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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kemampuan multi representasi siswa SMA pada 

materi fluida statis setelah diterapkan pembelajaran Argument-Based Inquiry menggunakan pendekatan 

multi representasi. Kemampuan multi representasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

kemampuan mentranslasikan dan menginterpretasikan suatu representasi ke representasi lain. Metode yang 

digunakan adalah quasi experiment dengan desain nonequivalent pretest-posttest control group design. 

Sampel penelitian ini adalah siswa SMA kelas X di salah satu SMA swasta di Bandung. Tes kemampuan multi 

representasi disajikan dengan menyediakan  delapan tipe soal. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan 

kemampuan multi representasi siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol berada pada kategori sedang 

dengan perolehan gain yang dinormalisasi kelas eksperimen sebesar 0.51 dan kelas kontrol sebesar 0.35. 

Kemampuan multi representasi berdasarkan tipe soal menunjukkan gain skor yang dinormalisasi tipe soal 

gambar-verbal sebesar 0,57, tipe soal gambar-grafik sebesar 0,44, tipe soal grafik-verbal sebesar 0,73, tipe 

soal verbal-diagram benda bebas sebesar 0.32, tipe soal diagram benda bebas-verbal sebesar 0,65, tipe soal 

gambar-matematika sebesar 0,46, tipe soal verbal-matematika sebesar 0,34, dan tipe soal diagram benda 

bebas-matematika sebesar 0,72.  

Kata-kata kunci: Argument-Based Inquiry, Multi Representasi 
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 PENDAHULUAN 

Representasi dapat berfungsi sebagai alat berpikir untuk memprediksi, memahami, dan membuat claim, 

[13]. Multi representasi berarti merepresentasi ulang konsep yang sama dengan format yang berbeda, 

diantaranya secara verbal, gambar, grafik dan matematika, [12]. Dalam berpikir dan bertindak secara ilmiah, 

siswa harus mengetahui bagaimana mengintegrasikan representasi untuk proses penalaran, mencatat hasil 

saintifik ikuiri, dan mengonstruksi pengetahuan serta memberikan pembenaran terhadap claim dan bukti, [15, 

14].   

Hasil penelitian mengenai pengaruh argument-based inquiry terhadap kemampuan berargumentasi siswa 

menunjukkan bahwa argument-based inquiry memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir kritis, 

bernalar mengenai data, dan mengembangkan konsep yang saintifik. Selain itu, argument-based inquiry 

mampu melibatkan siswa dalam menginterpretasi dan bernegosiasi mengenai makna dari data hasil 

eksperimen dan membuat keputusan berdasarkan data-data yang ada, [4]. Hasil penelitian lain menunjukan 

bahwa argument-based inquiry dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam membuat argumentasi 

berdasarkan proses inkuiri yang mengintegrasikan kemampuan menulis argumentasi ke dalam kegiatan 

inkuiri, menumbuhkan minat dan kreatifitas siswa, dan menumbuhkan rasa percaya diri dalam melakukan 

inkuiri, namun hasil penelitian juga menunjukan masih terdapatnya kesulitan dalam menuliskan ide dan 

mengonstruksi argumentasi, terutama dalam membuat warrant, backings, qualifiers, dan rebuttals , [2].  

Pendekatan multi representasi dalam pembelajaran fisika dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa, 

meningkatkan kemampuan penalaran siswa, [11], meningkatkan kemampuan representasi siswa, dan 

meningkatkan penalaran siswa melalui pengggunaan representasi, [14].  Beberapa penelitian terdahulu telah 

mengkaji penggunaan representasi untuk mengembangkan kemampuan penalaran dan kemampuan dalam 

membuat representasi. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan multi representasi kegiatan utamanya 

adalah diskusi antara guru dan siswa mengenai representasi yang dibuat siswa serta membuat representasi 

lain untuk memperkuat representasi yang telah dibuat. 

Waldrip (2015) mengemukakan bahwa penalaran menggunakan representasi dapat mengembangkan 

argumentasi yang kuat. Fokus penelitian-penelitian terdahulu dalam pembelajaran fisika lebih banyak 

meneliti tentang pengaruh penggunaan representasi terhadap pemahaman konsep, kemampuan penalaran, dan 

kemampuan representasi siswa. Namun penggunaan representasi dalam mengonstruksi argumentasi dalam 

pembelajaran fisika belum banyak diteliti. 

