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RINGKASAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu model perkuliahan blended 

learning dalam upaya meningkatkan keterampilan argumentasi mahasiswa. Luaran yang 

hendak dicapai adalah berupa rancang bangun media dan perangkat model perkuliahan 

blended learning beserta instrumen dalam melakukan asesmen keterampilan 

argumentasi mahasiswa, baik secara on line maupun off line. Metode Research and 

Development (R & D) dipilih dalam penelitian ini melalui dua tahun pelaksanaan (multi 

years). Pada penelitian tahun pertama telah dilakukan pengembangan LMS berupa 

Argueweb sebagai perangkat model perkuliahan blended learning beserta instrumen 

yang telah divalidasi expert dan uji coba terbatas, sehingga diperoleh suatu prototype 

panduan model perkuliahan blended learning. Tahun kedua akan dilakukan uji coba 

skala luas (diseminasi) dengan target capaian berupa perangkat model perkuliahan 

blended learning dan instrumen keterampilan argumentasi mahasiswa yang efektif dan 

praktis digunakan dalam perkuliahan. Desain penelitian pada uji coba skala luas 

menggunakan quasy eksperiment “non equivalent control group design”.Subjek 

penelitian yang digunakan adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi 

FPMIPATI Universitas PGRI Semarang. LMS Argueweb yang digunakan dalam 

penelitian menyediakan ruang kepada mahasiswa untuk berinteraksi secara online dan 

berdikusi terhadap suatu topik yang memicu berkembangnya kualitas argumentasi. 

Rata-rata capaian kemampuan argumentasi dari diskusi online maupun offline dan tes 

uraian meningkat dalam implementasi pada mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Tubuh 

Manusia serta mata kuliah Pengembangan Kurikuum IPA.  

 

Kata Kunci: blended learning, keterampilan argumentasi, LMS Argueweb 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

LPTK sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berperan dalam mempersiapkan 

calon guru menjadi tenaga pendidik professional. Program Studi Pendidikan Biologi 

sebagai bagian dari LPTK memiliki obyek kajian biologi dan pembelajaran biologi, 

turut bertanggung jawab terhadap kompetensi calon guru biologi khususnya yang terkait 

dengan literasi sains. Permendiknas no 16 tahun 2007 menyatakan bahwa guru Biologi 

harus memiliki kualifikasi memahami proses berpikir biologi dalam mempelajari proses 

dan gejala alam, serta berrnalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan 

hukum biologi. Dengan proses pembelajaran untuk menyiapkan mahasiswa calon guru 

Biologi seyogyanya mengorientasikan mahasiswa calon guru untuk menjadi guru yang 

tidak hanya cakap dalam membelajarkan pengetahuan biologi saja, tetapi juga 

mengintegrasikan keterampilan-keterampilan berpikir, sepertiberpikir kritis, kreatif, 

kolaboratif, dan dapat bekerjasama denganstandar yang tinggi, serta memiliki 

keterampilan berkomunikasi.  

Pergeseran paradigma pendidikan untuk menyiapkan generasi abad 21, menuntut 

SDM yang mampu mendidik dan membelajarkanpengetahuan sekaligus melatihkan 

kemampuan berpikir. Sumber daya yang handal dalam konteks kebutuhan terhadap 

tantangan abad 21 adalah memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order 

thinking), memiliki kecakapan hidup dalam memecahkan masalah yang dihadapi (life 

skill), memiliki literasi ICT dan literasi sains. Hal tersebut mengimplikasikan 

pembelajaran mensaratkan lingkungan belajar yang komplek, baik untuk memfasilitasi 

terjadinya interaksi secara sosial, interaksi dengan beragam sumber belajar, 

memfasilitasi beragam minat dan potensi serta berhubungan aksesbilitas yang tinggi 

serta ketidakterbatasan waktu. Hal tersebut memberikan tantangan untuk 

mengembangkan struktur pembelajaran yang mampu mewadahi tuntutan-tuntutan 

tersebut. 

World Wide Web menawarkan kepada pembelajar dan mahasiswa mengakses 

lebih banyak sumber daya. Pembelajaran berbasis web dapat mendorong mahasiswa 

untuk belajar secara mandiri. Ketersedian bahan ajar berbasis web dapat memberikan 

petunjuk bagi mahasiswa untuk memeriksa bukti-bukti (data), membandingkan sudut 

pandang yang berbeda tentang isu-isu, menganalisis dan mensintesis data untuk 
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merumuskan kesimpulan, dan berkomunikasi temuan kepada orang lain melintasi jarak 

geografis yang luas. Web ini juga menawarkan sumber daya yang kaya instruksional 

untuk meningkatkan pengetahuan sainsyang tidak tersedia di banyak kelas tradisional, 

serta memberikan fasilitas interaksi secara sosial. 

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.Pada 

umumnya pembelajaran sains di kelas lebih mengedepankan pada kerja praktek 

daripada melibatkan siswa dalam proses berpikir melalui serangkaian wacana ilmiah 

seperti diskusi, argumentasi, dan negosiasi (Kim & Song, 2005). Dalam pembelajaran 

sains berbasis inkuiri, keterampilan berkomunikasi untuk mencari dukungan merupakan 

proses yang sangat penting (Briker & Bell, 2008).Pernyataan tersebut didukung oleh 

Lemke (1990) bahwa belajar sains berarti belajar berbicara tentang sains yang artinya 

untuk mempelajari sains diperlukan bahasa khusus sains  baik dalam berbagai jenis 

wacana ilmiah maupun dalam kehidupan sehari-hari.  

