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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran
dalam bentuk buku saku berbasis literasi sains terhadap hasil belajar kimia siswa
kelas X SMAN 2 Labuapi pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Penelitian
ini merupakan penelitian eksperimen semu dengan rancangan Posttest only Non
quivalen Control Group Design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X
SMAN 2 Labuapi tahun ajaran 2015/2016 yang terbagi dalam 5 kelas. Pengambilan
sampel menggunakan purposive sampling, sehingga didapatkan dua kelas sampel
yaitu kelas XC sebagai kelas eksperimen dan kelas XB sebagai kelas kontrol. Pada
kelas eksperimen dilakukan pembelajaran dengan menggunakan media buku saku
berbasis literasi sains, sedangkan kelas kontrol dilakukan pembelajaran dengan
menggunakan pembelajaran konvensional. Data yang dikumpulkan dalam penelitian
ini berupa data hasil belajar yang diperoleh dengan metode tes dan diolah dengan Ujit. Hasil uji yang didapatkan thitung (4,705) > ttabel (2,064) maka Ha diterima Ho ditolak.
Terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan buku saku larutan elektrolit dan
non-elektrolit berbasis Literasi sains terhadap hasil belajar siswa dibandingkan
pembelajaran konvensional pada materi pokok larutan elektrolit dan non-elektrolit
pada siswa kelas X SMA Negeri 2 Labuapi Tahun Ajaran 2015/2016
Kata Kunci: media pembelajaran, buku saku, literasi sains
ABSTRACT
The goal of this study is to investigate the effect of learning media based pocket book
with science literacy of chemistry learning outcome of X grade SMAN 2 Labuapi on
electrolyte and non-electrolyte topic in academic year 2015/2016. this study was a
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quasy experiment with posstest only nonequivalen group design. The population in
this study were students of X grade SMAN 2 Labuapi in academic year 2015/2016
that distributed in five classes. Sample selection technique in this study was purposive
sampling, where XC class served as the experiment class and XB as the control class.
The experiment class performed by learning media based pocket bookwith science
literacy, while the control class were tought using conventional based learning. data
collected from this study were posttest scores and processed with t-test. The result
were obtained tcount (4,705) > ttable (2,064),hence Ho is rejected and Ha is accepted.
That means, the learning media based on pocket book with science literacy give
significant effect toward chemistry learning outcome than conventional based
learning in electrolyte and non-electrolyte topic of X grade SMAN 2 Labuapi in
academic year 2015/2016.
Keywords: learning media, pocket book, science literacy
PENDAHULUAN
Proses pembelajaran merupakan suatu proses interaksi sadar yang dilakukan
antara siswa dan guru dengan menyajikan suatu materi pelajaran. Dalam proses
belajar mengajar ada unsur yang paling penting yaitu media pembelajaran. Unsur
tersebut dapat dioptimalkan untuk menciptakan proses belajar mengajar yang
menarik. Seperti halnya pada pembelajaran kimia, seorang guru harus dapat
mengkomunikasikan materi ajar kimia dengan baik dan efektif kepada siswa,
sehingga dapat memudahkan siswa memahami isi materi pelajaran yang telah
disampaikan oleh guru.Proses belajar mengajar tidak hanya menuntut siswa untuk
menghafal konsep atau melibatkan kemampuan ingatan saja namun juga mengkaitkan
konsep yang dipahami dengan kehidupan sehari-hari atau yang disebut dengan aspek
literasi sains (Fibonacci, 2012).
Hasil studi PISA ( Programme for International Student Assesment) jenjang
pengetahuan sains siswa Indonesia ditinjau dari aspek literasi sains, dengan rentang
umur 15 tahun atau umur pelajar SMA berada pada tingkatan nominal-fungsional
saja, maksudnya adalah siswa Indonesia hanya dapat menghafal konsep, melibatkan
kemampuan ingatan dan menggunakan istilah ilmiah tanpa mengetahui konsep
penggunaan istilah tersebut secara tepat. Selain itu mengaitkan konsep yang
dibangunnya dengan kehidupan sehari-hari yang relevan secara konseptual
merupakan cara belajar sains yang tepat melalui pemecahan masalah-masalah dalam
kehidupan masyarakat (Tanree, 2008).