Salah satu proses pembelajaran sains yang tidak hanya melatihkan siswa untuk melakukan eksperimen 

melainkan juga melatihkan kemampuan siswa dalam melakukan interpretasi, mengolah, menalar, dan 

menyajikan informasi sehingga siswa diharapkan dapat melakukan interpretasi dan mengajukan argumentasi 

berdasarkan hasil eksperimen dengan kegiatan inkuiri yang diintegrasikan dengan argumentasi dan muli 

representasi. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

mengintegrasikan argument-based inquiry dan pendekatan multi representasi untuk meningkatkan 

kemampuan multi representasi dan kemampuan berargumentasi siswa. Adapun materi yang dijadikan 

penelitian adalah materi fluida statis. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran peningkatan kemampuan multi representasi 

siswa setelah diterapkan pembelajaran Argument-Based Inquiry menggunakan pendekatan multi representasi. 

Selain itu, penelitian in bertujuan untuk mengidentifikasi aspek kemampuan multi representasi meliputi  

kemampuan mentranslasikan dan menginterpretasikan suatu representasi ke representasi lain. 

METODOLOGI 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi experiment. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan kelompok-kelompok yang terbentuk secara alamiah (kelas) dan sampel tidak ditentukan secara 

acak. Adapun desain penelitian yang digunakan adalah nonequivalent pretest-posttest control group design, 

[3]. Penelitian ini menggunakan dua kelas, satu kelas akan menjadi kelas eksperimen dan satu kelas lainnya 

menjadi kelas kontrol. Dasar pertimbangan untuk memilih desain ini adalah kelas eksperimen dan kelas 

kontrol diseleksi tanpa prosedur penempatan acak dengan menggunakan sample convenience yaitu dengan 

menggunakan partisipan dalam satu kelompok utuh yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Kelas eksperimen 

mendapatkan pembelajaran argument-based inquiry menggunakan pendekatan multi representasi sedangkan 

kelas kontrol mendapatkan pembelajaran argument-based inquiry tanpa menggunakan pendekatan multi 

representasi Pola  nonequivalent pretest-posttest control group design ditunjukkan pada Tabel 1. 
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 Tabel 1 Desain Nonequivalent Pretest-Posttest Control Group Design 

Kelas  Pretest Treatment Posttest 

Eksperimen  O1, O2 X1 O1, O2 

Kontrol  O1, O2 X2 O1, O2 

Partisipan yang terlibat dalam penelitian adalah siswa SMA kelas X Peminatan Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (MIA) di salah satu SMA swata di Bandung. Subjek penelitian terdiri dari 26 siswa kelas 

eksperimen (13 siswa perempuan dan 13 siswa laki-laki) dan 26 siswa kelas kontrol (12 siswa perempuan dan 

14 siswa laki-laki). Kelas eksperimen dan kelas kontrol mendapat pembelajaran dari guru yang sama dengan 

diberikan treatment yang berbeda. Kelas eksperimen mendapatkan pembelajaran argument-based inquiry 

menggunakan pendekatan multi representasi sedangkan kelas kontrol mendapatkan pembelajaran argument-

based inquiry tanpa menggunakan pendekatan multi representasi. 

Jenis rancangan instrumen yang akan digunakan dalam penelitian adalah tes kemampuan multi 

representasi merupakan tes yang digunakan untuk mengetahui kemampuan multi representasi siswa yaitu 

dengan menyediakan satu representasi dan meminta siswa memilih representasi yang setara dengan 

representasi yang disajikan. 

