argumenation Skills as 

Prerequisites for Collaborative Learning among Finnish, French, and English 

Secondary School Students, Educational Research and Evaluation, 11 (4), 365–384.  

http://www.neilingram.co.uk/apisa/wordpress/?page_id=112#comment-37
http://www.neilingram.co.uk/apisa/wordpress/?page_id=112#comment-37


 

 

72  

Oh, S., & Jonassen, D. H. (2007). Scaffolding online argumentation during problem solving, 

95-110. doi,10.1111/j.1365-2729.2006.00206.x. 

Osborne, J. (2010). Arguing to Learn in Science, The Role of Collaborative, Critical 

Discourse. Science, 328 (5977), 463-466. doi, 10.1126/science.1183944 

Osborne, J. (2010). Arguing to Learn in Science, The Role of Collaborative, Critical 

Discourse. Science, 328 (5977), 463-466. doi, 10.1126/science.1183944 

Osborne, J. F., & Patterson, A. (2011). Scientific argument and explanation, A necessary 

distinction? Science Education, 95 (4), 627-638. doi, 10.1002/sce.20438. 

Osborne, J., Erduran, S. & Simon, S. (2004). Enhancing the quality of argument in school 

science. Journal of Research in Science Teaching, 41(10), 994-1020 

Osborne, J., Jim, M. P., & Kuhn, D. (2010). Teaching and Learning Science as Argument. 

Science Education. doi,10.1002/sce.20395 

Petrou, M., Kerawalla, L., & Scanlon, E. (2007). The “ Talk Factory ” software , scaffolding 

students ’ argumentation around an Interactive Whiteboard in primary school 

science. International Journal, 2-4. 

Popham, W., (1987), Criterion  Reference Measurement, Engelwood Cliffs:  Prentice Hall 

Inc 

Popham, W., (2011), Classroom Assessment: What Teachers Need To Know, Boston: 

Pearson Education Inc., 

Puvirajah, A. (2007). Exploring the quality and credibility of students’ argumentation, 

teacher facilitated technology embedded scientific inquiry. Disertasi Doktoral pada 

Wayne State Universty Michigan. 

Rigotti, E., & Greco Morasso, S. (2009). Argumentation as an Object of Interest and as a 

Social and Cultural Resource, Argumentation and Education. Dalam N. Muller 

Mirza & A.-N. Perret-Clermont (Eds.), New York: Springer US. 

Roshayanti, F., Rustaman, N., Barlian, A., Lukmana, I. (2009) Profil Sociocultural 

Prespective dalam Berargumentasi Mahasiswa Calon Guru Biologi pada Perkuliahan 

Fisiologi Manusia. Proceedings The 3rd International Seminar on Science 

Education”Challenging Science Education in The Digital Era”.ISBN, 978-602-

8171-14-1 

Sadler, T. D. (2006). Promoting Discourse and Argumentation in Science Teacher 

Education. Journal of Science Teacher Education, 323-346. doi,10.1007/s10972-

006-9025-4. 

Sampson, V.  E, Grooms, J., & JOI, W. P. (2010). Argument-Driven Inquiry as a Way to 

Help Students Learn How to Participate in Scientific Argumentation and Craft 

Written Arguments , An Exploratory Study. Science Education, 217 - 257. 

doi,10.1002/sce.20421. 

Sampson, V. & Clark, D.B., (2008), Assessment of the Ways Students Generate Argumens 

in Science Education, Current Perspectives and Recommendations for Future 

Directions, Science Education, 92 (3), 447-472.  

http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Sampson+Victor%22
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Clark+Douglas+B.%22
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&ERICExtSearch_SearchValue_0=argumentation+in+e+learning&searchtype=basic&ERICExtSearch_SearchType_0=kw&pageSize=10&eric_displayNtriever=false&eric_displayStartCount=11&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b802fb239&accno=EJ790461&_nfls=false%20%20%20%20
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&ERICExtSearch_SearchValue_0=argumentation+in+e+learning&searchtype=basic&ERICExtSearch_SearchType_0=kw&pageSize=10&eric_displayNtriever=false&eric_displayStartCount=11&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b802fb239&accno=EJ790461&_nfls=false%20%20%20%20
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&ERICExtSearch_SearchValue_0=argumentation+in+e+learning&searchtype=basic&ERICExtSearch_SearchType_0=kw&pageSize=10&eric_displayNtriever=false&eric_displayStartCount=11&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b802fb239&accno=EJ790461&_nfls=false%20%20%20%20


 

 

73  

Sampson, V. & Clark, D.B., (2008), Assessment of the Ways Students Generate Argumens 

in Science Education, Current Perspectives and Recommendations for Future 

Directions, Science Education, 92 (3), 447-472.  

Sandoval, W.A & Millwood, K.A. (2005), The quality of student’s use of evidence in  

written scientific explanation. Cognition and Instruction, 23 (1), 23-55. 

Sandoval, W.A & Millwood, K.A. (2008) What Can Argumentation Tell Us About 

Epistomology?.Dalam Erduran, S., & Maria, PJ., (Eds) Argumentation in Science 

Education, London: Spinger Science. 

Sandoval, W.A & Reiser, B, B.J (2004), Explanation-driver inquiry: Integrating conceptual 

and epistemic scaffold for science inquiry. Science Education, 88 (3), 345-372 

Shemwell, J. T., & Furtak, E. M. (2009). Argument-Driven Formative Assessment for 

Conceptual Science Learning. California, The Annual Meeting of The American 

Educational Research Association.[Online] Tersedia: 

http,//spot.colorado.edu/~furtake/AERA Argument Driven Formative 

Assessment_final_3_20_09.pdf [13 September 2010] 

Shriner, M. (2006). Critical Thinking in Higher Education , An Annotated Bibliography. 

Journal of Education, 59-66. 

Simon, S. (2008). Using Toulmin ’ s Argument Pattern in the evaluation of argumentation 

in school science, 31 (3), 277-289. doi,10.1080/17437270802417176. 