Di sisi lain fakta dilapangan menunjukkan bahwa wacana argumentasi dalam 

perkuliahan pada salah satu mata kuliah, yaitu Fisiologi Manusia belum 

berkembang(Roshayanti et al.,2010). Berdasarkan hasil kajian deskriptif yang dilakukan 

Roshayanti et al.(2010) diketahui profil perspektif sosiokultural berargumentasi 

mahasiswa masih rendah yang ditunjukkan oleh rendahnya persentase keterlibatan 

mahasiswa dalam diskusi dan merespon permasalahan. Oleh karenanya, argumentasi 

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 

pengembangan pemahaman tentang hakekat sains, pengembangan pendidikan 

masyarakat serta pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. 

Strategi yang dapat diterapkan untuk mengembangkan keterampilan argumentasi 

mahasiswa adalah dengan pengembangan model perkuliahan blended learning. Model 

perkuliahan ini memperkenalkan mahasiswa dalam melakukan perkuliahan dengan 

memanfaatkan IT. Blended learningadalah gabungan dari pengalaman nyata dan virtual 

menghasilkan komunitas inquiry yang unik yang tidak terikat waktu dan lokasi.Blended 
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learningmerupakansuatu dasar dalam perancangan ulang perkuliahan yang 

mengkombinasikan tatap muka dan on line learning sebagai suatu pendekatan baru.  

Model perkuliahan blended learningmengajak mahasiswa untuk melakukan 

pembelajaran tidak hanya tergantung pada kegiatan tatap muka di kelas. Akan tetapi, 

perkuliahan dilakukan secara off line dan on line dengan memanfaatkan LMS (learning 

management system). Dengan model perkuliahan semacam ini, mahasiswa memiliki 

feasibilitas yang tinggi untuk belajar kapanpun dan di manapun, karena informasi dapat 

diakses tanpa mengenal batas waktu dan tempat.  

Aktifitas perkuliahan ditawarkan untuk dapat melayani seperti perkuliahan biasa; 

penyampaian materi, belajar dalam komunitas dengan komunikasi ilmiah, terlibat dalam 

self assessment, memberikan umpan balik kepada rekan-rekan mereka; pemberian tugas 

dan pengumuman kepada mahasiswa; membantu mahasiswa dalam mengembangkan 

koherensi dan secara teoritis telah mendorong penyelidikan ilmiah dengan 

menggunakan teknologi informatika (Herrenkohl,et. al., 2011). Melalui model 

perkuliahan blended learning diharapkan kegiatan argumentasi dapat terekam dengan 

jelas, karena dikembangkan asesmen argumentasi berdasarkan coding baik pada saat 

online maupun offline. Model ini menawarkan suatu alternatif pembelajaran yang dapat 

menjembatani permasalahan rendahnya keterampilan argumentasi tertulis mahasiswa 

(Roshayanti,2012).  

Rancang bangun model pembelajaran blended learningyang telah dikembangkan 

pada tahun pertama menghasilkan prototype Learning Managemen System (LMS) 

berupa media argumentasi berbasis web, yang selanjutnya diberi nama Argueweb. 

Argueweb dikembangkan berdasarkan kajian pendahuluan atas rendahnya kualitas 

argumentasi mahasiswa, kebutuhan untuk mengintegrasikan instrumen asessement agar 

dapat memantau dan mengevaluasi perkembangan argumentasi baik pebelajar maupun 

mahasiswa. Argueweb telah dinyatakan valid secara konstruksi dan isi melalui tahapan 

validasi expert, yang ahli di bidang pembelajaran biologi dan media ICT. Selanjutnya 

dilakukan pengujian secara terbatas, hasilnya Argueweb mampu memfasilitasi 

pembelajar untuk menyelenggarakan perkuliahan online maupun offline. Mahasiswa 

menunjukkan respon yang baik, bahkan kemampuan Argueweb memberikan fasilitas 

untuk memantau perkembangan kemampuan argumentasi, memotivasi mahasiswa 

untuk menggunakan dalam pembelajaran lebih lanjut.  



4 

 

Namun demikian, model ini belum dapat dinyatakan efektif digunakan dalam 

pembelajaran, karena belum digunakan secara langsung oleh mahasiswa secara umum. 

Oleh karenanya, pada penelitian tahun kedua akan dilakukan uji coba dalam skala luas 

(diseminasi) terhadap mata kuliah yang sedang ditempuh. Melalui pengujian skala luas 

tersebut, dapat diukur keefektifan dan kepraktisanmodel Argueweb, sehingga dapat 

dinilai kelayakan dari model perkuliahan blended learning yang dikembangkan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perkembangan Teknologi dan Informasi 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini telah berkembang 

pesat. Penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran juga telah banyak 

digunakan, salah satunya adalah pembelajaran online. Melalui pembelajaran online, 

mahasiswa dapat mengunduh materi dan mengerjakan latihan soal secara langsung. 

Pembelajaran online juga memberikan ruang belajar yang lebih bebas bagi mahasiswa 

untuk mengeksplor pengetahuannya karena tidak terbatas pada tempat dan waktu 

perkuliahan. Namun pembelajaran secara online memiliki kendala yaitu kesulitan 

pengontrolan mahasiswa dan kefokusan terhadap materi, karena pembelajaran online 

yang tidak terbimbing juga belum dapat mengarahkan mahasiswa untuk mencapai 

indikator materi pembelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran offline (secara face to 

face) tetap memegang peranan yang penting. Pembelajaran offline memungkinkan 

mahasiswa untuk melakukan konfirmasi tentang pengetahuan yang telah dikonstruksi. 