Peningkatan kemampuan multi representasi dilihat dari jawaban pilihan ganda. Skor gain/gain aktual (G) 

diperoleh dari selisih skor jawaban pilihan ganda pretest dan posttest. Perbedaan skor pilihan ganda pretest 

dan posttest ini diasumsikan sebagai efek dari treatment. Peningkatan kemampuan multi representasi siswa 

dihitung dengan menggunakan gain yang dinormalisasi (𝑔) dan nilai rata-rata gain yang dinormalisasi (< 𝑔 >
). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peningkatan kemampuan multi representasi pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dihitung dengan 

menggunakan rata-rata nilai gain yang dinormalisasi (< 𝑔 >). Rata-rata nilai pretest, rata-rata nilai posttest, 

dan rata-rata nilai gain yang yang dinormalisasi(< 𝑔 >) kemampuan multi representasi kelas eksperimen dan 

kelas kontrol disajikan pada Tabel 2. 
Tabel 2 Rata-Rata Nilai Pretest, Rata-Rata Nilai Posttest, dan < 𝑔 >  

Kemampuan Multi Representasi 

 Rata-Rata  < 𝒈 > Kategori 

Pretest Posttest 

Kelas Eksperimen 19.71 60.90 0,51 sedang 

Kelas Kontrol 22.28 49.20 0,35 sedang 

 

Berdasarkan Tabel 2, argument-based inquiry menggunakan pendekatan multi representasi lebih besar 

pengaruhnya untuk meningkatkan kemampuan multi representasi. Hasil uji t-test for independent means (t = 

5,345, p = 0,000) menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara peningkatan kemampuan multi 

representasi siswa yang mendapatkan pembelajaran argument-based inquiry menggunakan pendekatan multi 

representasi dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran argument-based inquiry tanpa menggunakan 

pendekatan multi representasi. 

Proses pembelajaran menggunakan argument-based inquiry menggunakan pendekatan multi representasi  

melatihkan kemampuan siwa dalam mengidentifikasi, membuat dan menjelaskan representasi berdasarkan 

hasil pengamatan untuk memecahkan masalah dengan menyatakan claim atau bukti. Adapun representasi 

yang dibuat terdiri dari representasi tabel, gambar, grafik, dan matematika. Sehingga siswa mengenali pola 

dalam mentranslasikan dan menginterpretasikan multi representasi. Sedangkan proses pembelajaran 

menggunakan argument-based inquiry tanpa menggunakan pendekatan multi representasi  hanya melatihkan 

kemampuan siwa dalam mengidentifikasi, membuat dan menjelaskan representasi berdasarkan hasil 

pengamatan untuk memecahkan masalah dengan menyatakan claim atau bukti dalam representasi verbal. 

Sehingga siswa tidak terbiasa atau kurang familiar dalam mentranslasikan dan menginterpretasikan multi 

representasi. Salah satu yang mempengaruhi  siswa dalam menerjemaahkan representasi adalah familiar 

dengan representasi dan cara berpikir. Pada pembelajaran menggunakan argument-based inquiry 

menggunakan pendekatan multi representasi mengembangkan kemampuan cara berpikir siswa dalam 

mentranslasikan dan menginterpretasikan representasi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa 

pendekatan multi representasi dapat meningkatkan kemampuan representasi siswa, dan meningkatkan 

penalaran siswa melalui pengggunaan representasi, [14, 7, 9]. 
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 Perbedaan peningkatan kemampuan mentranslasikan suatu representasi dan kemampuan 

menginterpretasikan representasi siswa yang mendapatkan pembelajaran argument-based inquiry 

menggunakan pendekatan multi representasi dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran argument-based 

inquiry tanpa menggunakan pendekatan multi representasi disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 menunjukkan bahwa pola peningkatan aspek kemampuan  multi representasi kelas eksperimen 

dan kelas kontrol memiliki pola yang sama, yakni peningkatan kemampuan interpretasi lebih rendah daripada 

peningkatan kemampuan translasi. Namun, peningkatan kemampuan interpretasi kelas eksperimen berada 

pada kategori sedang, sedangkan peningkatan kemampuan interpretasi kelas kontrol berada pada kategori 

rendah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan multi representasi siswa yang mendapatkan 

pembelajaran argument-based inquiry menggunakan pendekatan multi representasi disebabkan peningkatan 

kemampuan translasi dan interpretasinya lebih besar dibandingkan dengan peningkatan kemampuan translasi 

dan interpretasi siswa yang mendapatkan pembelajaran argument-based inquiry tanpa menggunakan 

pendekatan multi representasi. Hal ini sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa treatment yang 

diberikan pada kelas eksperimen yaitu pembelajaran menggunakan argument-based inquiry menggunakan 

pendekatan multi representasi lebih besar pengaruhnya untuk meningkatkan kemampuan multi representasi 

dibandingkan dengan treatment yang diberikan pada kelas kontrol yaitu pembelajaran menggunakan 

argument-based inquiry tanpa menggunakan pendekatan multi representasi. 

