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SARI 
 

Rosiyanti, Ani. 2005. Komparasi Hasil Belajar Kimia Materi Pokok Sistem 
Periodik dan Struktur Atom antara Siswa yang diberi Pembelajaran dengan 
Pendekatan SETS dan Pendekatan NONSETS pada Siswa Kelas X Semester 1 
SMA Negeri 1 Kendal Tahun Ajaran 2005/2006. Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I: Prof. Drs. Achmad Binadja, Apt. PhD., Pembimbing II: Dra. 
Nanik Wijayati, M.Si. 
Kata Kunci: Komparasi, Pembelajaran, Hasil Belajar, SETS, NONSETS 

Selama ini, proses pembelajaran kimia hanya menekankan pada sains 
murni, akibatnya siswa kurang memiliki kemampuan memandang sains sebagai 
satu kesatuan yang terintegrasi dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat 
sehingga minat belajar siswa menurun dan hasil belajar rendah. Berdasarkan 
pemikiran tersebut, pendekatan SETS (Science, Environment, Technoloogy, and 
Society) dapat dijadikan alternatif dalam pembelajaran kimia. Oleh karena itu 
permasalahan penelitian ini: ”Adakah perbedaan hasil belajar antara siswa yang 
memperoleh pembelajaran dengan pendekatan SETS dan siswa yang memperoleh 
pembelajaran dengan pendekatan NONSETS pada siswa kelas X semester I SMA 
Negeri I Kendal tahun ajaran 2005/2006”. 

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri I Kendal tahun     
ajaran 2005/2006. Pengambilan sampel menggunakan teknik cluster random 
sampling.Diambil kelas XA dan XC sebagai sampel. Pada penelitian ini yang 
menjadi variabel bebas adalah pendekatan pembelajaran yang divariasi dalam 
bentuk pendekatan SETS dan pendekatan NONSETS, sedangkan variabel 
terikatnya yaitu hasil belajar kimia siswa yang berkaitan dengan materi pokok 
sistem periodik dan struktur atom.  Metode pengumpulan data menggunakan 
metode dokumentasi dan metode tes. 

Metode analisis data dipisahkan menjadi dua yaitu analisis tahap awal dan 
analisis tahap akhir. Pada analisis tahap awal dilakukan uji normalitas, uji 
homogenitas dan uji anava. Hasil uji normalitas, seluruh data berdistribusi normal 
karena pada masing-masing data χ2

hitung < χ2
tabel. Berdasarkan uji homogenitas 

diperoleh χ2
hitung=5,758 sedangkan χ2

tabel=15,51sehingga populasi mempunyai 
varians yang sama (homogen). Pada uji anava diperoleh Fhitung = 1,948 sedangkan 
Ftabel = 1,97. Karena Fhitung<Ftabel maka tidak ada perbedaan rata-rata populasi pada 
umumnya dan sampel pada khususnya. 

 Analisis tahap akhir meliputi uji normalitas, uji kesamaan dua varians dan 
uji hipotesis. Berdasarkan uji normalitas, diperoleh χ2

hitung kelompok SETS = 
6,2104, χ2

hitung kelompok NONSETS = 3,6574 sedangkan χ2
tabel = 7,81. Karena 

χ2
hitung<χ2

tabel maka data berdistribusi normal. Dalam uji kesamaan dua varians 
diporoleh Fhitung = 1,567 dan F(0,025)(39:39) = 1,89. Karena Fhitung<Ftabel maka data 
memiliki varians yang sama. Pada tahap uji hipotesis diperoleh thitung = 4,167 
sedangkan ttabel =1,66. Karena thitung>ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima yang 
berarti nilai rata-rata kelompok SETS lebih tinggi daripada kelompok NONSETS, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang 
memperoleh pembelajaran dengan pendekatan SETS dan siswa yang memperoleh 
pembelajaran dengan pendekatan NONSETS pada siswa kelas X semester I SMA 
Negeri I Kendal tahun ajaran 2005/2006. Oleh Karena itu disarankan bagi guru 
agar dapat mengembangkan pembelajaran dengan pendekatan SETS. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