Selain itu, pembelajaran secara face to face di kelas dapat meminimalisir kesalahan 

konsep. Berdasarkan uraian tersebut, blended learningdengan menggabungkan 

pembelajaran online dan offline (face to face) perlu dilakukan.  

Blended learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang 

mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran secara online 

sebagai upaya untuk menggabungkan keunggulan dari kedua jenis metode yang 

digunakan (Reay, 2001; Rooney, 2003). Carman (2005) mengemukan lima komponen 

penting yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan blended learningyang di 

antaranya dikemukakan tentang sistem belajar offline. Kelima komponen tersebut antara 

lain: (a) Live event. Adanya sesi pembelajaran tatap muka di mana pengajar bertemu 

langsung dengan pembelajar merupakan komposisi penting dalam blended learning. (b) 

Self-Faced Learning. Pada tahap ini dilakukan pembelajaran asynchronous di mana 

pembelajar melakukan pembelajaran secara mandiri. Pembelajar dapat mengakses 

bahan belajar dalam bentuk text-based ataupun multimedia-bassed secara online (via 

web atau mobile device) maupun offline (bahan ajar cetak ataupun CD). (c) 

Collaboration. Lingkungan belajar blended harus dapat menciptakan suasana 

kolaboratif di mana pembelajar dapat berkomunikasi baik dengan pembelajar lain 
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maupun dengan pengajar melalui mobile phone, email, online chat, dan lain-lain. (d) 

Assessment. Dalam pembelajaran blended hendaknya dilakukan pengukuran terhadap 

pengetahuan pembelajar melalui pre-assessment dan post-assessment. (e) Reference 

Materials. Konten materi dalam pembelajaran blended perlu didukung oleh sumber 

bahan ajar yang dapat diperoleh secara online maupun offline. 

Beberapa penelitian yang mendukung penerapan blended learning antara lain: 

Bersin (2003), Dziuban, Hartman, dan Moskal (2004) melakukan penelitian yang 

mengungkapkan bahwa blended learningyang mencampurkan pembelajaran tatap muka 

dengan online learning berpotensi untuk meningkatkan hasil belajar, menurunkan 

tingkat putus sekolah, dan menghasilkan kepuasan kepada sebagian besar dosen dan 

mahasiswa. Penelitian Basori (2010) mengungkap bahwa dengan blended learning 

terjadi peningkatan kualitas belajar mahasiswa, terjadi peningkatan kemampuan dosen 

dalam proses kegiatan belajar mengajar, iklim pembelajaran menjadi lebih kondusif, 

terjadi pembelajaran yang berkualitas dan relevan dengan peserta didik. Kualitas 

pembelajaran juga dinyatakan baik, sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran blended learning mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Di 

samping itu, penelitian Cahyadi (2012) menemukan bahwa rata-rata capaian persentase 

aspek kemampuan berpikir kritis dari tes uraian meningkat pada setiap siklus melalui 

dilakukannyablended learning. Artinya blended learningdapat diterapkan dalam 

pembelajaran biologi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. 

Bonk (2006) mendokumentasikan  perkembangan ketertarikan terhadap blended 

learning, berdasarkan hasil survey terbaru responden mengharapkan suatu 

perkembangan yang dramatis dalam penggunaan pendekatan blended learning. 

Sementara  itu, Arabaz dan Beker (2003) menyatakan bahwa lebih dari 80% institusi 

perguruan tinggi menawarkan perkuliahan dengan blended learning. Hasil kajian 

Marquis (2004) mengungkapkan bahwa 94 % dosen meyakini bahwa blended learning 

lebih efektif daripada pengajaran berbasis kelas saja. Dengan melibatkan 

mahasiswadalam blended learning memungkinkan berkembangnya suatu komunitas 

inquiri  dalam suatu pendidikan yang ideal. Blended learning dirancang untuk 

mengembangkan komunitas inquiri. Konsep komunitas inquiri merupakan suatu 

kerangka kerja pemahaman mengenai sifat, tujuan, dan prinsip, serta dengan  cara 

praktis dan strategi yang dipilih. 
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B. Pentingnya Pengembangan Keterampilan Argumentasi Mahasiswa 

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). 

Kontribusi argumentasi dalam pembelajaran sains 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 keempat mendukung enkulturasi ke dalam 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). 

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. Semantara Shemwell & Furtak (2009) 



8 

 

menjelaskantiga sifat penting yang perlu diperhatikan dalam argumentasi ilmiah. 

Pertama prioritas diberikan pada bukti sebagai dasar untuk menegaskan keabsahan 

claim. Kedua, argumentasi merupakan suatu prosessosial pertukaran sejumlah ide yang 

difokuskan pada perbedaan sudut pandang. Ketiga, argumentasi memiliki tujuan untuk 

membangun dan menyempurnakan penjelasan fenomena alam.  

Keterlibatan pembelajar dalam wacana argumentasi dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi (Jamaludin et al., 2007; Marttunen et al., 

2005).Mahasiswa dapat meningkatkan kinerja dan hasil belajar melalui argumentasi. 

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). 

Perkembangan kurikulum pendidikan saat ini menekankan pada pengembangan 

keterampilan berpikir kritis dan argumentasi dapat menjadi alat yang penting untuk 

mengajarkan keterampilan berpikir kritis(Azilawati, 2007; Brudvik, 2006; Marttunen, et 

al., 2005).  

