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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar dengan adanya penerapan model pembelajaran 

berbasis sociocientific issue (SSI)  pada materi pokok larutan penyangga siswa kelas XI IPA SMAN 1 Bayan tahun 

pelajaran 2016/2017. Jenis penelitian ini merupakan quasy eksperiment dalam bentuk equivalent post-test only 

control group design yang terdiri dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Metode yang digunakan untuk 

pengambilan sampel yaitu dengan metode purposive sampling. Sampel pada penelitian ini yaitu kelas XI IPA 2 

sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPA 1 sebagai kelas kontrol. Pada kelas eksperimen diberi perlakuan 

dengan menggunakan model pembelajaran berbasis sociocientific issue (SSI) sedangkan pada kelas kontrol diberi 

perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Data diperoleh dari tes akhir yang 

dilaksanakan pada akhir pertemuan pembelajaran (post-test) untuk menghitung tingkat pemahaman siswa. Uji 

hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji-t. Hasil uji statistik uji-t thitung pada taraf signifikan 5% menunjukkan 

thitung (2,254) > ttabel (1,708) yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran berbasis sociocientific issue (SSI) terhadap hasil belajar 

kimia materi pokok larutan penyangga siswa kelas XI IPA SMAN 1 Bayan tahun pelajaran 2016/2017.   
 

kata kunci : hasil belajar, larutan penyangga, pembelajaran berbasis sociocientific issue (SSI). 

 

ABSTRACT 

The aim of this research is to find out the differences of learning result by using the sociocientific issue 

method in the learning material of buffer solution at grade XI IPA in SMAN 1 BAYAN in academic year 

2016/2017. This kind of research is quasy eksperiment in equivalent post-test only control group design which 

consists of experimental and control classes. The methodology to collecting data is purposive sampling method. 

The sampling of this research is students of XI IPA 2 as an experimental class and the students of XI IPA 1 as 

control class. The experimental class will be given the learning model of sociosceintific issue, while the control 

class will be use the convensional modelling. The data is gathered from the last test which is in the last meeting 

(posttest) to count the students understanding. The hypothesis test of this research is use T-test. The result of this 

statisticts test  (T-test) of the significant 5% levels is indicate T-test (2.254) > T-table ( 1.708) means that Ha is 

accepted and Ho is rejected. Based on the result, it can be concluded that there is an effect of sociocientifict issue 

toward the result by learning chemistry with the main material of buffer solution at grade XI IPA SMAN 1 BAYAN 

in academic year 2016/2017.  
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PENDAHULUAN 
 

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang 

kompleks yang keberhasilannya dapat dilihat dari dua 

aspek, yakni aspek produk dan aspek proses. Kedua 

sisi ini sama pentingnya, karena dalam pembelajaran 

harus memperhatikan kedua aspek tersebut untuk 

mencapai tujuan dari pembelajaran [1]. Pembelajaran 

yang melibatkan siswa menemukan masalah atau isu 

yang ada disekitar sesuai dengan materi pembelajaran 

akan menumbuhkan ketertarikan siswa pada ilmu 

sains. Pembelajaran sains tidak hanya melibatkan 

aspek pengetahuan saja, tetapi juga memerlukan 

siswa untuk memiliki sikap dan keterampilan dalam 

menyikapi dan menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan sosialnya. Maka pembelajaran sains adalah 

salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

ketertarikan siswa dalam belajar sains  khususnya 

ilmu kimia. 

Ilmu kimia merupakan ilmu yang 

mempelajari tentang susunan, komposisi, struktur, 

sifat-sifat dan perubahan materi serta perubahan 

energi yang menyertai perubahan energi tersebut [2]. 

Bagi sebagian siswa ilmu kimia dikategorikan 

sebagai salah satu mata pelajaran yang sulit dipahami 

karena ilmu kimia penuh dengan konsep-konsep, baik 

itu yang bersifat sederhana hingga bersifat kompleks 

dan absatrak, sehingga banyak siswa yang cenderung 

mengalami kesulitan dalam memahami konsep-

konsep dari ilmu kimia tersebut. Masalah tersebut 

berdampak pada hasil belajar siswa yang menjadi 

salah satu tolak ukur keberhasilan dalam pendidikan. 

Mengacu pada permasalahan di atas dapat 

dikatakan bahwa sistem pembelajaran yang dilakukan 

masih belum berjalan sesuai dengan apa yang 

diinginkan sehingga dibutuhkan sebuah strategi 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif, yang dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam menggali 

sumber pengetahuan pada proses pembelajaran. 