SMA Negeri 1 Kendal merupakan salah satu SMA yang terdapat di Kabupaten 

Kendal tepatnya di Jl Soekarno Hatta Kendal. Guru yang mengampu mata 

pelajaran kimia seluruhnya ada empat orang. Berdasarkan laporan guru kimia 

kelas X, lebih dari 65 % siswa masih mengalami kesulitan  dalam memahami 

materi sistem periodik dan struktur atom. Hal ini terlihat dari hasil ulangan harian 

materi pokok sistem periodik dan struktur atom pada dua tahun terakhir yaitu 

lebih dari 65 % siswa mendapat nilai di bawah tujuh. 

Materi pokok sistem periodik dan struktur atom adalah salah satu materi 

pokok yang terdapat pada pelajaran kimia SMA kelas X semester 1. Materi pokok 

ini membahas tentang golongan dan periode unsur-unsur dalam tabel periodik, 

struktur atom, jumlah proton, jumlah elektron, jumlah netron, nomor atom, nomor 

massa, isotop, isobar, isoton, sifat-sifat unsur, massa atom relatif dari tabel 

periodik, sifat keperiodikan unsur serta perkembangan teori atom. Materi ini 

merupakan materi dasar ilmu kimia sehingga harus dikuasai dengan matang oleh 

siswa agar siswa tidak menemui kesulitan dalam mengikuti pelajaran kimia 

selanjutnya. 

Proses pembelajaran kimia khususnya pada materi pokok sistem periodik 

dan struktur atom di SMA Negeri 1 Kendal, guru cenderung lebih menekankan 

pada materi pelajaran atau pada sains murni tanpa mengkaitkan antara sains yang 

dipelajari dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat sebagai satu kesatuan 

1 
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(terintegrasi). Selain itu prioritas pembelajaran pada umumnya adalah selesainya 

semua materi pelajaran tanpa menghubungkan materi pelajaran tersebut dengan 

kenyataan hidup sehari-hari. Akibatnya siswa kurang memiliki kemampuan 

memandang materi pelajaran atau sains sebagai satu kesatuan yang saling terkait 

dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat. Dampak yang lebih parah adalah 

menurunnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran kimia sehingga hasil 

belajar siswa menjadi rendah. Oleh karena itu, di SMA Negeri 1 Kendal 

khususnya kelas X perlu diperkenalkan pendekatan pembelajaran baru yang 

mengkaitkan antara unsur sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat serta 

pengalaman siswa sehari hari yaitu dengan pendekatan SETS. 

Pendekatan SETS (Science, Environment, Technology, and Society) bisa 

dijadikan alternatif dalam pembelajaran kimia. Urutan singkatan SETS membawa 

pesan bahwa untuk menggunakan sains (S-pertama) ke bentuk teknologi (T) 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (S-kedua) diperlukan pemikiran tentang 

berbagai implikasinya pada lingkungan (E) secara fisik maupun mental (Binadja, 

1999a: 2). Pendekatan SETS sekurang-kurangnya dapat membuka wawasan 

peserta didik untuk memahami hakikat pendidikan sains, lingkungan, teknologi 

dan masyarakat (SETS) secara utuh. Hal ini ditujukan untuk membantu peserta 

didik mengetahui sains, perkembangannya dan bagaimana perkembangan sains 

dapat mempengaruhi lingkungan, teknologi dan masyarakat secara timbal balik. 

Pendekatan SETS dalam pembahasannya lebih mengutamakan keterkaitan 

antara topik bahasan dengan kehidupan sehari-hari siswa (Binadja, 1999a: 3). Ini 

berarti bahwa bahasan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa sangat 
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diutamakan. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa melalui pendekatan SETS 

diharapkan siswa memiliki kemampuan memandang sesuatu secara terintegratif 

dengan memperhatikan keempat unsur SETS, sehingga memperoleh pemahaman 

yang mendalam tentang pengetahuan yang dimiliki. 