Suppe, F. (2000). Understanding scientific theories, An assessment of developments 1969–

1998. Philosophy of Science, 67, 102–115 

Toulmin., (1984) , An Introduction to Reasoning. New York:  MacMillan.  

Vigotsky, L., (1978). Mind In Society, The developmental of higher psycological process,  

Cambridge: Harvard University Press. 

Wenzel, J.(1982).On Fields of Argumentation as Prepositional Systems, Journal of tha 

American Forensic Association, 18 ,204. 

Yager, R.E. (1996). Science/Technology/Society as Reform in Science Educations, New 

York State: University of New York Press. 

Yalcinoglu, P. (2007). Evolution as represented through argumentation, a qualitative study 

on reasoning and argumentation in high school biology teaching practices. Ohio: 

The Ohio State University. 

Zembal-Saul, C., Munford, D., Crawford. B., Friedrichsen, P., & Land, S. (2002) 

Scaffolding preservice science teacher’ evidence-based arguments during an 

investigation of natural seection. Research in Science Education, 32 (4), 437-463 

Zohar, A., & Nemet, F., (2002). Fostering  students’ knowledge and Argumentation Skills 

through dilemmas in Human Genetics. Journal of Research in Science Teaching, 39, 

35-62 

 

http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Sampson+Victor%22
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Clark+Douglas+B.%22
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&ERICExtSearch_SearchValue_0=argumentation+in+e+learning&searchtype=basic&ERICExtSearch_SearchType_0=kw&pageSize=10&eric_displayNtriever=false&eric_displayStartCount=11&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b802fb239&accno=EJ790461&_nfls=false%20%20%20%20
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&ERICExtSearch_SearchValue_0=argumentation+in+e+learning&searchtype=basic&ERICExtSearch_SearchType_0=kw&pageSize=10&eric_displayNtriever=false&eric_displayStartCount=11&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b802fb239&accno=EJ790461&_nfls=false%20%20%20%20
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&ERICExtSearch_SearchValue_0=argumentation+in+e+learning&searchtype=basic&ERICExtSearch_SearchType_0=kw&pageSize=10&eric_displayNtriever=false&eric_displayStartCount=11&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b802fb239&accno=EJ790461&_nfls=false%20%20%20%20


 

 

74  

Lampiran 1. Jadwal Kegiatan 

 

Jadwal kegiatan penelitian Hibah Kompetitif PUPT tahun 2016 adalah sebagai berikut. 

No Nama Kegiatan 
Bulan ke- 

1 2 3 4 5 6 

1 Studi Pendahuluan (literatur dan lapangan)       

2 Perencanaan (pengembangan need assessment 

model AASSC) 

      

3 FGD penyiapan perangkat       

4 Penyusunan perangkat dan KIT model 

AASSC 

      

5 Workshop pembekalan model AASSC 

terhadap dosen model 

      

6 FGD tim peneliti dalam pengambilan data 

bersama dosen model dan tim teknis 

      

7 Pengambilan data keterampilan argumentasi 

mahasiswa dengan model AASSC 

      

8 Transkrip data hasil argumentasi mahasiswa 

dengan model AASSC 

      

9 Analisis dan interpretasi data       

 Seminar dan publikasi jurnal       

10 Penyusunan laporan       
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Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas 

 

No Nama/ NIDN Intansi Asal Bidang ilmu 

Alokasi 

waktu (jam/ 

perminggu) 

Uraian tugas 

1 Dr. Fenny 

Roshayanti, 

S.Pd., M.Pd 

(0029096901) 

Universitas 

PGRI 

Semarang 

Strategi 

Pembelajaran; 

Evaluasi 

Proses 

Pembelajaran 

dan Anatomi 

Fisiologi tubuh 

Manusia 

12 jam/ 

minggu 

1. Perumusan 

kerangka berpikir 

utama 

2. Pengembangan 

desain model 

AASSC 

2 Dra. Sri Suneki, 

M.Si  

(0601036503) 

Universitas 

PGRI 

Semarang 

PPKn; 

Seminar 

PPKn; Dasar 

Konsep 

Pendidikan 

Moral; dan 

Sosiologi 

Politik 

8 jam/ 

minggu 

1. Pengembangan 

perangkat 

perkuliahan 

berbasis model 

AASSC  

2. Pengembangan 

paradigma dan 

aturan 

argumentasi 

3 Sri Wahyuni, 

S.Pd., M.Pd 

Universitas 

PGRI 

Semarang 

Listening; 

Extensif 

Reading 

Microteaching, 

Speaking for 

Instructional 

Purpose 

8 jam/ 

minggu 

1. Perumusan tata 

bahasa dalam 

argumentasi   

2. Administrasi 

dan laporan 

4 M. Syaipul 

Hayat, S.Pd., 

M.Pd. 

(0420068402) 

Universitas 

PGRI 

Semarang 

Pengembangan 

Sumber dan 

Bahan Belajar 

Biologi & 

Strategi 

Pembelajaran 

8 jam/ 

minggu 

1. Perumusan 

rancangan media 

ICT dalam 

model AASSC 

3. Dokumentasi 

penelitian 
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Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota 

 

Biodata Ketua 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap Dr. Fenny Roshayanti, S.Pd., M.Pd 

2 Jenis Kelamin Perempuan 

3 Jabatan Fungsional Lektor 

4 NIP 196909291994032002 

5 NIDN 0029096901 

6 Tempat dan tanggal lahir Bandung,  

7 Email  fennyrosh@yahoo.co.id 

8 Nomor HP 085794775575 

9 Alamat Kantor Jl. Lontar No. 1 Sidodadi Semarang 

10 Nomor Telepon/ Fax (024) 670120 

11 Lulusan yang telah dihasilkan S1= 113 orang  S2= -    S3= - 

12 Mata kuliah yang diampu 1. Evaluasi Proses Pembelajaran 

  2. Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia 

  3. Biologi Umum 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S – 1 S – 2 S – 3 

Nama Perguruan 

Tinggi 

IKIP Bandung UPI UPI 

Bidang Ilmu Pend. Biologi Pend. IPA 

Konsentrasi Biologi 

SL 

Pend. IPA 

Tahun masuk – lulus  1988-1993 1999-2002 2008-2012 

Judul skripsi/ Tesis/ 

Disertasi 

Korelasi Materi 

Organik dan 

Populasi Bakteri 

Di Sungai 

Cikapundung 

Analisis Fungsi 

Representasi Materi 

Subjek Respirasi Sel 

pada Buku Teks 

Biologi Umum 

terhadap Materi 

Subjek Metabolisma 

pada Buku Teks 

Anatomi Fisiologi 

Manusia 

Pengembangan 

Model Asesmen 

Argumentatif 

Untuk Mengukur 

Keterampilan 

Argumentasi 

Mahasiswa  

Pada Konsep 

Fisiologi Manusia 

Nama Pembimbing/ 

Promotor 

Eddy M 

Hidayat,M.A, 

Ph.D. 