Peningkatan tiap aspek kemampuan  multi representasi siswa yang mendapatkan pembelajaran argument-

based inquiry menggunakan pendekatan multi representasi dilihat dari  peningkatan kemampuan siswa dalam 

menjawab tiap tipe soal yang mengambarkan aspek kemampuan multi representasi. Rata-rata gain yang 

dinormalisasi < 𝑔 > kemampuan multi representasi siswa untuk tiap tipe soal yang menggambarkan aspek 

kemampuan multi representasi ditunjukkan pada Gambar 2.  
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 Berdasarkan Gambar 2, terdapat peningkatan yang bervariasi untuk tiap tipe soal yang menggambarkan 

aspek kemampuan multi representasi. Seperti yang diungkapkan oleh Roosengrant, setiap representasi dapat 

membantu siswa dalam memahami kata kunci dari suatu konsep dengan mengidentifikasi representasi yang 

disajikan. Dengan kata kunci dari suatu konsep yang telah diperoleh, siswa dapat membuat representasi lain 

yang sesuai dengan representasi yang disajikan. Untuk pembahasan mengenai alasan < 𝑔 > aspek 

kemampuan multi representasi gambar-verbal, gambar-grafik, verbal- diagram benda bebas, diagram benda 

bebas-verbal, gambar-matematika, dan verbal-matematika berada pada kategori sedang, sedangkan < 𝑔 >  
aspek kemampuan multi representasi grafik-verbal dan diagram benda bebas-matematika berada pada 

kategori tinggi serta < 𝑔 > aspek kemampuan multi representasi verbal- diagram benda bebas dan verbal-

matematika memiliki nilai < 𝑔 > paling rendah akan dibahas pada uraian di bawah ini.  

Peningkatan kemampuan siswa menjawab tiap aspek kemampuan multi representasi dalam bentuk soal 

yang disajikan dalam representasi verbal ke representasi lain setelah mendapatkan pembelajaran argument-

based inquiry dalam bentuk soal yang disajikan dalam representasi verbal ke representasi lain ditunjukkan 

pada Tabel 3. 

Tabel 3 Gain Yang Dinormalisasi  pada Soal yang Disajikan dalam Representasi Verbal Ke Representasi Lain 

Nomor  Soal Aspek Kemampuan Multi 

Representasi 

Tipe soal 𝒈 

10 Interpretasi Verbal-DBB 0.35 

11 Interpretasi Verbal-DBB 0.29 

12 Interpretasi Verbal-DBB 0.33 

19 Interpretasi Verbal-Matematika 0.35 

20 Interpretasi Verbal-Matematika 0.36 

21 Interpretasi Verbal-Matematika 0.32 

 

Berdasarkan Tabel 3, pola kedua tipe soal ini sama-sama menyajikan informasi dalam representasi verbal 

dan tidak hanya menuntut siswa untuk mentranslasikan representasi tetapi siswa harus terlebih dahulu 

menangkap informasi kunci kemudian menginterpretasikan dan mentranslasikannya ke dalam representasi 

lain. Adapun peningkatan kemampuan siswa dalam menginterpretasikan terlebih dahulu informasi yang 

disajikan pada representasi verbal kemudian menggunakan informasi tersebut dan merepresentasikannya ke 

dalam representasi lain masih berada pada kategori rendah dan sedang. 