Pendekatan SETS tidak bertentangan dengan kurikulum berbasis 

kompetensi mata pelajaran kimia. Tujuan pembelajaran kimia menurut kurikulum 

berbasis kompetensi adalah menemukan zat-zat kimia yang langsung bermanfaat 

bagi kesejahteraan umat manusia, memenuhi keinginan seseorang untuk 

memahami berbagai peristiwa alam yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, 

mengetahui hakikat materi serta perubahannya, menanamkan metode ilmiah, 

mengembangkan kemampuan dalam mengajukan gagasan dan memupuk 

ketekunan serta ketelitian bekerja (Depdiknas, 2003: 2). Hal ini mengandung 

makna bahwa tujuan pembelajaran kimia adalah  untuk meningkatkan kesadaran 

tentang aplikasi sains yang dapat bermanfaat dan tidak merugikan individu, 

masyarakat dan lingkungan serta menyadari pentingnya mengelola dan 

melestarikan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat. Jadi pelajaran kimia 

diharapkan tidak hanya memberikan pengetahuan sebanyak-banyaknya kepada 

siswa tetapi juga dapat merangsang siswa untuk berpikir, bersikap ilmiah serta 

tanggap terhadap peristiwa sehari-hari yang relevan dengan pelajaran kimia yang 

dipelajari.  

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul: ”Komparasi Hasil Belajar Kimia Materi Pokok Sistem Periodik dan 

Struktur Atom antara Siswa yang diberi Pembelajaran dengan Pendekatan SETS 
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dan Pendekatan NONSETS pada Siswa Kelas X Semester 1 SMA Negeri 1 

Kendal Tahun Ajaran 2005/2006”.  

Alasan lain penulis melakukan penelitian ini adalah: 

1. Materi Sistem Periodik dan Struktur Atom merupakan materi dasar ilmu kimia 

yang erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari sehingga sangat tepat bila 

diajarkan dengan pendekatan SETS. 

2. Menyampaikan materi dengan pendekatan SETS membuat siswa mengetahui 

bagaimana teknologi mempengaruhi laju pertumbuhan sains, serta dampaknya 

terhadap lingkungan dan masyarakat. 

3. Melalui pendekatan SETS siswa dilatih untuk berpikir secara terintegratif 

seperti yang tercakup dalam unsur-unsur SETS.  

4. Melalui pendekatan SETS diharapkan dapat memotivasi siswa menjadi lebih 

tertarik kepada topik atau bahasan yang sedang dipelajarinya karena dikaitkan 

dengan hal-hal nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang berhubungan 

dengan penggunaan pendekatan SETS dalam pembelajaran kimia pada materi 

pokok Sistem Periodik dan Struktur atom.    

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian di atas, muncul permasalahan sebagai berikut: Adakah 

perbedaan hasil belajar antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 

pendekatan SETS dan siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan 

NONSETS pada siswa kelas X semester 1 SMA Negeri 1 Kendal tahun ajaran 

2005/2006. 
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C. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini peneliti hanya menitikberatkan pada hasil belajar kognitif 

siswa karena mengingat keterbatasan peneliti dalam hal waktu, tenaga, serta 

kemampuan. 

D. Penegasan Istilah 

Untuk memperjelas permasalahan dan mewujudkan kesatuan pikir, cara pandang 

dan anggapan tentang judul penelitian ini, perlu ditegaskan istilah-istilah yang 

ada. Beberapa istilah yang perlu ditegaskan dalam judul penelitian ini adalah: 

1. Komparasi 

Komparasi berarti perbandingan. Dalam penelitian komparasi peneliti berusaha 

mencari persamaan dan perbedaan fenomena, selanjutnya mencari arti atau 

manfaat dari adanya persamaan dan perbedaan yang ada (Arikunto, 2002b: 30). 

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan harga 

parameter tertentu dari dua buah populasi. Pada penelitian ini yang akan 

dibandingkan adalah nilai rata-rata dari dua kelas yang diberi perlakuan 

berbeda. 