 

C. Gambaran Umum Perkuliahan pada Program Studi Pendidikan Biologi 

Program Studi Pendidikan Biologi memiliki mata kuliah dengan karakteristik 

yang beragam. Namun secara umum mata kuliah-mata kuliah wajib yang harus 

ditempuh mahasiswa standar kompetensi: 1) memberikan bekal kerja ilmiah yang 

dibutuhkan dalam mengkaji dan mendalami mata kuliah dalam keilmuan biologi; 2) 

melatihkan ketrampilan berpikir tingkat tinggi yang dibutuhkan mengkaji biologi seperti 

berpikir kritis, analitik dan sintetik, argumentatif serta mampu mengambil keputusan 

yang tepat terhadap fenomena-fenomena biologi dalam kehidupan sehari-hari; Standar 

kompetensi ini selanjutnya dijabarkan dalam kompetensi dasar yang meliputi: 

1. Mahasiswa dapat mengidentifikasi berbagai macam objek dan persoalan biologi yang 

terdapat di lingkungan sekitar secara ilmiah. 

2. Mahasiswa dapat melakukan pemecahan masalah asal-usul kehidupan biologi 

melalui prosedur ilmiah serta mengkomunikasikannya. 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan struktur dan fungsi berdasarkan 

fenomena proses biologis pada berbagai tingkatan organisasi kehidupan (dari tingkat 

sel, jaringan organ, dan sistem organ). 
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4. Mahasiswa dapat menerapkan prinsip atau dasar klasifikasi makhluk hidup serta 

mengaitkan sifat spesifik organisme dengan spesifikasi lingkungannya 

5. Mahasiswa dapat menganalisis mekanisme faal yang terjadi pada setiap sistem 

fisiologis tubuh hewan, manusia maupun tumbuhan 

6. Mahasiswa dapat menggali informasi hasil studi referensi mengenai ide dan fakta 

dari teori evolusi dan genetika makhluk hidup. 

Learning outcome yang ingin dicapai Pendidikan Biologi meliputi: 

1. Mampu  memanfaatkan IPTEKS dalam bidang pendidikan biologi dan biologi serta 

mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah 

2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan yang mendalam di pendidikan 

biologi dan biologi, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah 

prosedural 

3. Mampu bertanggungjawab dan mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis 

informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif 

solusi di bidang pendidikan biologi dan biologi 

Selama ini Perkuliahan masih diselenggarakan secara face to face atau 

perkuliahan dengan tatap muka. Meskipun sudah mengimplementasikan pembelajaran 

dengan pendekatan inquiry dengan model-model pembelajaran inovatif, perkuliahan 

pada mata kuliah Pendidikan Biologi perlu dikembangkan lagi secara non konvensional 

yaitu melalui penerapan blended learning. 

 

D. Karakteristik Prototype LMS Argueweb 

Learning Management system (LMS) Argueweb merupakan sebuah aplikasi 

berbasis web yang berfungsi sebagai memberikan fasilitas bagi mahasiswa untuk 

berlatih ketrampilan argumentasi melalui model perkuliahan blended learning. Fasilitas 

pada Argueweb memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk berinteraksi sosial sehingga 

terjalin diskusi. Diskusi dilakukan terhadap sebuah topik tertentu dengan stand point 

sebagai titik  awal dalam perkembangan diskusi yang telah ditentukan oleh dosen, 

dalam diskusi ini mahasiswa bekerja secara berkelompok, dalam satu kelompok 

diasumsikan semua anggota di dalamnya mempunyai pendapat yang relative sama 

terhadap standpoint sehingga dapat menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap 

standpoint tersebut, ketika memberikan tanggapan terhadap standpoint mahasiswa dapat 

melampirkan file berupa dokumen atau sebuah link yang berisi sesuatu yang dapat 



10 

 

mendukung argumenya, selain menanggapi standpoint mahasiswa juga dapat 

menanggapi argument dari kelompok lain.  

Peran dosen dalam aplikasi argueweb adalah sebagai penyelenggara diskusi, 

dengan aplikasi ini memungkinkan dosen untuk membuat suatu diskusi lalu 

mengundang mahasiswa untuk bergabung dengan kode diskusi yang didapat dari 

pembuatan diskusi. Setelah mahasiswa mulai berdiskusi dosen dapat menganalisa dan 

memberikan nilai pada argumen mahasiswa. Dalam satu diskusi dari awal sampai akhir 

akan dihitung berapa jumlah tanggapan/berapa kali setiap mahasiswa telah memberikan 

argumenya, dosen juga dapat memberikan bobot nilai pada setiap argument mahasiswa, 

topic dan standpoint ditentukan oleh dosen, dan dosen juga dapat mengatur kapan mulai 

dan selesainya suatu diskusi. Hasil akhir dari kegiatan ini akan didapatkan LOAKp 

(Lembar Observasi Argumentatif Kelompok), selain itu juga akan muncul nilai 

argument dari masing-masing anggota. 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian pengembangan ini adalah dalam rangka mengembangkan model 

perkuliahan blended learning sehingga dapat dimplementasikan meningkatkan 

keterampilan argumentasi mahasiswa. Produk yang dihasilkan meliputi model 

perkuliahan blended learning yang memiliki kelayakan untuk meningkatkan 

ketrampilan argumentasi mahasiswa, beserta dengan perangkatnya meliputi Silabus, 

Satuan Acara Perkuliahan, Lembar Kegiatan Mahasiswa, Lembar Penilaian, dan 

instrumen penelitian. 