Namun pada kenyataannya, dalam proses pembelajaran kimia siswa masih
kerap mengalami kesulitan untuk memahami materi pelajaran kimia, Artinya, siswa
tidak dapat mengkorelasikan materi yang diperoleh dalam pembelajaran kimia di
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kelas yang bersifat teoretis dengan lingkungan sekitar yang lebih bersifat empiris dan
praktis, sehingga berakibat pemamahan siswa menjadi kurang bermakna.Seperti
materi larutan elektrolit dan non-elektrolit terkadang disajikan secara abstrak,
akibatnya sebagian besar peserta didik lebih diarahkan untuk memahami teori (yang
tentu abstrak) dan terkadang tampilan buku dari materi ajar kurang menarik sehingga
siswa merasa kurang berminat untuk membaca, bahkan kerap kali siswa lebih senang
membaca buku bacaan yang lebih menarik mata dengan kata – kata yang lebih mudah
dimengerti daripada membaca buku materi kimia yang cenderung tampilannya
kurang menarik dan penggunaan bahasa yang kaku.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada siswa di SMA Negeri 2
Labuapi, kemajuan proses dan hasil belajar siswa di SMA tersebut cenderung stagnan
(terhenti) pada titik yang tidak menunjukkan skala positif. Artinya, prestasi siswa
dalam materi larutan elektrolit dan non-elektrolit masih rendah, sehingga diperlukan
suatu perlakuan yang konstruktif dalam memperbaiki sistem pembelajaran dalam
materi itu sendiri. Adapun rata-rata nilai siswa kelas X dalam kurun waktu dua tahun
terakhir pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit dapat dicermati pada tabel
1.1 berikut.
Tabel 1.1 Persentase Ketuntasan Materi Pokok Larutan Elektrolit Pada Siswa Kelas
X SMAN 2 Labuapi Tahun Ajaran 2014/2015
Kelas
Jumlah siswa
Jumlah siswa
Nilai rata-rata
tuntas
XA
28
4
50,78
XB
28
5
50,42
XC
28
6
50,07
XD
28
7
57,12
Sumber: Arsip Sekolah, 2014
Berdasarkan hasil ulangan siswa kelas X tahun ajaran 2013/2014 terdahulu
yang peneliti dapatkan dari guru bidang studi, dari 4 (empat) kelas dengan total
keseluruhan siswa kelas X tahun lalu sebanyak 92 orang, banyaknya siswa yang
dikategorikan tuntas sebanyak 22 orang dan banyaknya siswa yang tidak tuntas
sebanyak 70 orang siswa. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa kelas X
belum tuntas pada pengajaran kimia larutan elektrolit dan non-elektrolit.
Ketidaktuntasan nilai hasil belajar siswa kelas X terhadap KKM yang telah
ditetapkan sekolah disebabkan atas beberapa faktor. Berdasarkan pernyataan guru
bidang studi kimia di SMA 2 Labuapi, bahwa rendahnya nilai ketuntasan siswa kelas
X pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit dikarenakan atas dua hal, yakni
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Pertama, bahan ajar yang kurang variatif artinya bahan ajar yang tersedia di sekolah
sangat terbatas, sehingga guru mengalami kesulitan dalam melakukan pengembangan
bahan ajar dan kurang komunikatif artinya buku ajar yang tersedia di sekolah kurang
dapat dipahami secara sederhana oleh siswa. Kedua, frekuensi ketertarikan siswa
terhadap bahan ajar yang tersedia di sekolah relatif rendah karenakurang menarik,
siswa cenderung membaca hal – hal yang mereka sukai seperti majalah, komik, dan
bacaan lainnya yang mudah dibawa kemana – mana.
