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ABSTRAK: Argumentasi ilmiah merupakan keterampilan kognitif yang diperlukan siswa untuk 

membangun pemahaman konseptual, mengembangkan kemampuan meneliti, memahami 

manfaat sains, dan memahami nilai-nilai interaksi sosial. Diperlukan berbagai upaya untuk 

memfasilitasi siswa dalam belajar fisika dan berargumentasi ilmiah pada suatu proses 

pembelajaran, salah satunya adalah dengan menyediakan lembar kerja siswa yang di dalamnya 

terdapat permasalahan argumentatif. Permasalahan yang diajukan bersifat kontroversi karena 

terdapat dua argumen yang saling bertentangan (competing theory) dan harus diselesaikan 

dengan melibatkan argumen yang disertai dengan bukti dan penjelasan terhadap argumen. 

Validasi oleh pakar menunjukkan bahwa lembar kerja siswa yang dikembangkan termasuk 

dalam kategori valid sehingga layak digunakan untuk memfasilitasi siswa dalam belajar fisika 

dan berargumentasi ilmiah. 

Kata Kunci: lembar kerja siswa, belajar fisika, argumentasi ilmiah. 

 
PENDAHULUAN 

Argumentasi adalah hal utama 

dalam penemuan ilmiah karena ilmuan 

menggunakan kerangka argumen, bukti, 

membangun dukungan terhadap hipotesis 

dan mendiskusikan berbagai penjelasan 

penting (Kuhn, 1993; Toulmin, 2003). 

Dengan kata lain, ilmuwan terlibat dalam 

argumentasi untuk membangun dan 

mengembangkan pengetahuan ilmiah 

(Erduran et al., 2004; von Aufschnaiter et 

al., 2008). Untuk itu, argumentatif ilmiah 

adalah hal utama dalam membangun 

klaim pengetahuan (Chin and Osborne, 

2010). Argumentasi dapat digunakan 

untuk mengevaluasi informasi yang 

diperoleh dari berbagai sumber dan untuk 

menilai validitas dan reliabilitas bukti 

(von Aufschnaiter et al., 2008). Siswa 

memerlukan argumentasi dalam belajar 

sains dengan mengartikulasi penalaran 

dan menyajikan ide-ide alternatif atau 

klaim terhadap pandangan yang lain (von 

Aufschnaiter et al., 2008). Siswa 

membangun pengetahuan dengan bantuan 

aspek konseptual, kognitif, epistemik, dan 

sosial dengan mengajukan dan 

mengevaluasi argumen (Duschl, 2008). 

Sains adalah suatu proses dimana 

pengetahuan ilmiah dibangun secara 

sosial dan aktivitas diskusi sebagai pusat 

dari proses sains (Driver et al., 2000). 

Untuk itu, argumentasi menjadi hal 

penting dalam pembelajaran sains, 

sebagai bagian dari praktik sains dalam 

mengembangkan, mengevaluasi, dan 

memperjelas teori ilmiah tentang alam 

semesta (Osborne et al., 2004). 

Argumentasi adalah tujuan utama 

pembelajaran sains dan dapat mengubah 

pembelajaran yang berfokus pada 

kegiatan menghafal menuju kegiatan 

pembelajaran yang melibatkan siswa 

dalam praktek ilmiah dalam membangun 

dan membenarkan klaim pengetahuan 

(Duschl et al., 2007). Keterlibatan siswa 

dalam berargumentasi ilmiah merupakan 

komponen penting dari literasi sains 

(Jim’enez dan Erduran, 2007; Sampson 

dan Clark, 2007). Walaupun argumentasi 

ilmiah sangat penting namun jarang 

dilibatkan dalam pembelajaran fisika di 

kelas (Supeno, 2014). 

Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa pembelajaran berbasis inkuiri 

dapat diterapkan untuk mengajarkan 

argumentasi (Wilson et al., 2010; Acar dan 

Patton, 2012; Katchevich et al., 2013). 

Dalam pembelajarannya, diperlukan 

lembar kerja siswa agar kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa dapat terarah. 

Lembar kerja siswa merupakan bagian 
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integral dari desain instruksional yang 

disiapkan untuk memfasilitasi proses 

belajar. LKS dapat dikembangkan 

menurut kerangka materi dan 

keterampilan yang akan diajarkan pada 

siswa. Sebagai bagian dari komponen 

kurikulum, LKS dapat digunakan siswa 

untuk belajar memahami materi 

pelajaran. Selain itu, untuk memfasilitasi 

siswa belajar keterampilan proses sains, 

LKS digunakan untuk mengarahkan 

siswa dalam melakukan refleksi saat 

eksperimen dan pengamatan. LKS dapat 

memfasilitasi siswa dalam belajar sains 

melalui aktivitas yang otentik (Wendell 

and Lee, 2010). LKS juga dapat digunakan 

oleh siswa dan guru saat dilakukan 

kegiatan diskusi di kelas (Demoin and 

Jurisson, 2013). Untuk itu perlu 

dikembangkan LKS yang dapat 

memfasilitasi siswa dalam proses 

pembelajaran fisika yang 

mengintegrasikan keterampilan proses 

sains dan berargumentasi ilmiah. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan untuk 

mengembangkan lembar kerja siswa 

termasuk dalam penelitian 

pengembangan. Penelitian dilakukan 

untuk menghasilkan produk tertentu dan 

menguji keefektivan produk yang 

dihasilkan. Penelitian pengembangan ini 

bertujuan untuk mengembangkan lembar 

kerja siswa sebagai suatu produk yang 

valid, praktis, dan efektif (Nieveen, 2007) 

untuk memfasilitasi siswa belajar fisika 

dan berargumentasi ilmiah. 