 

B. Desain Penelitian 

Pada penelitian tahun kedua ini merupakan tahap pengujian pada skala luas. 

Untuk melihat kefektifan model yang dikembangkan maka tahapan uji coba skala luas 

model digunakan desain quasy eksperiment “non equivalent control group design”. 

Selama uji coba  model perkuliahan blended learning dilakukan pengamatan terhadap 

pembelajaran untuk mengukur kepraktisan model perkuliahan blended learning, LMS 

dan perangkat pendukungnya. 

Tabel 1. Desain penelitian uji coba skala luas model perkuliahan blended learning 

untuk meningkatkan keterampilan argumentasi mahasiswa. 

 

 Perlakuan Post-Test 

Kelas eksperimen X T1 

Kelas Kontrol - T2 

 

Keterangan :  

X =  perkuliahan dengan model perkuliahan blended learning 

T1 =  kemampuan keterampilan argumentasi akhir mahasiswa kelompok eksperimen  

T2=  kemampuan keterampilan argumentasi akhir mahasiswa kelompok control 

 

C. Tahapan-tahapan Penelitian 

1. Tahap VI: Pembuatan panduan model perkuliahan blended learning beserta 

teaching materialnya 

Hasil dari analisis data terhadap uji coba perangkat model perkuliahan selanjutnya 

dikonsultasikan kepada TPM untuk dikembangkan sebagai prototype panduan  

model perkuliahan blended learning. Prototype panduan  model perkuliahanini 
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berisi silabus, SAP, panduan pelaksanaan pembelajaran, LKM, bahan ajar, LMS 

perkuliahan blended learningdan assessment. Pembuatan panduan bertujuan untuk 

memberikan acuan kepada dosen yang akan mengembangkan keterampilan 

argumentasi dalam perkuliahannya melalui perkuliahan blended learning. 

2. Tahap VII: Penerapan Model Perkuliahan blended learning 

Tahap penerapan dimaksudkan menguji kepraktisan dan keefektifan  model 

perkuliahan blended learningyang dikembangkan beserta dengan model perangkat 

pendukungnya (silabus, SAP, panduan pembelajaran blended learning dengan 

Argueweb, LKM, bahan ajar, dan instrument assessment-nya). Penerapan model 

perkuliahan blended learning dengan Argueweb dilaksanakan pada beberapa mata 

kuliah di Program Studi Pendidikan Biologi FPMIPATI Universitas PGRI 

Semarang. 

3. Tahap VIII: Evaluasi 

Tahap evalusi ini merupakan hasil interprestasi dan analisis dari instrumen 

penelitian yang telah diuji cobakan. Evaluasi dilakukan oleh kedua tim peneliti, 

baik TPP maupun TPM. 

Tahap-tahap penelitian digambarkan dalam bagan penelitian seperti berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembuatan Panduan Model 

Perkuliahan Blended Learning Beserta 

Teaching Materialnya 

(Silabus, RPP, Panduan, Asesmen, 

Bahan Ajar, KIT perkuliahan blended 

learning) 

TAHAP II 

DesiminasiModel Perkuliahan 

Blended LearningPada Berbagai 

Mata Kuliah di Program Studi 

Pendidikan Biologi 

FPMIPATIUPGRIS 

TAHAP I 

Desain panduan yang sudah dikembangkan pada 

penelitian tahun pertama dan telah diuji kelayakan 

dalam beberapa tahapan, diantaranya validasi dan 

uji coba terbatas, selanjutnyadibuat panduan model 

perkuliahan blended learning.  

Perbanyakan/ PenggandaanPanduan 

Model Perkuliahan Blended Learning 

Beserta Teaching Materialnya 

Instrumen dan Panduan yang telah dibuat/ 

diproduksi selanjutnya diperbanyak sesuai 

kebutuhan penelitian pada tahun kedua dalam 

ujicoba skala luas (diseminasi)untuk memperoleh 

data tentang efektivitas perkuliahan blended 

learninguntuk meningkatkan keterampilan 

argumentasi mahasiswa 

Instrumen dan Panduan perkuliahan blended 

learning yang telah disiapkan kemudian diuji 

cobakan efektivitas dan kelayakannya dalam skala 

luas (diseminasi) pada beberapa mata kuliah lain 

dengan jenjang mahasiswa yang berbeda, agar 

mampu menilai dan mengases keterampilan 

argumentasi mahasiswa lebih valid 
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D. Tempat dan Waktu Penelitian 

Pengambilan data dilakukan di kampus Universitas PGRI Semarang. Untuk 

pengujian model perkuliahan blended learning, penyusunan perangkat 

pembelajaran untuk model perkuliahan blended learning, penyusunan instrument, 

analisis data dan penyusunan laporan penelitian dilakukan di Program Studi 

Pendidikan Biologi. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Pebruari  sampai 

dengan November 2016. 

 

E. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa dan dosen Program Studi Pendidikan 

Biologi FPMIPATI Universitas PGRI Semarang. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Perangkat model perkuliahan blended learningdikembangkanserta dirancang 

berdasarkan permasalahan penelitian dan tahapan penelitian. Secara garis besar 

instrumen dibagi dua. Pertama yaitu instrumen untuk mengukur dan 

mengumpulkan informasi tentang kepraktisan model perkuliahan blended learning 

untuk meningkatkan ketrampilan argumentasi mahasiswa calon guru Biologi, 

meliputi lembar pengamatan pembelajaran model perkuliahan blended learning, 

pedoman wawancara dosen model, lembar kuesioner respon mahasiswa, lembar 

pengamatan aktifitas mahasiswa pada perkuliahn blended learning, lembar 

interview kendala penggunaan LMS, serta lembar transkrip video pengamatan, 

lembar transkrip pola wacana argumentasi.  