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada 

sistem pembelajaran maka perlu dilaksanakan proses 

pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif 

dalam pembelajaran. Salah satu strategi pembelajaran 

yang dapat menunjang keaktifan siswa adalah dengan 

pembelajran berbasis sociocientific issues (SSI).  

Sociocientific issues (SSI) merupakan 

perluasan dari pendekatan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan masyarakat dan pendekatan berbasis 

masalah untuk pengajaran ilmu pengetahuan dimana 

konten ilmu pengetahuan ditempatkan dalam konteks 

sosial untuk menyajikan berbagai pandangan autentik 

kepada siswa tentang bagaimana ilmu yang 

dipelajarai berhubungan dengan dunia nyata[3]. 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester 

genap tahun pelajaran 2016/2017 di SMAN 1 Bayan 

pada tanggal 12 Desember 2016 sampai 21 Mei 2017 

yang berlokasi di Jl.Pariwisata Tanjung, Desa Anyar, 

83354, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian quasi 

experimental. Desain penelitian yang digunakan 

adalah post-test-only control group design. Post-test 

disini merupakan hasil belajar siswa yang diperoleh 

dengan menggunakan tes evaluasi pilihan ganda pada 

akhir perlakuan. Penelitian ini dilakukan dengan 

memberi perlakuan berupa model pembelajaran 

berbasis sociocientific issue (SSI) untuk kelas 

eksperimen dan model model konvensional (ceramah) 

untuk kelas kontrol. Variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah model pembelajaran berbasis sociocientific 

issue (SSI) dan model pembelajaran konvensional, 

sedangkan variabel terikatnya adalah prestasi belajar 

kimia siswa kelas XI IPA SMAN 1 Bayan. Teknik 

pengambilan sampel (sampling) yang yang digunakan 

adalah teknik purposive sampling. Sampel dalam 

penelitian ini adalah kelas XI IPA 1 sebagai kelas 

kontrol dan kelas XI IPA 2 sebagai kelas eksperimen. 

Tahap dalam penelitian ini dibagi menjadi 

tiga bagian yaitu tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan dan tahap pengumpulan data. Tahap 

perencanaan penelitian terdiri dari empat tahap yaitu, 

analisis silabus, penyusunan RPP, penyusunan LKS 

dan penyususan kisi-kisi instrumen prestasi belajar. 

Tahap penyusunan instrumen pembelajaran ini 

didasarkan pada silabus dan kurikulum yang sedang 

digunakan di sekolah. Tahap validasi instrumen pada 

penelitian ini menggunakan dua jenis validasi yaitu 

validasi isi dan validasi empiris. Pengujian validitas 

isi dilakukan dengan menggunakan perumusan 

Aiken’s V dan untuk pengujian validitas empiris 

digunakan rumus korelasi pont biseral[4]. Hasil uji 

coba instrument tes pilihan ganda diperoleh 11 butir 

soal yang dinyatakan valid dari 20 butir soal yang 

telah diuji. Tahap pelaksanaan penelitian yaitu 

melakukan proses pembelajaran di kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Tahap ketiga dalam penelitian ini 

yaitu tahap pengumpulan data. Pengujian 

homogenitas varians digunakan uji F diperoleh nilai 

homogenitas lebih besar dari taraf signifikan 0,05 

yang berarti varians bersifat homogen. Uji normalitas 

data dalam penelitian ini menggunakan Chi Kuadrat 

(χ
2
) yang dilakukan dengan cara membandingkan 

kurva normal yang terbentuk dari data yang telah 

terkumpul dengan kurva normal baku standar. Kaidah 

keputusannya adalah data akan terdistribusi normal 

apabila χ
2

hitung ≤ χ
2

tabel  pada taraf signifikan yang 

digunakan sebesar 5%. Data yang terkumpul 

termasuk dalam data terdistribusi normal dengan nilai 



signifikan lebih besar dari 0,05. Statistik yang 

digunakan untuk menguji suatu hipotesis tergantung 

pada hasil perhitungan uji normalitas. Bila data 

terdistribusi normal maka statistik parametris dapat 

digunakan, tetapi bila data tidak terdistribusi normal, 

maka digunakan statistik nonparametris.  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis data awal mengacu pada nilai 

ulangan tengah semester, maka dilakukan uji 

homogenitas. Dari hasil perhitungan diperoleh kelas 

XI IPA 1 dan XI IPA 2 tidak homogen, XI IPA 2 dan 

XI IPA 3 tidak homogen, XI IPA 1 dan XI IPA 3  

tidak homogen. Maka untuk menentukan kelas 

eksperiman dan kelas kontrol dilakukan dengan 

meminta saran dan pertimbangan dari guru mata 

pelajaran kimia di sekolah SMAN 1 Bayan. 