Dr.H. Ama Rustama Prof.Dr.Nuryani 

Y. Rustaman, 

M.Pd 

 

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber Jml (Rp) 

 

1 

 

2007 

Pengembangan Pembelajaran 

Biologi melalui Pendekatan Inquiry 

untuk Meningkatkan Kemampuan 

Analisis Siswa pada Materi Pokok 

 

IKIP  PGRI 

Semarang 

 

 

3 000 000 

 

mailto:fennyrosh@yahoo.co.id
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Ekosistem Kelas X Semester II 

MAN 3 Pekalongan Tahun Ajaran 

2005/2006 

 

 

2 

 

2008 

Meningkatkan Keterampilan Berfikir 

Kreatif  Mahasiswa melalui Siklus 

Belajar Berbasis Portofolio.2008 

(Hibah Kopertis) 

 

Hibah Kopertis 

Wil VI 

 

8 000 000 

 

3 

 

2010 

Pengembangan Perangkat Asesmen  

Argumentatif Untuk Mengukur 

Keterampilan Berargumentasi Pada 

Konsep Sistem Syaraf  dan 

Penyalahgunaan NAPZA, 2010. 

(Hibah Disertasi Doktor) 

 

Hibah Disertasi 

Doktor 

DIKTI 

 

33 000 000 

4 2011 Pengembangan Instrumen Pendidikan 

Karakter Berbasis Jejaring Sosial 

Facebook sebagai Alternative 

Assessment di Sekolah  

APBI 7.000.000 

5 2012 Pengembangan Model Media 

Pembelajaran Video Interaktif  Untuk 

Meningkatkan Penguasaan Konsep 

Keanekaragaman Hayati  

APBI 6.000.000 

6 2012 Pengembangan model pembelajaran 

sains  berbasis permainan anak 

(Dolanan) dalam upaya 

mengimplemantasikan pendidikan 

karakter di sekkolah  

Hibah Bersaing 

DIKTI (Tahun 

Pertama) 

32 000 000 

7 2013 Pengembangan model pembelajaran 

sains  berbasis permainan anak 

(Dolanan) dalam upaya 

mengimplemantasikan pendidikan 

karakter di sekkolah  

Hibah Bersaing 

DIKTI (Tahun 

Kedua) 

47 000 000 

8 2014 Pembekalan Scientific inquiry bagi 

Calon Guru Biologi melalui 

Pengembangan Perkuliahan 

Praktikum Berbasis Kurikulum 

KKNI  

Hibah 

Fundamental 

DIKTI (Tahun 

Pertama) 

51 250 000 

9 2014 Penggunaan Assessment On Line 

Berbantuan Edmodo Untuk 

Meningkatkan Keterampilan 

Argumentasi Dan Pemahaman 

Konsep Mahasiswa 

APBU 

Universitas 

PGRI Semarang 

8 000 000 

10 2015 Pembekalan Scientific inquiry bagi 

Calon Guru Biologi melalui 

Pengembangan Perkuliahan 

Praktikum Berbasis Kurikulum 

KKNI  

Hibah 

Fundamental 

DIKTI (Tahun 

Kedua) 

50 000 000 
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11 2015 Deskripsi Analisis Kebutuhan 

Pengembangan Model Pembekalan 

Scientific inquiry Berbasis Online 

Hibah PUPT 

APBU 

Universitas 

PGRI Semarang 

7 500 000 

 

D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun 
Judul Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber Jml (Rp) 

1 2008 Pelatihan Pembuatan Nata de Soya 

dari Bahan Dasar Limbah Tahu Serasi 

Bagi Masyarakat Desa Kenteng 

Bandungan 

APBI IKIP 

PGRI Semarang 

2 500 000 

2 2009 Peningkatan Proses Belajar Mengajar 

Taman Kanak-kanak (TK) Se-

Kecamatan Tugu Kota Semarang 

APBI IKIP 

PGRI Semarang 

3 000 000 

3 2011 Sustainable Improve Assessment 

Sebagai Upaya Membangun Budaya 

Berkarakter di  Sekolah 

Hibah APBI 

IKIP PGRI 

Semarang 

7 000 000 

4 2013 IbM Pendidikan Kesehatan Keluarga 

di Kelurahan Podorejo Kecamatan 

Ngaliyan Kota Semarang 

APBI IKIP 

PGRI Semarang 

3 000 000 

5 2014 IbM Authentic Assessment Berbasis 

Kurikulum 2013 Bagi Guru Sekolah 

Dasar se-Kecamatan Kaliwungu 

Kudus 

APBU 

Universitas 

PGRI Semarang 

5 000 000 

6 2015 IbM Penelitian Tindakan Kelas Bagi 

Guru SMP N 2 Pecangan 

APBU 

Universitas 

PGRI Semarang 

4 000 000 

 

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir 

No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal 
Volume/ 

Nomor/ Tahun 

1 

1. Pengembangan Asesmen Argumentatif untuk 

Meningkatkan Kualitas Pola wacana 

Argumentasi pada Konsep Fisiologi Manusia,. 

Dalam proses pencetakan. 

 

Jurnal Ilmiah 

Biologi Bioma  

Volume.2 No. 