Kedua yaitu instrumen untuk mengukur dan mengumpulkan informasi tentang 

keefektifan model perkuliahan blended learning untuk meningkatkan ketrampilan 

TAHAP III 

EVALUASI 

Seluruh rangkaian penelitian dievaluasi, refleksi, dan 

dianalisis  agar diperoleh data yang  valid dan akurat 

tentang model perkuliahan blended learning untuk 

meningkatkan keterampilan argumentasi mahasiswa. 

Selanjutnya hasil penelitian ini menjadi rekomendasi 

bagi mata kuliah lainnya untuk menerapkan model 

perkuliahan ini dalam proses belajar mengajar. 

Gambar 1. Tahap-tahap Penelitian Tahun Kedua 
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argumentasi mahasiswa calon guru Biologi, meliputi instrument tes kemampuan 

argumentasi dan instrument tes penguasaan konsep. 

 

G. Metode analisis data 

Metode  analisis data dilakukan dengan menggunakan triangulasi mix-method 

design (Creswell,2008) yaitu dengan menganalisis secara simultan dari data 

kuantatif  dan data kualitatif serta data gabungan. Selanjutnya menggunakan hasil 

analisisnya untuk memahami permasalahan penelitian. Dasar pemikiran dari desain 

analisis data ini adalah kekurangan dari satu jenis data akan dilengkapi oleh jenis 

data yang lainnya. Dalam hal ini  data kuantitatif menyediakan cara untuk 

menggeneralisasi sementara data kualitatif menyediakan informasi tentang konteks 

dan setting. Data-data yang dikumpulkan secara kuantitatif dan kualitatif dianalisis 

dengan beberapa metode, seperti tersaji dalam Tabel 2. berikut: 

Tabel 2. Matrik penelitian uji coba skala luas model perkuliahan blended learning 

 

Rumusan  

masalah 
Instrumen Sumber Data Analisis Data Keterangan 

Bagaimana 

kepraktisan 

model 

perkuliahan 

blended learning 

untuk 

meningkatkan 

keterampilan 

argumentasi 

mahasiswa calon 

guru Biologi 

Instrumen 

Kemampuan 

Argumentasi 

 

Instrumen Tes 

Penguasaan 

Konsep 

 

Mahasiswa 

 

 

 

Mahasiswa 

Uji t 

 

 

 

Uji t 

Inferensi  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian dalam rangka mengembangkan LMS untuk blended learning dalam 

rangka meningkatkan keterampilan argumentasi mahasiswa merupakan penelitian hibah 

PEKERTI.  Pelaksanaan penelitian pada tahun kedua untuk mengimplementasikan 

kerangka model perkuliahan blended learning dengan LMS Argueweb untuk 

meningkatkan keterampilan argumentasi mahasiswa dilakukan pada mata kuliah 

Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia dan Pengembangan Kurikulum IPA. 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji coba Perkuliahan Blended Learning dengan LMS Argueweb pada Mata 

Kuliah Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia 

Hasil uji coba implementasi penggunaan LMS argueweb dengan perkuliahan 

blended learning penelitian secara keseluruhan menunjukkan adanya peningkatan 

kualitas argumentasi yang ditunjukkan oleh mahasiswa. Kemampuan argumentasi 

mahasiswa secara on line disajikan pada Gambar 1.  

  

Gambar 4.1. Rata-rata kemampuan Argumentasi secara online yang Ditunjukkan 

oleh Mahasiswa 

 

Pada Gambar 1. dijelaskan bahwa pencapaian skor rata-rata argumentasi mahasiswa 

mengalami peningkatan dari pertemuan 1 ke pertemuan 2. Skor rata-rata pada 

pertemuan pertama adalah 2, sedangkan skor rata-rata pertemuan dua adalah 3,72 

dari skor maksimal 5. Sebagian besar keterampilan argumentasi mahasiswa 

meningkat dari pertemuan satu ke pertemuan dua, yaitu sebesar 66,67% dari total 

mahasiswa yang terlibat dalam argumentasi on line; 33,33% berada pada kondisi 

yang tetap; dan bahkan tidak ada sama sekali atau 0% yang mengalami penurunan. 

Data tersebut diperkuat dengan kondisi pencapaian skor keterampilan argumentasi 

0

1

2

3

4

Pertemuan 1  Pertemuan2

2

3.72

66.67

33.33

0

Meningkat

Tetap

Menurun
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yang ditunjukkan mahasiswa pada pertemuan satu dan dua, sebagaimana 

diilustrasikan dalam Tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1. Persentase Keterampilan Argumentasi Mahasiswa Berdasarkan Kriteria 

Kriteria 
Dalam Skor Dalam Persen (%) 

Pert. 1 Pert. 2 Pert. 1 Pert. 2 

1 (Claim/ counter claim) 7 0 38,89 0,00 

2 (warrant) 6 2 33,33 11,11 

3 (Claim/ counter claim + warrant) 3 5 16,67 27,78 

4 (Claim/ counter claim + backing) 2 7 11,11 38,89 

5 (Claim/ counter claim + warrant 

+ backing) 
0 4 0,00 22,22 

 

Hasil tes kemampuan argumentasi setelah mengikuti pembelajaran pada mata 

kuliah Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia pada kelompok blended learning 

menunjukkan rata-rata skor lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok konvensional. 

Sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Uji perbandingan kemampuan argumentasi kelompok blended learning dan 

kelompok konvensional. 

Kelompok  n mean SD t 

blended learning 37 22.30 3.46 4.278* 

konvesional 39 18.46 3.90 

 

Perbedaan yang signifikan kemampuan argumentasi antara kelompok blended learning 

dan kelompok konvensional menunjukkan intervensi menggunakan LMS Argueweb 

pada pembelajaran blended learning berimplikasi pada kemampuan mengkontruksi 

argumentasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa LMS argueweb efektif untuk melatihkan 

keterampilan beragumentasi bagi mahasiswa pada mata kuliah Anatomi dan Fisiologi 

Tubuh Manusia. 

 

2. Keefektifan Blended Learning dengan LMS Argueweb pada Perkuliahan 

Pengembangan Kurikulum IPA 

Hasil uji coba implementasi penggunaan LMS argueweb pada mata kuliah 

Pengembangan Kurikulum IPA secara blended learning secara umum menunjukkan 

kualitas argumentasi yang berbeda dibanding dengan kelas konvensional. Perbandingan 

kualitas argumentasi mahasiswa pada kelas blended learning dengan kelas konvensional 

disajikan pada Tabel 4.3.  
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Tabel 4.3. Perbandingan kualitas argumentasi antara kelompok blended learning dan 

kelompok konvensional 

Kriteria 
Konvensional Blended Learning 

Frekuensi % Frekuens % 

Claim/ counter claim 3 8,8 3 6,4 

Claim/ counter claim +warrant 28 82,4 32 68,1 

Claim/ counter claim +backing 0 0 1 2,1 

Claim/ counter claim 

+warrant+Backing 

3 8,8 11 23,4 

     
 

Berdasarkan kualitas argumentasi menunjukkan perbedaan antara kelompok blended 

learning dan konvensional, seperti pada kemampuan untuk mengkontruksi kemampuan 

argumentasi berdasarkan unsur-unsur klaim maupun kontra klaim yang diikuti dengan 

dukungan jaminan dan dasar kebenaran. Kelompok blended learning menunjukkan skor 

23.4%, sedangkan kelompok konvensional hanya mencapai 8.8 %. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa diskusi online yang difasilitasi dengan LMS Argueweb pada 

kelompok blended laerning memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam 

mengkontruksi argumentasi. 

Hasil tes kemampuan argumentasi setelah mengikuti pembelajaran dengan 

perlakuan yang berbeda juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Rata-rata 

ketercapaian kemampuan argumentasi kelompok blended learning lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelompok konvensional. Sebagaimana dsajikan pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Uji perbandingan kemampuan argumentasi kelompok blended learning dan 

kelompok konvensional. 

Kelompok  n mean SD t 

blended learning 32 80.12 7.052 2.641* 

konvesional 36 75.36 7.251 

 

Perbedaan yang signifikan kemampuan beragumentasi mengindikasikan kualitas 

argumentasi yang dikontruksi oleh mahasiswa, dengan demikian fasilitasi diskusi 

argumentasi dengan LMS Argueweb berimplikasi terhadap kemampuan argumentasi. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa LMS argueweb efektif untuk melatihkan keterampilan 

beragumentasi bagi mahasiswa pada mata kuliah Pengembangan Kurikulum IPA. 

 

B. Pembahasan 

Learning Management system (LMS) Argueweb merupakan sebuah aplikasi 

berbasis web yang berfungsi sebagai untuk memfasilitasi mahasiswa berlatih 
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berargumentasi secara online melalui model perkuliahan blended learning. Melalui 

pembelajaran secara blended learning dalam kerangka meningkatkan kemampuan 

beragumentasi memungkinkan mahasiswa berdiskusi secara online dan offline. Diskusi 

dilakukan terhadap sebuah topik tertentu dengan stand point sebagai titik  awal dalam 

perkembangan diskusi yang telah ditentukan oleh dosen, dalam diskusi ini mahasiswa 

bekerja secara berkelompok, dalam satu kelompok diasumsikan semua anggota di 

dalamnya mempunyai pendapat yang relative sama terhadap standpoint sehingga dapat 

menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap standpoint tersebut, ketika memberikan 

tanggapan terhadap standpoint mahasiswa dapat melampirkan file berupa dokumen atau 

sebuah link yang berisi sesuatu yang dapat mendukung argumenya, selain menanggapi 

standpoint mahasiswa juga dapat menanggapi argument dari kelompok lain.  

Peran dosen dalam aplikasi argueweb adalah sebagai penyelenggara diskusi, 

dengan aplikasi ini memungkinkan dosen untuk membuat suatu diskusi lalu 

mengundang mahasiswa untuk bergabung dengan kode diskusi yang didapat dari 

pembuatan diskusi. Setelah mahasiswa mulai berdiskusi dosen dapat menganalisa dan 

memberikan nilai pada argumen mahasiswa. Dalam satu diskusi dari awal sampai akhir 

akan dihitung berapa jumlah tanggapan/berapa kali setiap mahasiswa telah memberikan 

argumenya, dosen juga dapat memberikan bobot nilai pada setiap argument mahasiswa, 

topic dan standpoint ditentukan oleh dosen, dan dosen juga dapat mengatur kapan mulai 

dan selesainya suatu diskusi. Hasil akhir dari kegiatan ini akan didapatkan LOAKp 

(Lembar Observasi Argumentatif Kelompok), selain itu juga akan muncul nilai 

argument dari masing-masing anggota. 