Diperoleh kelas XI IPA 1 sebagai kelas kontrol dan 

kelas XI IPA 2 sebagai kelas eksperimen. Analisis 

data awal berikutnya adalah uji beda kelas yaitu 

diperoleh hasil nilai pada taraf signifikan 5% dengan 

dk=25 adalah thitung (0,142) < ttabel (1,708) maka Ho 

diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan nilai rata-rata ulangan tengah semester 

ganjil kimia kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2. 

Tes untuk mengetahui hasil belajar siswa 

diikuti oleh 51 orang terdiri atas 25 siswa di kelas 

kontrol (XI IPA 1) dan 26 siswa di kelas eksperimen 

(XI IPA 2). Peneliti memberikan tes pada pertemuan 

kelima diluar jam pelajaran dikelas dengan alokasi 

waktu 90 menit. Data hasil belajar siswa dapat 

diketahui dari tabel berikut: 

Kelas Sampel 
Kelompok 

Eksperimen 

Kelompok 

Kontrol 

Jumlah Siswa 26 25 

Jumlah Siswa yang Tuntas 2 3 

Jumlah Siswa yang Tidak Tuntas 24 22 

Nilai Tertinggi 90,9 81,8 

Nilai Terendah 9 9 

Ketuntasan Klasikal 7,69% 12% 

Rata-Rata 45,073 37,024 

Standar Deviasi 14,637 10,4543 

 

Pada perhitungan uji homogenitas data awal 

(sebelum post-test) diperoleh harga Fhitung sebesar 

2,03 dan Ftabel sebesar 1,875 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Fhitung = 2,03  > Ftabel = 1,875 maka 

kedua kelas (XI IPA 1 dan XI IPA 2) tidak homogen 

(Lampiran 14). Sedangkan, pada uji homogenitas 

setelah post-test dengan nilai varians kelas XI IPA 2 

yang menggunakan model pembelajaran berbasis 

sociocientific issue (SSI) yaitu sebesar  214.249 dan 

untuk kelas XI IPA 1 yang menggunakan model 

konvensional diperoleh nilai varians sebesar 109.294 

sehingga nilai Fhitung yang didapatkan sebesar 1,96. 

Harga Fhitung dikonsultasikan dengan Ftabel pada dk 

pembilang = 26 dan dk penyebut = 25. Harga Ftabel 

yang diperoleh pada taraf signifikan 5 % sebesar 

1,964. Jadi, Fhitung < Ftabel maka kedua kelas sampel 

homogen setelah diberikan perlakuan (Lampiran 23). 

Berdasarkan data post-test , kelas XI IPA 2 

(eksperimen) mendapatkan nilai X
2

hitung sebesar 

10.701 dan nilai X
2
tabel pada taraf signifikan 5% 

sebesar 11,07. Nilai X
2

hitung < X
2

tabel (10.701 < 11,07) 

maka dapat disimpulkan bahwa kelas XI IPA 4 

terdistribusi normal (Lampiran 17). Sementara itu, 

kelas XI IPA 1 (kontrol) mendapatkan nilai X
2

hitung  

sebesar 10.734 dan nilai X
2

hitung pada taraf signifikan 

5% sebesar 11,07. Nilai X
2

hitung < X
2

hitung (10.734 < 

11,07) maka dapat disimpulkan bahwa kelas XI IPA 2 

terdistribusi normal (Lampiran 22), dengan demikian 

uji statistik dapat dilanjutkan ke uji hipotesis 

menggunakan rumusan uji t.  

Hasil analisis uji-t terhadap data post-test 

menunjukkan bahwa thitung = 2.254 > ttabel = 1.708 

dengan taraf signifikan 5%, hal ini mengindikasikan 

bahwa hipotesis nol (Ho) ditolak, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

berbasis sociocientific issue (SSI) berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar siswa kelas XI IPA SMAN 1 

Bayan pada materi pokok larutan penyangga. Adapun 

hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat 

dilihat perbedaanya pada tabel berikut: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Perbedaan hasil belajar dan adanya pengaruh 

positif berdasarkan hasil uji hipotesis kemungkinan 

disebabkan karena pelaksanaan pembelajaran yang 

lebih efektif pada kelas eksperimen dibandingkan 

dengan pembelajaran pada kelas kontrol yang 

menggunakan metode ceramah dan diskusi biasa. 