1, ISSN 2086-

5481 /2012 

2 

2. Model Asesmen Argumentatif Berbasis 

Standpoint Scaffolding & Coding (AASSC) 

untuk Mengukur Keterampilan Argumentasi 

Aspek Konseptual dan Epistemik pada Konsep 

Fisiologi Manusia,  

Jurnal 

Penelitian 

Pendidikan 

IPA  

Volume  

3 

Pengembangan Karakter Dan Penguasaan 

Konsep  

Dengan Pendekatan Inquiry Laboratory Materi 

Identifikasi Algae 

Jurnal Ilmiah 

Biologi Bioma  

Volume.3 No. 

1, ISSN 2086-

5481 /2013 

 

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 
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No 
Nama Pertemuan Ilmiah/ 

Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 

 3. Dipresentasikan dalam 

Seminar Nasional 

Perkembangan Biologi dan 

Pendidikan Biologi untuk 

Menunjang Profesionalisme. 

FPMIPA UPI 2007. Prosiding 

ISBN: 978-979-25-0596-2. Hal 

131. 

Meningkatkan 

Keterampilan Berpikir 

Kreatif melalui 

Pembelajaran Biologi 

Berbasis SETS. 

2007, Jurusan 

Pendidikan Biologi 

UPI  

 4. Dipresentasikan dalam 

Seminar Nasional Exchange of 

Experience Lesson Study 2008. 

LPMP Jawa Tengah. Sebagai 

Ketua Peneliti 

 

Penerapan Lesson Study 

dalam Pengajaran Mikro 

untuk Meningkatkan 

Kompetensi Mahasiswa 

Calon Guru Biologi 

2008. LPMP Jawa 

Tengah.  

 5. Dipresentasikan dalam 

Seminar Nasional Inovasi 

Biologi dan Pendidikan 

Biologi dalam Pengembangan 

Sumber Daya Manusia.  

Meningkatkan 

Keterampilan Bertanya 

Mahasiswa melalui 

Pembelajaran Berbasis 

Inqiury pada Mata Kuliah 

Fisiologi Hewan. 

2011 Jurusan 

Pendidikan Biologi 

FPMIPA UPI. 

Prosiding ISBN: 

987-602- 

 6. . Dipresentasikan dalam 

Seminar Nasional ”Upaya 

Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran melalui Lesson 

Study. 

 

Model Observasi dengan 

VICS (Verbal Interaction 

Category Sistem) sebagai 

Alternatif Instrumen 

dalam Pelaksanaan Open 

Class Lesson Study 

 FPMIPA 

Universitas PGRI 

Semarang: 978-602-

8047-24-1 

 7. Seminar Nasional Pendidikan 

”Asesmen Otentik dalam 

ImplementasiPembelajaran 

Aktif dan Kreatif”.  

 

Peningkatan Kualitas 

Argumentasi Mahasiswa 

Berdasarkan Praktek 

Epistemik melalui 

Pengembangan Asesmen 

Argumentatif pada 

Konsep Sistem Syaraf 

dan Penyalahgunaan 

Napza. Dipresentasikan 

dalam 

2011, FKIP UNILA . 

Prosiding ISBN: 

978-979-3262-04-8. 

 

 

 

 

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

     

     

 

H. Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir 
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No Judul/ Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ ID 

     

     

 

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 

Tahun Terakhir 

No 
Judul/ Tema/ JenisRekayasa Sosial 

lainnya yang Telah Diterapkan 
Tahun 

Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

     

     

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau institusi 

lainnya) 

No Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 
Tahun 

    

    

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan ketidak 

sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan Hibah Kompetitif Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 

Tahun 2016. 

 

Semarang, 26 April 2016 

Pengusul, 

 

 

 

 

Dr. Fenny Roshayanti, M.Pd 

NIDN 0029096901 
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Biodata Anggota Tim 1 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap (dengan gelar) Dra. Sri Suneki, M.Si 

2 Jenis Kelamin P 

3 Jabatan Fungsional LektorKepala/IIId/JrsPPKn/Universitas PGRI 

Semarang 

4 NIP/NPP 916501072 

5 NIDN 0601036503 

6 Tempat dan Tanggal Lahir Pati,01Maret1965 

7 E-mail Sri.suneki@yahoo.com 

8 Nomor Telepon/HP 08122901673 

9 Alamat  Kantor Jln.Sidodadi Timur24  Dr.Cipto Semarang 

50125 

10 Nomor Telepon/Faks (024)8448217/(024)8448217 

11 Lulusan yang        Telah 

Dihasilkan 

S-1=  50    orang;S-2=-     orang;S3=  - orang 

12 Mata Kuliah yang Diampu 1.Dasar Konsep Pendidikan Moral 

2.Sosiologi dan Sospol 

3.Evaluasi Pengajaran 

4. Pendidikan Pancansila 

5.  pendidikan Poilitik 

6.pedidikan Kewarganegaraan 

Dst. 

 

B.Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan Tinggi IKIP UNDIP Sedang studi S3 

UNDIP 

Bidang Ilmu Pendidikan IESP  

Tahun Masuk- Lulus 1984/1985 – 1990 2004–2006  

Judul Skripsi/Thesis/Disertasi Kajian terhadap 

alat-alat evaluasi 

yang dipakai oleh 

guru-guru PPKn 

SMA di 

Kabupaten Pati 

Perilaku Investasi 

di JawaTengah 

 

Nama Pembimbing/ Promotor Drs.Rustopo,SH Dr.DwiSetia 

Poerwono,M.Si 

 

C.Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 
(BukanSkripsi,Tesis,maupunDisertasi) 

mailto:suneki@yahoo.com
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No. Tahun JudulPenelitian Pendanaan 

Sumber* Jml(JutaRp) 

1 2008 Tingkat     Partisipasi Politik 

Pemilih Pemula Kel. Tlogomulyo 

dalam Pelaksanaan Pemilihan 

Kepala Daerah   di Kota Semarang 

IKIP      PGRI 

Semarang 

Rp.3.000.000 

2 2008 Meningkatkan Hasil Belajar 

Dengan Model   Pembelajaran 

Berbasis Masalah di Kab.Pati 

IKIP      PGRI 

Semarang 

Rp.5.000,000,- 

3 2009 Peran Tokoh Masyarakat dalam 

Meningkatkan Partisipasi Politik 

Masyarakat di Ds. Sambirejo Kec. 