Implikasi dari pembelajaran dengan menggunaan LMS Argueweb dalam 

pembelajaran di perguruan tinggi menunjukkan keefektifan. Kualitas argumentasi 

mahasiswa pada mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia maupun pada mata 

kuliah Pengembangan Kurikulum IPA menunjukkan peningkatan. Kualitas argumentasi 

mahasiswa pada kelas blended learning memiliki level argumentasi yang lebih baik 

dibandingkan dengan kelas konvensional. Kesempatan untuk melakukan diskusi secara 

online melalui LMS Argueweb berimplikasi pada kompleksitas diskusi yang multi arah,  

sebagaimana tersaji pada Gambar  4.2. 
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Gambar 4.2. Representasi multi arah diskusi argumentasi secara online 

 

 

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan melalui pembelajaran blended learning 

dengan fasilitasi LMS Argueweb mampu memecahkan hambatan psikologis mahasiswa 

yang tidak percaya diri untuk menyatakan ide maupun gagasan yang disertai dengan 

bukti maupun alasan. Pada sisi yang lain juga menunjukkan mahasiswa berlatih untuk 

kritis terhadap puendapat teman dengan menyatakan pro maupun kontra. Mahasiswa 

secara individu terlibat aktif dalam diskusi menanggapi stand point yang diposting oleh 

dosen maupun menanggapi argumentasi teman pada kelompok lain, tidak terbatas pada 

kelompok yang kontra, namun juga yang pro terhadap stand point. Struktur argumentasi 

mahasiswa secara online kebanyakan pernyataan claim diikuti warrant, dan backing, 

termasuk penggunaan rebuttal juga meningkat. Beberapa menunjukkan struktur yang 

kompleks, terdiri atas klaim, warrant, backing, kontra klaim dan rebuttal.  Hal tersebut 

menunjukkan mahasiswa telah mampu mengkontruksi struktur argumentasi secara 

kompleks. 

Pengalaman mahasiswa membangun argumentasi dengan LMS Argueweb juga 

berimplikasi terhadap kemampuan mahasiswa membangun argumentasi pada diskusi 

secara offline. Partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok tinggi. Struktur 

argumentasi terdiri atas pernyataan claim, warrant, dan backing atau rebuttal. 

Partisipasi mahasiswa dalam wacana argumentasi pada diskusi secara klasikal  tinggi, 

secara keseluruhan semua kelompok terlibat, meskipun beberapa kelompok masih 

didominasi oleh mahasiswa tertentu. Ditinjau struktur argumentasinya, pernyataan 

claim telah diikuti warrant serta backing dan beberapa melakukan kontra klaim yang 

diikuti rebuttal. Hal tersebut sebagaimana disajikan dalam Gambar 6. 
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Gambar 4.3. Pola diskusi offline pada kelompok kelas Blended Learning 

 

Berdasarkan hal tersebut aktifitas diskusi online dengan LMS Argueweb dalam 

pembelajaran blended learning dapat menjadi alat yang dapat digunakan untuk 

melatihkan argumentasi yang selama ini hanya terbatas pada aktifitas verbal, 

sebagaimana diungkapkan oleh Emeren (1996) bahwa argumentasi merupakan aktifitas 

verbal yang secara normal dibangun oleh bahasa setempat. Namun demikian dengan 

LMS Argueweb juga mendukung aktivitas sosial yang pada prinsipnya mengarahkan 

orang lain dalam argumentasi, penalaran yang mengimplikasikan penggunaan fakta-

fakta maupun bukti pendukung dalam pemikiran tentang suatu objek atau stand point.  

Perbedaan kemampuan argumentasi antara kelompok blended learning dan 

kelompok konvensional menunjukkan keefektifan LMS argueweb sebagai sarana 

pembelajaran berbasis ICT dalam pembelajaran blended learning. Basori (2010) 

mengungkap bahwa dengan blended learning terjadi peningkatan kualitas belajar 

mahasiswa, terjadi peningkatan kemampuan dosen dalam proses kegiatan belajar 

mengajar, iklim pembelajaran menjadi lebih kondusif, terjadi pembelajaran yang 

berkualitas dan relevan dengan peserta didik. Kualitas pembelajaran juga dinyatakan 

baik, sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pembelajaran blended 

learning mampu meningkatkan kualitas pembelajaran.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok perlakuan dengan blended 

learning memiliki kualitas argumentasi mahasiswa lebih baik, blended learning memicu 

minat dan kemauan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam berargumentasi. LMS 

argueweb yang digunakan dalam penelitian menyediakan ruang kepada mahasiswa 

untuk lebih banyak berinteraksi secara online dan berdikusi terhadap suatu topik yang 

memicu berkembangnya kualitas argumentasi mereka. Rata-rata capaian persentase 

aspek kemampuan argumentasi dari diskusi online maupun offline dan tes uraian 

meningkat pada uji coba pada mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia serta 

mata kuliah Pengembangan Kurikuum IPA. Dengan demikian LMS argueweb dalam 

pembelajaran blended learning dapat digunakan untuk melatihkan kemampuan 

argumentasi.  

Untuk menguji kepraktisan secara lebih luas penggunaan LMS Argueweb dalam 

pembelajaran blended learning perlu dilakukan penelitian lebih lanjut penggunaan LMS 

Argueweb dalam pembelajaran di perguruan tinggi yang beragam maupun pada mata 

kuliah dengan bidang kajian lain serta tingkat satuan pendidikan yang berbeda sehingga 

dipperoleh masukan yang lebih berarti penggunaan LMS Argueweb untuk pembeajaran 

secara blended learning.  
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