LKS yang telah dikembangkan 

selanjutnya dinilai oleh pakar 

menggunakan lembar validasi. Lembar 

validasi LKS berupa lembar penskoran 

yang digunakan oleh pakar untuk 

menskor kualitas setiap komponen 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Rentang 

skala skor yang digunakan pada lembar 

validasi perangkat pembelajaran adalah 1 

hingga 4, yaitu skor 1 untuk kriteria tidak 

baik, skor 2 untuk kriteria kurang baik, 

skor 3 untuk kriteria baik, dan skor 4 

untuk kriteria sangat baik. Reliabilitas 

instrumen validasi didasarkan pada 

interobserver agreement (Borich, 1994). 

LKS selanjutnya digunakan dalam 

proses pembelajaran fisika di kelas. 

Aktivitas siswa yang terkait dengan 

keterampilan proses sains diamati 

menggunakan lembar observasi oleh dua 

orang observer. Data hasil pengamatan 

aktivitas siswa dianalisis menggunakan 

teknik deskriptif kuantitatif dan kualitatif 

untuk memberikan deskripsi aktivitas 

siswa selama kegiatan pembelajaran. 

Respon siswa terhadap penggunaan LKS 

ditentukan berdasarkan angket respon 

yang diisi oleh siswa setelah rangkaian 

pelaksanaan proses pembelajaran selesai. 

Data respon siswa yang diperoleh dari 

angket respon siswa terhadap 

pelaksanaan pembelajaran dianalisis 

secara deskriptif kualitatif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

dikembangkan pada dua bahan kajian, 

yaitu sifat mekanik serta suhu dan kalor. 

Komponen yang terdapat dalam LKS 

meliputi tujuan, permasalahan 

argumentatif, identifikasi dan definisi 

variabel, alat dan bahan, langkah kerja, 

analisis data dan jawaban permasalahan 

argumentatif, penelitian lanjutan, dan 

kesimpulan. Dengan kompenen tersebut 

diharapkan dapat digunakan siswa dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran, 

terutama dalam melakukan keterampilan 

proses sains. 

Hasil validasi LKS untuk bahan 

kajian sifat mekanik zat memperoleh skor 

3,85 dan termasuk dalam kategori valid. 

Koefisien reliabilitas hasil validasi LKS 

untuk bahan kajian sifat mekanik zat 

adalah sebesar 98,91% dan termasuk 

dalam kategori reliabel. Skor validasi LKS 

untuk bahan kajian suhu dan kalor adalah 

sebesar 3,88 dan termasuk dalam kategori 

valid. Koefisien reliabilitas hasil validasi 

LKS untuk bahan kajian suhu dan kalor 

adalah sebesar 98,92% dan termasuk 

dalam kategori reliabel. 

Kegiatan pembelajaran dengan 

melibatkan argumentasi dapat dilakukan 

dengan cara mengajukan permasalahan 

argumentatif oleh guru. Permasalahan 

argumentatif yang diajukan oleh guru 

telah tertulis dalam setiap LKS dan 

dikembangkan berdasarkan strategi 
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competing theory. Menurut strategi ini, 

terdapat perdebatan dua atau lebih teori 

alternatif tentang fenomena menggunakan 

data (Bell dan Linn, 2000; Osborne et al., 

2004). Siswa diminta untuk memberikan 

klarifikasi argumen menggunakan data. 

Sebagai contoh, pada salah satu LKS 

bahan kajian sifat mekanik zat diajukan 

permasalahan argumentatif sebagai 

berikut: 

 
Ketika pegas diregangkan maka pegas akan 

semakin bertambah panjang. Ada yang 

menyatakan bahwa besarnya pertambahan 

panjang pegas dipengaruhi oleh besarnya gaya, 

semakin besar gaya yang diberikan maka 

pegas akan semakin bertambah panjang. 

Sementara itu ada juga yang menyatakan 

bahwa pertambahan panjang pegas 

dipengaruhi oleh jenis pegas. Untuk massa 

beban tertentu, pegas yang semakin kekar 

maka pertambahan panjang pegas akan 

semakin kecil. Berdasarkan dua pernyataan 

tersebut, pernyataan mana yang menurut Anda 

benar? Berikan argumen, bukti argumen dan 

justifikasi terhadap jawaban yang diberikan? 