Gabus Kab. Pati 

IKIP      PGRI 

Semarang 

Rp.4.500.000 

4 2010 Upaya Penanggulangan 

Masalah Sosial Prostitusi di 

Wilayah Banjir kanal Timur 

Semarang. 

Hibah kajian 

wanita IKIP 

PGRI Semarang 

Rp.5.000.000 

5 2011 Tingkat    Kesadaran Hukum 

Mahasiswa Jurusan PPKn IKIP 

PGRI SemarangTahun2010 

dalam Berlalu Lintas 

IKIP      PGRI 

Semarang 

Rp.2.500.000 

6 2012 Peningkatan Character Building 

Dan Kreativitas Anak Usia Dini 

Melalui TPR Warm Up Game 

pada Anak Didik Kelompok A TK 

Doa Ibu Kecamatan Tembalang 

Semarang 

IKIP      PGRI 

Semarang 

Rp.4.150.000 

7 2013 Implementasi Pendidkan Anti 

Korupsi Di  SD  N   Pekunden 

Kota Semarang 

IKIP      PGRI 

 

Semarang 

Rp.6.000.000 

8 2014 Pengembangan Nilai-nilai Moral 

dan Kontruktivisme melalui 

Model pembelajaran Bilingual 

dengan pendekatan BCCT 

(beyond center and circle Time) di 

PAUD kota Semarang 

  

 

 

 

 

 

 

 

D.Pengalaman Pengabdian KepadaMasyarakatDalam5TahunTerakhir 
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No. Tahun Judul Pengabdian Kepada 

 

Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber* Jml(JutaRp) 

1 2008 Penyuluhan tentang 

 

Penyelenggaraan Partisipasi 

Politik Masyarakat Desa Panti rejo 

sebagai Wujud Pendidikan Politik 

Menjelang PILGUB  Jawa Tengah  

Tahun 

2008 

IKIP  PGRI 

 

Semarang 

Rp.3.000.000 

2 2009 Pelaksanaan Pembelajaran dan 

Pemberdayaan Masyarakat 

menuju Indonesia Cerdas 

IKIP  PGRI 

Semarang 

Rp.3.000.000 

3 2009 Pelatihan Penilaian 

Pembelajaran dan Ujian 

Kesetaraan Paket  C 

IKIP  PGRI 

Semarang 

Rp.3.000.000 

4 2010 Pelatihan Pembuatan Media dan 

 

Pengembangan Moral    pada 

SISWA 

 

AnakUsaiDini 

IKIP   PGRI 

 

Semarang 

Rp. 3.000.000 

5 2011 IbM Hak Anak dan Perlindungan 

Serta Penciptaan Keluarga Ramah 

Anak Bagi Kader PKK dan 

Pengelolaan PAUD di Kelurahan 

Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan 

Kota Semarang 

IKIP   PGRI 

 

Semarang 

Rp. 3.000.000 

6 2011 IbM Brain–Gym (Senam Otak) 

Untuk Mengatasi Problem 

BelajarAnakdi HIMPAUD 

KecamatanTembalang Semarang 

IKIP   PGRI 

 

Semarang 

Rp. 3.000.000 

7 2012 IbM Smart Parenting untuk 

Memaksimalkan Potensi Anak di 

HIMPAUD Kecamatan 

Tembalang Semarang. 

IKIP   PGRI 

Semarang 

Rp. 4.000.000 

8 2012 Pelatihan dan Pembimbingan  

Berkala Penyusunan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dan 

Sosialisasi Peraturan Menteri 

(PERMEN)  Nomor16   Tahun 

2009 di SMPN 3 Mranggen 

IKIP   PGRI 

 

Semarang 

Rp. 7.500.000 
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9 2013 Pemberdayaan Masyarakat Miskin 

untuk Meningkatkan Pendapatan 

Menuju Warga Mandiri di 

Kelurahan Kemijen Semarang   

berbasisCorporate 

SocialResponsibility(CSR). 

Bank Jateng Rp. 32.000.000 

10 2013 Pelatihan Manajemen 

Organisasi Bagi Remaja Di 

KelurahanTandang 

IKIP  PGRI 

 

Semarang 

Rp3.500.000 

11 2014 IbMKeluarahanTandang IKIP PGRI 

Semarang 

Rp. 3.750.000 

12 2015 IbM SMK PGRI 01 Kota 

Semarang  Pelatihan Pendidikan 

Politik Bagi Peserta Didik Kota 

Semarang Sebagai Pemilih Pemula 

dalam Menyongsong Pemilukada 

Universitas 

PGRI Semaramg 

Rp. 3.750.000 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan ketidak 

sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan Hibah Kompetitif Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 

Tahun 2016. 

 

 

Semarang, April 2016 

 

Pengusul, 

 

 

 

 

Dra. Sri Suneki, M.Si 

NIDN 0601036503 
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Biodata Anggota Tim 2 

A. Identitas Diri Anggota Tim 2 

1 Nama Lengkap Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd 

2 Jenis Kelamin Perempuan 

3 Jabatan Fungsional Penata Muda 

4 Pangkat/Gol Asisten Ahli / III-b 

5 NIP/NIK/NPP 997201151 

6 NIDN 00613087201 

7 Tempat dan Tanggal Lahir Semarang, 13 Agustus 1972 

8 E-mail sriwahyuni.said@yahoo.com 

9 Nomor Telepon/HP 02476740775/08157690064 

10 Alamat Kantor IKIP PGRI Jl. Sidodadi Timur 24 Semarang 

11 Nomor Telepon/Faks 024-8316377 

12 Lulusan yang telah dihasilkan S1=   50     orang; S2=       orang; S3= ..... orang 

13 Mata kuliah yang diampu 1. Listening 1 

  2. Listening 3 

  3. Magang 2 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan Tinggi IKIP Negeri 

Semarang 

UNNES  

Bidang Ilmu Pendidikan Bahasa 

Inggris 

Pendidikan 

Bahasa  Inggris 

 