Pencapaian proses pembelajaran menggunakan model 

jumlah
siswa

nilai rata-
rata data

awal

nilai rata-
rata data
posttest

26 

38.61 
45.073 

25 

38.12 37.024 

kelas eksperimen (XI IPA 2) kelas kontrol (XI IPA 1)



pembelajaran berbasis sociocientific issue (SSI) 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada besar kecilnya 

nilai persentase aktifitas guru maupun siswa dalam 

setiap pertemuan proses pembelajaran (Lampiran 26). 

Pembelajaran berbasis sociocientific issue (SSI) pada 

kelas eksperimen membuat pembelajaran lebih 

bermakna karena diawal pembelajaran siswa 

diberikan isu-isu sosial yang beredar di masyarakat 

dimana isu-isu yang diberikan merupakan cara untuk 

menarik minat siswa dalam belajar dan isu tersebut 

akan terus dibahas selama pembelajaran berlangsung  

melalui diskusi-diskusi, sehingga siswa menjadi aktif 

dalam pembelajaran. 

Pada kelas kontrol, setiap pertemuan siswa 

masih memiliki aktivitas yang rendah, yaitu dimana 

pembelajaran berpusat pada guru (teacher center). 

Siswa lebih banyak mendengar dan memperhatikan 

guru, sehingga aktivitas siswa di dalam kelas kurang. 

Hal ini meanyebabkan semangat dan motivasi siwa 

berkurang. Pada saat proses diskusi beberapa siswa 

mulai aktif dalam kelas dan kadang-kadang bertanya 

kepada guru pada materi yang tidak dimengerti. Saat 

guru memberikan latihan soal adalah salah satu 

langkah pembelajaran yang dapat mengaktifkan 

siswa. Terkadang guru akan melemparkan pertanyaan 

kepada siswa yang terlihat tidak pernah berdiskusi 

ataupun bertanya. Keaktivan siswa pada kelas kontrol 

hanya terlihat pada saat diskusi untuk menjawab 

latihan soal. 

Faktor yang menguatkan proses 

pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran 

berbasis sociocientific issue (SSI) yaitu adanya 

penggunaan sumber belajar yang lebih bervariasi. 

Pada kelas eksperimen, sumber pemebelajaran lebih 

bervariasi yakni LKS yang berasal dari guru, buku 

paket siswa dan juga internet yang dapat diakses 

siswa pada setiap pertemuan, sehingga siswa dapat 

saling membagi tugas dengan kelompoknya untuk 

mencari data melalui sumber-sumber belajar yang 

mereka siapkan. Adapun pada kelas kontrol, materi 

yang didapatkan oleh siswa hampir keseluruhannya 

berasa dari guru dan LKS yang telah disiapkan oleh 

guru, sehingga pembelajaran lebih menekankan 

keaktifan guru sementara siswa cenderung menjadi 

pasif.  

Hasil belajar pada kelas eksperimen lebih 

tinggi dibandingkan kelas kontrol, namun persentase 

ketuntasan klasikan siswa pada kelas ekperimen dan 

kelas kontrol masih rendah. Persentase ketuntasan 

belajar pada kelas eksperimen sebesar 7,69 % dengan 

penjabaran terdapat 2 orang siswa dari 26 siswa yang 

mendapatkan skor di atas KKM. Persentase 

ketuntasan belajar pada kelas kontrol sebesar 12% 

dengan penjabaran terdapat 3 orang siswa dari 25 

siswa yang mendapatkan skor sesuai atau di atas 

KKM. Rendahnya persentase ketuntasan klasikal ini 

kemungkinan disebabkan karena kemampuan siswa 

dalam memahami materi. Hal ini berdasarkan data 

awal observasi siwa dimana nilai rata-rata siswa kelas 

XI IPA 1 dan XI IPA 2 sebagai sampel secara 

berturut adalah 38.12 dan 38.61 dengan persentase 

ketuntasan klasikal masih sangat renadah. Namun, 

dibandingkan hasil belajar setelah diberikan 

perlakuan masih memiliki perbedaan yang cukup 

untuk melihat pengaruh dari penerapan model 

pembelajaran berbasis sociocientific issue (SSI). 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan data hasil penelitian dan 

pembahasan, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran berbasis socioscientific issue (SSI) 

memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar 

kimia pada materi larutan penyangga kelas XI IPA 

SMAN 1 Bayan tahun ajaran 2016/2017.  
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