Peningkatan kemampuan siswa menjawab tiap aspek kemampuan multi representasi dalam bentuk soal 

yang disajikan dalam representasi gambar ke representasi lain setelah mendapatkan pembelajaran argument-

based inquiry menggunakan pendekatan multi representasi disajikan disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4 Gain Yang Dinormalisasi  pada Soal yang Disajikan dalam Representasi Gambar ke Representasi Lain 

Nomor 

Soal 

Aspek Kemampuan Multi 

Representasi 

Tipe Soal 𝒈 

1 translasi Gambar-Verbal 0.76 

2 interpretasi Gambar-Verbal 0.29 

3 translasi Gambar-Verbal 0.83 

4 translasi Gambar-Grafik 0.79 

5 interpretasi Gambar-Grafik 0.38 

6 interpretasi Gambar-Grafik 0.32 

16 interpretasi Gambar-Matematika 0.46 

17 translasi Gambar-Matematika 0.58 

18 interpretasi Gambar-Matematika 0.35 

Berdasarkan Tabel 4, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan siswa dalam 

menginterpretasikan terlebih dahulu informasi yang disajikan pada gambar kemudian menggunakan 

informasi tersebut dan merepresentasikannya ke dalam representasi lain masih berada pada kategori rendah 

dan sedang. Sedangkan peningkatan kemampuan siswa dalam mentranslasikan informasi yang terdapat pada 

gambar ke representasi lain berada pada kategori sedang dan tinggi.  
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 Peningkatan kemampuan siswa menjawab tiap aspek kemampuan multi representasi dalam bentuk soal 

yang disajikan dalam representasi diagram benda bebas ke representasi lain setelah mendapatkan 

pembelajaran argument-based inquiry menggunakan pendekatan multi representasi disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5 Gain Yang Dinormalisasi  pada Soal yang Disajikan dalam Representasi Diagram Benda Bebas ke Representasi 

Lain 

Nomor 

Soal 

Aspek Kemampuan Multi 

Representasi 

Tipe Soal 𝒈 

13 translasi Diagram Benda Bebas-Verbal 0.59 

14 translasi Diagram Benda Bebas-Verbal 0.61 

15 translasi Diagram Benda Bebas-Verbal 0.76 

22 translasi Diagram Benda Bebas-Matematika 0.59 

23 translasi Diagram Benda Bebas-Matematika 0.77 

24 translasi Diagram Benda Bebas-Matematika 0.80 

Berdasarkan Tabel 5, kemampuan siswa untuk mentranslasikan representasi diagram benda bebas ke 

representasi lain berada pada kategori sedang dan tinggi. Hasil uji beda aspek kemampuan multi representasi 

menggunakan independent sample t-test menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan (𝑝 =
0.475) antara kemampuan siswa dalam menjawab soal yang disajikan dari representasi diagram benda bebas 

ke representasi verbal dengan kemampuan siswa dalam menjawab soal yang disajikan dari representasi 

diagram benda bebas ke representasi matematika. Hal ini disebabkan kedua tipe soal ini sama-sama 

mentranslasikan representasi diagram benda bebas. 

Peningkatan kemampuan siswa menjawab tiap aspek kemampuan multi representasi dalam bentuk soal 

yang disajikan dalam representasi grafik ke representasi verbal setelah mendapatkan pembelajaran argument-

based inquiry menggunakan pendekatan multi representasi disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6 Gain Yang Dinormalisasi  pada Soal yang Disajikan dalam Representasi Grafik ke Representasi Verbal 

Nomor Soal Aspek Kemampuan 

Multi Representasi 

Tipe Soal 𝒈 

7 translasi Grafik-Verbal 
0.82 

 

8 translasi Grafik-Verbal 0.57 

9 translasi Grafik-Verbal 0.73 

 
Berdasarkan Tabel 6, dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa dalam mentranslasikan representasi 

grafik ke dalam representasi verbal berada pada kategori sedang dan tinggi. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan aspek kemampuan multi 

representasi siswa dalam mentranslasikan representasi yang satu ke representasi yang lain berada pada 

kategori sedang dan tinggi, sedangkan peningkatan aspek kemampuan multi representasi siswa dalam 

menginterpretasikan informasi dan merepresentasikannya ke dalam representasi yang lain masih berada 

kategori rendah dan sedang. Nilai < 𝑔 > aspek kemampuan multi representasi verbal-diagram benda bebas 