Tahun Masuk-Lulus 1992-1997 2003-2008  

Judul Skripsi/Thesis/Disertasi The Contribution of 

Visual Aids for 

Teaching 

Vocabulary 

The Case of Fourth 

Graders of SDN 

Kabluk 02-03 

Semarang 

 

  

Basic 

Questioning Skill 

Conducted by 

Novice Teachers 

 

Nama Pembimbing/Promotor A. Maryanto, 

Ph.D 

Helena IRA, 

Ph.D 

A. Maryanto, 

Ph.D 

Dra. C. Murni 

Wahyanti, M.A 

 

 

C. Pngalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta Rp) 

1 2011 Tracer Study: Link and Match 

antara Alumni Jurusan Pendidikan 

Penelitian 

Hibah Institusi 

6.000.000 

mailto:sriwahyuni.said@yahoo.com
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Bahasa Inggris IKIP PGRI 

Semarang dengan Dunia Kerja 

2 2012 R&D Pengembangan Profesi Guru: 

Upgrading Kompetensi Guru 

MGMP Kota Semarang Melalui 

Strategi Pembelajaran Active 

Learning Dan Lesson Study 

Terprogram 

Penelitian 

Hibah Institusi 

7.500.000 

3 2012 Kemampuan Menulis Drama 

Berbahasa Inggris Berbasis Cerita 

Daerah Dalam Melestarikan 

Kearifan Lokal Pada Mahasiswa 

Semester 7 Pendidikan Bahasa 

Inggris IKIP PGRI Semarang 

Tahun 2012 

Dana APBI 6.000.000 

4 2012 Peningkatan Keefektifan 

Pembelajaran Bahasa Inggris 

dengan Pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (bagi 

Guru-guru Sekolah Dasar Negeri 

Bendungan 01-02 Semarang) 

Dana APBI 6.000.000 

5 2013 Kemampuan Praktek Mengajar 

Mahasiswa IKIP PGRI Semarang: 

Studi Kasus Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Bahasa INggris 

Semester 6 Angkatan 2011/2012 

Penelitian 

Hibah Institusi 

6.000.000 

6 2013 Reformulasi Pendidikan Tinggi 

Keguruan: Pembelajaran Progresif 

Pendidikan Guru Berbasis Lesson 

Study Terintegrasi 

Penelitian 

Hibah 

Unggulan PT 

78.150.000 

 

 

 

8 2014 The Characteristics of English 
Advertisements  
Created by Students of Business 
English Class 
At PGRI University Semarang 

 

Penelitian 

Hibah APBI 

6.000.000 

7 2015 Pengembangan Model Pedoman 

Pemahaman Membaca Teks Bahasa 

Inggris Bagi Dosen Jurusan Non 

Bahasa Inggris Di Lingkungan 

Perguruan Tinggi Kopertis Wilayah 

VI Jawa Tengah 

Penelitian 

Hibah 

Bersaing 

50.000.000 

 

 

 

8 2015 Tracer Study Lulusan Program 

Studi Pendidikan Bahasa Inggris 

Angkatan Tahun 2008-2013 

Universitas PGRI Semarang 

Universitas 

PGRI 

Semarang 

10.000.000 

9  Pengembangan Model Pedoman 

Pemahaman Membaca Teks Bahasa 

Inggris Bagi Dosen Jurusan Non 

Bahasa Inggris Di Lingkungan 

Penelitian 

Hibah 

Bersaing 

50.000.000 
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Perguruan Tinggi Kopertis Wilayah 

VI Jawa Tengah (Tahun ke 2) 

 

 

 

 

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir 

 

No Tahun Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta Rp) 

1 2011 Pelatihan Nursery Rhymes untuk   

Para Guru Taman Kanak-Kanak 

Semarang 

IKIP PGRI 

Semarang 

3.000.000 

 

 

2 2012 Ibm On Line Classroom dengan 

Pemanfaatan K12 Lesson Bagi 

Guru-Guru H. Isriati Semarang  

IKIP PGRI 

Semarang 

5.550.000 

 

 

3 2013 Pemberdayaan Forum Remaja 

Islam Gayamsari  Kota Semarang  

Melalui Pelatihan Menulis Release 

Di Media Massa 

IKIP PGRI 

Semarang 

5.000.000 

 

 

 

 

4 2014 Ibm Pelatihan Multmedia Untuk 

Pembelajaran Bagi  Guru-Guru 

SD Bendungan  Semarang 

IKIP PGRI 

Semarang 

6.000.000 

5 2015 IbM Optimalisasi Teknologi 

Berbasis Ramah Lingkungan Untuk 

Mewujudkan Industri Inovatif 

Pengrajin Genteng di Desa Mayong 

Lor Jepara 

Hibah IbM 

Pengabdian 

Dikti 

35.000.000 

 

 

 

 

 

6 2015 IbM Bina Keluarga Balita di 

Kelurahan Gedawang Kecamatan 

Banyumanik 

Universitas 

PGRI Semarang 

6.750.000 

 

 

 

7 2016 IbM PKK Kelurahan Jabungan 

Peningakatan Posdaya Masyarakat 

dengan Pelatihan Pengolahan Jahe 

dan Sampah Plastik 

Universitas 

PGRI Semarang 

6.250.000 

 

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor/Tahu

n 

Nama Jurnal 

1. Technique of Questioning Carried 

Out by Novice Teachers 

Vol. 1 No. 1 ISSN: 

2086-5473 Frb 2010 

Hal 1-12 

“ETERNAL” 

IKIP PGRI 

Semarang 

2 Reading Comprehension: A guide 

for Non-English Lecturer at Higher 

Education in Central Java Indonesia 

Vol. 6 No. 4 ISSN: 

2229 9327 Desember 

2015 Hal 336-344 

Arab World 

English Journal 

(AWEJ) 

International Peer 

Reviewed Journal 
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F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar 

Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 

1 WALS Heightening 

Qualified Education 

in Indonesia 

Through Local 

Wisdom-Based 

Teaching: a 

Theoritical and 

Empirical Study in 

Developing 

Countries 

Universitas Tokyo 

Jepang  

Tahun 2011 

 