Terkait dengan itu, perlu diupayakan suatu bentuk media pembelajaran yang
inovatif, efektif, dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan peserta didik terutama dalam
mengatasi kejenuhan siswa dalam membaca buku yang berhubungan dengan materi
larutan elektrolit dan non elektrolit. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka peneliti
memberikan suatu solusi atau alternatit yaitu menggunakan media dalam bentuk buku
saku berbasis litertasi sains.Buku saku adalah buku yang diterbitkan dalam ukuran
kecil (sekitar 17 x 11 cm), ringan dan bisa disimpan disaku, sehingga praktis dibawa
kemana – kemana dan kapan saja dibaca.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian yang berjudul
“Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Dalam Bentuk Buku Saku Berbasis
Literasi Sains Terhadap Hasil Belajar Kimia Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Labuapi
Pada Materi Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit Tahun 2015/2016” dengan
mempergunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap Tahun Pelajaran 2015/2016
di SMAN 2 Labuapi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah quasy eksperimental
dengan desain post-test only nonequivalent control group design. Variabel bebas
dalam penelitian ini adalah media pembelajaran dalam bentuk buku saku berbasis
literasi sains, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar pada ranah kognitif
(pengetahuan). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive
sampling. Purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan
tertentu (Sugiyono, 2010) sehingga diperoleh kelas XC sebagai kelas eksperimen, dan
kelas XB sebagai kelas kontrol. Hasil belajar siswa diukur menggunakan instrumen
hasil belajar berupa tes pilihan ganda, kemudian di uji validitas dan reliabilitasnya.
Validitas item soal diuji menggunakan Korelasi point biserial, sedangkan
reliabilitasnya menggunakan rumus KR-20 (Arikunto, 2012). Uji hipotesis
menggunakan uji parametris yaitu uji-t.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Data hasil posttest berupa nilai yang diperoleh dari siswa yang mengikuti
posttest dengan jumlah siswa sebanyak 25 orang pada kelas XB dan 25 orang pada
kelas XC. Hasil posttest berupa nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata, dan
ketuntasan dicantumkan pada Tabel 4.3.
Tabel 4.2Hasil Posttest Siswa
Kelas
Kelas
No.
Aspek
Kontrol
Eksperimen
1
Jumlah siswa yang mengikuti tes
25
25
2
Nilai tertinggi
80
93
3
Nilai terendah
7
33
4
Rata-rata
40,4
62,92
5
Persentase ketuntasan
8%
28%
Perbandingan Nilai Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen

Data hasil posttest kemudian digunakan untuk menguji hipotesis penelitian
dan mengukur pengaruh perlakuan yang telah diberikan. Pengujian hipotesis
penelitian menggunakan uji beda dengan taraf signifikan 5%, dan syarat sebelum
melakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan homogenitas
varians (uji-F).
Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan rumus Chi kuadrat.
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh koefisien normalitas data (χ²hitung) untuk
kelas kontrol sebesar 9,63 dan untuk kelas eksperimen sebesar 3,61, kemudian
dikonsultasikan dengan harga χ²tabel pada taraf signifikan 5% yaitu 11,070, sehingga
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diperoleh baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen χ²hitung< χ²tabel yang berarti
bahwa data hasil posttest pada kedua kelas terdistribusi normal.
Pengujian hipotesis yang diajukan menggunakan uji-t dengan rumus polled
Varians karena homogenitas varians data yaitu homogen dan jumlah siswa kelas
kontrol dan eksperimen sama (n1 = n2). Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai
thitung = 4,705. Nilai thitung kemudian dikonsultasikan dengan harga ttabel pada taraf
signifikan 5% dengan dk= 58 yaitu sebesar 2,064, diperoleh thitung (4,705)> ttabel
(2,064).Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis alternatif (Ha) diterima dan
hipotesis nol (Ho) ditolak. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan buku saku
berbasis literasi sains memberikan pengaruh yang lebih baik daripada pembelajaran
konvensional terhadap hasil belajar kimia materi larutan elektrolit dan non elektrolit
pada siswa kelas X SMAN 2 Labuapi tahun ajaran 2015/1016.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa
penggunaan buku saku berbasis literasi sains memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap hasil belajar kimia daripada pembelajaran konvensional materi pokok
larutan elektrolit dan non-elektrolit pada siswa kelas X SMA N 2 Labuapi.
Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengajukan beberapa
saran, yakni.
a. Kepada mahasiswa (calon guru kimia) agar dapat melakukan penelitian lanjutan
dengan penggunaan buku saku yang dikembangkan berdasarkan konsep
pembelajaran Literasi Sains pada materi pokok yang lain. Hal ini dirasakan sangat
menarik karena konsep pembelajaranmemberikan pemahaman bermakna kepada
siswa.
b. Kepada peneliti selanjutnya agar hasil penelitiannya lebih komprehensif perlu
dilakukan penganallisisan terhadap aspek yang lain, seperti afektif dan psikomotor
untuk mencermati tingkat aktivitas siswa di kelas selama pelaksanaan
pembelajaran berlangsung.
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