 

Lembar kerja siswa memuat 

beberapa kegiatan menggunakan alat dan 

bahan nyata. Pembelajaran yang 

dilengkapi dengan alat dan bahan nyata 

diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memahami 

konsep, terampil menggunakan alat, 

mengamati fenomena atau gejala alam, 

mencatat data hasil pengamatan, 

menyimpulkan, melakukan tindak lanjut 

seta menerapkan konsep yang dipelajari. 

Dengan demikian siswa akan dapat 

menguasai konsep melalui keterampilan 

proses. 

Berdasarkan hasil validasi, LKS 

yang dikembangkan dalam penelitian 

dapat digunakan sebagai sumber belajar 

untuk mengajar fisika dan melatih 

keterampilan berargumentasi ilmiah. 

Tuntutan kegiatan-kegiatan yang terdapat 

dalam LKS telah diarahkan agar siswa 

melakukan keterampilan proses sains dan 

berlatih berargumentasi ilmiah secara 

tertulis. Dengan demikian siswa dapat 

melakukan keterampilan proses sains 

sesuai dengan arahan yang terdapat 

dalam LKS, memahami materi fisika, 

berlatih menyelesaikan permasalahan dan 

berargumentasi dengan cara berdikusi 

dengan siswa lainnya. Hal ini sesuai 

dengan beberapa literatur yang 

menyatakan bahwa LKS dapat digunakan 

untuk mengarahkan aktivitas belajar 

siswa (Kibar dan Ayas, 2010), membantu 

siswa dalam memahami materi, 

menyelesaikan permasalahan, dan 

membantu siswa berdiskusi (Demoin dan 

Jurisson, 2013); sebagai petunjuk dan 

memantau kemajuan seluruh proses 

dalam menyelesaikan permasalahan 

(Choo et al., 2011) serta dapat digunakan 

untuk menyatakan bahwa LKS dapat 

digunakan oleh siswa. 

Permasalahan argumentatif yang 

terdapat pada LKS akan menuntut siswa 

untuk menyelesaikannya secara 

argumentatif. Permasalahan argumentatif 

mengandung makna bahwa permasalahan 

yang diajukan dalam LKS bersifat 

kontroversi karena terdapat dua argumen 

yang saling bertentangan (competing 

theory) sebagaimana telah digunakan oleh 

Acar dan Patton (2012). Permasalahan 

harus diselesaikan secara argumentatif 

mengandung makna bahwa solusi yang 

diberikan siswa harus melibatkan 

argumen yang disertai dengan bukti 

argumen dan penjelasan terhadap 

argumen. Siswa dapat menyusun argumen 

berdasarkan data yang diperoleh dalam 

kegiatan kerja LKS. Gott dan Dugan 

(2007) menyebut argumen yang dibangun 

siswa berdasarkan hasil kerja LKS 

sebagai klaim individu (private claim) 

yang harus dibandingkan dan 

didiskusikan dengan argumen dari siswa 

lain dalam kelas. 

Permasalahan argumentatif pada 

LKS dirancang untuk menstimulasi 

perhatian siswa agar timbul rasa ingin 

tahu dan minat siswa terhadap apa yang 

akan dipelajari. Keller (1987) menyatakan 

bahwa beberapa cara dapat dilakukan 

untuk menstimulasi keinginan untuk 

menemukan (inquiry), di antaranya 

mengajukan pertanyaan, menciptakan 

paradok, membangkitkan inkuiri. 

Pengajuan pertanyaan merupakan bentuk 

stimulasi perhatian siswa, misal 

dilakukan setelah kegiatan demonstrasi. 

Permasalahan argumentatif yang terdapat 

pada bagian awal LKS mengandung unsur 



SEMINAR NASIONAL FISIKA DAN PEMBELAJARANNYA 2015  
 

ISBN 978-602-71279-1-9                                                                                                                                           PF-MP-39 

paradok karena terdapat dua 

permasalahan yang kontradiktif namun 

keduanya logis bahkan bisa juga memiliki 

unsur kebenaran. 

Hasil implementasi di kelas 

menunjukkan bahwa LKS yang telah 

dikembangkan dapat memfasilitasi siswa 

dalam melakukan keterampilan proses 

sains. Siswa berusaha untuk mengajukan 

argumen, memberikan bukti argumen dan 

justifikasinya berdasarkan data yang 

diperoleh. Pada akhir pembelajaran siswa 

memberikan respon positif terhadap LKS 

serta proses pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian diperoleh lembar 

kerja siswa pada dua bahan kajian, yaitu 

sifat mekanik zat serta suhu dan kalor. 

Hasil validasi pakar menunjukkan bahwa 

LKS termasuk dalam kategori valid. Hasil 

implementasi pembelajaran dikelas 

menunjukkan bahwa lembar kerja yang 

telah dikembangkan mampu memfasilitasi 

siswa dalam melakukan keterampilan 

proses sains, menyelesaikan masalah 

argumentatif disertai dengan dukungan 

bukti dan jaustifikasi. Siswa memberikan 

respon positif terhadap proses 

pembelajaran karena memberikan 

kesempatan pada siswa untuk aktif dalam 

membangun pengetahuan melalui proses 

bernalar. 
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