 

2 ICSSIS FIB UI Making Summary 

as an Alternative to 

Avoid Plagiarism 

Sanur Beach Hotel 

Tahun 2012 

3 The 11th ASIA TEFL MANILA Novice Teacher’s 

Reinforcement Skill 

in Microteaching 

Class 

Ateneo University, 

Manila TAHUN 

26-28 Oktober 2013 

 

4 The 1st Tri-ELE International 

Conference on English Language 

Education 

Focus Group 

Discussion in 

Indonesia’s Short 

Stories:  

Case Study in 

Mathematics 

Department 

 

Ambassador Hotel, 

Bangkok, Thailand 

20-21 Juni 2014 

 

5 The 12th Asia TEFL International 

Conference 2014 

Developing Student 

Teachers’ skill in 

conducting 

variation in 

Teaching Practice 

Class-a Preparatory 

Course for Teaching 

at Senior High 

School 

Borneo Convention 

Centre Kuching 

Malaysia 28-30 

Agustus 2014 

 

 

 

 

 

 

6 The 1st ICE-ed International 

Conference on English and 

Educational Dynamics 

Students’ Speaking 

Skill in Teaching 

Practice 

(A Case Study of 

the 6th Semester 

Students attending 

PPL 1) 

Universitas 

Hasanudin Makasar 

26-27 September 

2015 

 

7 The 4th ELTLT International 

Conference  

 

Developing a model 

on 

reading 

comprehension 

guide of 

English 

Department, 

Semarang State 

University 
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English texts for 

non- 

English lecturers at 

higher education 

in central java 

Pandanaran Hotel, 

October 10-11, 

2015 

 

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

     

     

 

H. Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir 

No Judul/ Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ ID 

     

     

 

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 

Tahun Terakhir 

No 
Judul/ Tema/ JenisRekayasa Sosial 

lainnya yang Telah Diterapkan 
Tahun 

Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

     

     

 

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau institusi 

lainnya) 

No Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 
Tahun 

    

    

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan ketidak 

sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan Hibah Kompetitif Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 

Tahun 2016. 

 

Semarang, 26 April 2016 

Pengusul, 

 

 

 

 

Sri Wahyuni, S.Pd., M.Pd 

NIDN 00613087201 

Biodata Anggota Tim 3 
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A. Identitas Diri Anggota Tim 3 

1 Nama Lengkap Muhammad Syaipul Hayat, S.Pd., M.Pd 

2 Jenis Kelamin Laki-laki 

3 Jabatan Fungsional Asisten Ahli 

4 NPP 108401297 

5 NIDN 0420068402 

6 Tempat dan tanggal lahir Garut, 20 Juni 1984 

7 Email  fullsmile_84@yahoo.com 

8 Nomor HP 081802294690 

9 Alamat Kantor Jl. Lontar No. 1 Sidodadi Semarang 

10 Nomor Telepon/ Fax (024) 8316377 / (024) 8448217 

11 Lulusan yang telah dihasilkan S1=   S2=     S3= 

12 Mata kuliah yang diampu 1. Pengembangan Sumber dan Bahan Belajar 

Biologi  

  2. Strategi Pembelajaran 

  3. Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S – 1 S – 2 S – 3 

Nama Perguruan Tinggi Universitas Pasundan Universitas 

Pendidikan Indonesia 

 - 

Bidang Ilmu Pend. Biologi Pend. IPA - 

Tahun masuk – lulus  2003 – 2007  2008 – 2010  

Judul skripsi/ Tesis/ 

Disertasi 

Uji Daya Hambat 

Beberapa Ekstrak 

Antiseptik Alami 

dalam Sabun Mandi 

Transparan terhadap 

Pertumbuhan 

Staphylococcus 

aureus 

Pembelajaran 

Berbasis Praktikum 

Pada Konsep 

Invertebrata Untuk 

Mengembangkan 

Kemampuan Berpikir 

Kritis Dan Sikap 

Ilmiah Siswa 

 

Nama Pembimbing/ 

Promotor 

1. Dra. Hj. Mia 

Nurkanti, M.Kes. 

2. Anggoro Hadi, 

Ph.D. 

1. Dr. Hj. Sri 

Anggraeni, M.Si. 

2. Prof. Dr. Hj. Sri 

Redjeki, M.Pd. 

 

 

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber Jml (Rp) 

1 2011 Pengembangan Instrumen 

Pendidikan Karakter Berbasis 

Jejaring Sosial Facebook 

sebagai Alternative Assessment 

di Sekolah 

  

 

APBI IKIP 

PGRI 

Semarang 

7.000.000 

mailto:fullsmile_84@yahoo.com
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2 2012 Pengembangan Model Media 

Pembelajaran Video Interaktif  

Untuk Meningkatkan 

Penguasaan Konsep 

Keanekaragaman Hayati  

APBI IKIP 

PGRI 

Semarang 

6.000.000 

3 2012 Pengembangan Pendidikan 

Karakter melalui Model 

Pembelajaran Sains Berbasis 

Permainan Tradisional  

Hibah Bersaing 

Dikti Tahun 1 

32.000.000 

4 2013 Pengembangan Pendidikan 

Karakter melalui Model 

Pembelajaran Sains Berbasis 

Permainan Tradisional  

Hibah Bersaing 

Dikti Tahun 2 

47.000.000 

5 2013 Profil Keterampilan Berpikir 

Dasar Mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Biologi Pada 

Matakuliah Praktikum 

Taksonomi I  

APBI IKIP 

PGRI 

Semarang 

5.000.000 

6 2013 Penggunaan Media ICT 

dengan Model Learning cycle 

untuk Meningkatkan 

Keterampilan Berpikir Kritis 

dan Penguasaan Konsep Siswa  

Hibah 

PGMIPA-U 

2013 

10.000.000 

7 2014 Pembekalan Scientific inquiry 

bagi Calon Guru Biologi 

melalui Pengembangan 

Perkuliahan Praktikum 

Berbasis Kurikulum KKNI  

Hibah 

Fundamental 

DIKTI (Tahun 

Pertama) 