dan verbal-matematika memiliki nilai < 𝑔 > paling rendah karena berdasarkan uraian sebelumnya semua 

tipe soal yang disajikan dari representasi verbal ke representasi lain menuntut siswa harus memahami terlebih 

dahulu konsep yang sesuai dengan informasi kunci yang disajikan dalam representasi verbal kemudian 

merepresentasikannya ke dalam representasi lain. Adapun nilai < 𝑔 > aspek kemampuan multi representasi 

grafik-verbal dan diagram benda-bebas-matematika memiliki nilai < 𝑔 > paling tinggi karena semua tipe 

soal grafik-verbal dan diagram benda-bebas-matematika hanya menuntut siswa mentranslasikan representasi. 

Ainsworth (2008) menyatakan bahwa kemampuan siswa dalam menginterpretasikan representasi dipengaruhi 

oleh kombinasi representasi, perbedaan individual, dan proses dalam memahami suatu representasi. 

Perbedaan individual diantaranya dipengaruhi oleh familiar dengan representasi, familiar dengan konsep yang 

direpresentasikan, umur peserta didik, dan cara berpikir. Berdasarkan data-data yang telah diuraikan 

sebelumnya, kombinasi representasi tidak begitu mempengaruhi kemampuan siswa dalam menjawab soal, 

melainkan proses dalam memahami suatu representasi mempengaruhi kemampuan siswa dalam menjawab 

tipe soal. Kombinasi representasi justru membantu siswa dalam menjawab soal karena sesuai dengan yang 

dijelaskan Rosengrant bahwa multi representasi dapat memfasilitasi kecerdasaan majemuk siswa, visualisasi 

bagi otak, membantu mengonstruksi representasi lain, dan membantu dalam proses penalaran. Hal ini sejalan 

dengan penelitian terdahulu bahwa multi representasi meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, [6, 8, 
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 16]. Proses memahami suatu representasi dengan mentranslasikan representasi sudah tinggi sedangkan proses 

memahami suatu representasi dengan menginterpretasikan konsep kunci dari suatu representasi dan 

merepresentasikannya ke representasi lain masih sedang karena siswa tidak hanya dituntut untuk 

menginterpretasikan dan mendapatkan informasi dari representasi yang disajikan melainkan juga harus dapat 

memilih representasi yang sesuai. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa kemampuan multi 

representasi siswa dipengaruhi oleh perbedaan individual dan proses dalam memahami suatu representasi, 

[1]. Perbedaan individual diantaranya dipengaruhi oleh familiar dengan representasi, familiar dengan konsep 

yang direpresentasikan, umur peserta didik, dan cara berpikir. Karena representasi telah dilatihkan selama 

proses pembelajaran dan siswa yang menjadi subjek penelitian memiliki umur yang sama (tingkat kelas yang 

sama), maka faktor yang lebih mempengaruhi perbedaan individual dalam penelitian ini adalah familiar 

dengan konsep yang direpresentasikan dan cara berpikir. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa 

kemampuan siswa dalam menginterpretasikan dan mentranslasikan representasi dalam memecahkan masalah 

dipengaruhi oleh topik dan pengetahuan siswa, [5]. 

 

KESIMPULAN 

Peningkatan kemampuan multi representasi siswa yang mendapatkan pembelajaran Argument-Based 

Inquiry menggunakan pendekatan multi representasi secara signifikan lebih tinggi daripada siswa yang 

mendapatkan pembelajaran Argument-Based Inquiry tanpa menggunakan pendekatan multi representasi. 

Peningkatan kemampuan multi representasi setiap aspek untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki 

pola yang sama yakni kemampuan interpretasi lebih rendah daripada kemampuan translasi. Namun, 

peningkatan kemampuan interpretasi kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. peningkatan aspek 

kemampuan multi representasi siswa dalam mentranslasikan representasi yang satu ke representasi yang lain 

berada pada kategori sedang dan tinggi, sedangkan peningkatan aspek kemampuan multi representasi siswa 

dalam menginterpretasikan informasi dan merepresentasikannya ke dalam representasi yang lain masih 

berada kategori rendah dan sedang. 
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