51 250 000 

8 2014 Penggunaan Assessment On 

Line Berbantuan Edmodo 

untuk Meningkatkan 

Keterampilan Argumentasi 

dan Pemahaman Konsep 

Mahasiswa 

APBI 

Universitas 

PGRI 

Semarang 

8 000 000 

9 2015 Pembekalan Scientific inquiry 

bagi Calon Guru Biologi 

melalui Pengembangan 

Perkuliahan Praktikum 

Berbasis Kurikulum KKNI  

Hibah 

Fundamental 

DIKTI (Tahun 

Kedua) 

50 000 000 

10 2015 Pengembangan Model 

Perkuliahan Blended Learning 

Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Argumentasi 

Mahasiswa 

Hibah 

PEKERTI 

DIKTI (Tahun 

Pertama) 

75 000 000 

11 2015 Deskripsi Analisis Kebutuhan 

Pengembangan Model 

Pembekalan Scientific inquiry 

Berbasis Online 

Hibah PUPT 

APBU 

Universitas 

PGRI 

Semarang 

7 500 000 
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D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun 
Judul Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber Jml (Rp) 

1 2010 Optimalisasi Pola Pengasuhan 

dan Pengembangan Prakarsa 

Anak Usia Dini pada Rintisan 

Paud Tlogomulyo Semarang 

 

APBI IKIP 

PGRI 

Semarang 

4.800.000 

2 2011 Sustainable Improve 

Assessment Sebagai Upaya 

Membangun Budaya 

Berkarakter di  Sekolah 

 

APBI IKIP 

PGRI 

Semarang 

5.000.000 

3 2013 IbM Pendidikan Kesehatan 

Keluarga Di Kelurahan 

Podorejo Kecamatan Ngaliyan 

Kota Semarang 

APBI IKIP 

PGRI 

Semarang 

3.500.000 

4 2014 Pelatihan Authentic 

Assessment Berbasis 

Kurikulum 2013 Bagi Guru 

Sekolah Dasar se-Kecamatan 

Kaliwungu Kudus 

APBU 

Universitas 

PGRI 

Semarang 

5 000 000 

5 2015 IbM Penelitian Tindakan Kelas 

Bagi Guru SMP N 2 Pecangan 

APBU 

Universitas 

PGRI 

Semarang 

4 000 000 

 

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir 

No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal 
Volume/ Nomor/ 

Tahun 

1 Pembelajaran Berbasis Praktikum pada 

Konsep Invertebrata untuk 

Mengembangkan Sikap Ilmiah Siswa 

Bioma  Volume 1, No 2 

April 2011. ISSN 

208 5481 

 

F. Pemakalah Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir 

No 
Nama Pertemuan Ilmiah/ 

Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 

1 Seminar Nasional Lesson 

Study  

Pengembangan Model 

Supervisi Klinis Berbasis 

Lesson Study dalam Upaya 

Meningkatkan Kompetensi 

Guru Biologi 

FPMIPA IKIP PGRI 

Semarang, tanggal 2 

Maret 2011. ISBN: 

978-602-8047-29-6) 
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2 Seminar Nasional Program 

Studi Pendidikan Biologi 

FPMIPA IKIP PGRI 

Semarang  

Pengembangan Alternative 

Assessment Berbasis Jejaring 

Sosial Facebook sebagai Upaya 

Membentuk Sikap Komunikatif 

dan Kritis  

Program Studi 

Pendidikan Biologi 

FPMIPA IKIP PGRI 

Semarang, tanggal 16 

Juli 2011. ISBN: 978-

602-99975-0-7 

3 Seminar Nasional 

Pendidikan dan 

Pembelajaran  

Persepsi Mahasiswa terhadap 

Perkuliahan Anatomi Fisiologi 

tubuh Manusia Berbasis 

Argumentasi  

FPMIPA IKIP PGRI 

Semarang, tanggal 4 

Februari 2012. ISBN: 

978-602-18255-0-1 

4 Seminar Nasional Sains 

dan Entrepreneurship 2014 

Penerapan Pendidikan 

Karakter Dalam Pembelajaran 

Sains Melalui Model 

Pembelajaran Berbasis 

Permainan Tradisional 

“Engklek” 

Prodi Biologi 

FPMIPA Universitas 

PGRI Semarang, 

tanggal 19 Juni 2014. 

 

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

     

     

 

H. Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir 

No Judul/ Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ ID 

     

     

 

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 

Tahun Terakhir 

No 
Judul/ Tema/ JenisRekayasa Sosial 

lainnya yang Telah Diterapkan 
Tahun 

Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

     

     

 

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau institusi 

lainnya) 

No Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 
Tahun 

    

    

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan ketidak 

sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
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Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan Hibah Kompetitif Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 

Tahun 2016. 

 

Semarang, 26 April 2016 

Pengusul, 

 

 

 

 

Muhammad Syaipul Hayat, S.Pd., M.Pd 

NIDN 0420068402 
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Dr. Fenny Roshayanti, S.Pd, M.Pd 

NIP/NIDN  : 196909291994032002/ 0029096901 

Pangkat/  Golongan : Penata/ Gol. IIIc 

Jabatan Fungsional : Lektor 

Alamat  Rumah : Jl. Wahyu Asri Utara VIII/BB 82 RT 10 RW 06 Kel. Tambak Aji, 

Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 

 

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian dengan judul “Pengembangan 

Keterampilan Berargumentasi Mahasiswa UPGRIS melalui Penerapan Model 

Argumentative Assessment by Scaffolding Standpoint and Coding (AASSC)” yang diusulkan 

dalam Hibah Kompetitif Penelitian Unggulan Perguruan inggi bersifat original dan belum 

pernah dibiayai oleh lembaga/ sumber dana lain. Apabila di kemudian hari ditemukan 

ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan biaya penelitian yang sudah diterima ke 

kas lembaga. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 

 

Semarang, 26 April 2016  

Yang Menyatakan 

 

 

 

 

Dr. Fenny Roshayanti, S.Pd, M.Pd 

NIP. 196909291994032002 