2. Hasil Belajar 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia hasil artinya akibat dari sesuatu yang 

diadakan, dijadikan oleh usaha atau pikiran. Sedangkan belajar berarti berusaha 

(berlatih) supaya mendapat sesuatu kepandaian (Poerwadarminta, 2002: 

348,108). Sehingga hasil belajar dapat diartikan sebagai sesuatu yang diperoleh 

setelah melalui proses pembelajaran. 
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3. Kimia 

Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam, tetapi lebih 

mengkhususkan diri dalam mempelajari struktur, susunan, sifat, dan perubahan 

materi, serta energi yang menyertai perubahan materi (Depdiknas, 2003: 2). 

4. Materi Pokok Sistem Periodik dan Struktur Atom 

Materi Pokok Sistem Periodik dan Struktur atom adalah materi pokok yang 

membahas tentang golongan dan periode unsur-unsur dalam tabel periodik, 

struktur atom, jumlah proton, jumlah elektron, jumlah netron, nomor atom, 

nomor massa, isotop, isobar, isoton, sifat-sifat unsur, massa atom relatif dari 

tabel periodik, sifat keperiodikan unsur serta perkembangan teori atom. 

5. Pendekatan SETS 

Pembelajaran dengan pendekatan SETS adalah pembelajaran yang 

memungkinkan siswa mengetahui keterkaitan antara sains, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. Bagaimana penerapan sains ke bentuk teknologi 

dan bagaimana teknologi akan berpengaruh terhadap masyarakat sebagai 

pengguna dan pengembang dari teknologi serta dampak yang ditimbulkan dari 

penggunaan teknologi oleh masyarakat terhadap lingkungan (Binadja, 1999a: 

2). 

6. Pendekatan NONSETS 

Pembelajaran dengan pendekatan NONSETS adalah pembelajaran yang hanya 

menekankan pada sains murni dan tidak mengkaitkan antara sains yang 

dipelajari dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat sebagai satu kesatuan 

(terintegrasi). 
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E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbedaan hasil belajar antara siswa yang memperoleh pembelajaran 

Sistem Periodik dan Struktur Atom dengan pendekatan SETS dan siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan NONSETS pada siswa kelas X 

semester 1 SMA Negeri 1 Kendal tahun ajaran 2005/2006. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat bagi siswa 

a. Siswa dapat memiliki kemampuan memandang sesuatu, berpikir dan 

bertindak secara global/keseluruhan dengan memperhatikan keempat unsur 

SETS. 

b. Model pembelajaran dengan pendekatan SETS diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar kimia siswa. 

2. Manfaat bagi guru 

a. Guru dapat terbiasa membekali siswa dengan pengetahuan yang menyeluruh 

dengan memperhatikan keempat unsur SETS. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi atau 

wacana guru untuk meningkatkan hasil belajar kimia siswa dengan 

menerapkan pendekatan SETS dan mengembangkan metode pembelajaran 

kimia dengan menggunakan pendekatan SETS. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

A. Tinjauan tentang Belajar dan Pembelajaran 

Pada hakikatnya belajar dan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang tidak dapat 

terpisahkan dari kehidupan manusia. Dengan belajar manusia dapat 

mengembangkan potensi-potensi yang dibawanya sejak lahir. Aktualisasi potensi 

ini sangat berguna bagi manusia untuk dapat menyesuaikan diri demi pemenuhan 

kebutuhannya.  

Kegiatan belajar dan pembelajaran dapat berlangsung di mana-mana, baik 

di lingkungan keluarga, sekolah maupun di masyarakat. Belajar dan pembelajaran 

di sekolah bersifat formal. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu sering lebih 

dikenal dengan pengajaran di mana terjadi proses belajar-mengajar yang 

melibatkan banyak faktor, baik pengajar, pelajar, bahan/materi, fasilitas maupun 

lingkungan. Semua komponen dalam proses belajar dan pembelajaran 

direncanakan secara sistematis. 

Pengertian belajar secara umum adalah terjadinya perubahan pada diri 

orang yang belajar akibat pengalaman. Berikut ini dikemukakan beberapa definisi 

belajar menurut beberapa ahli. Menurut James O. Whittaker dalam Darsono 

belajar dapat didefinisikan sebagai proses yang menimbulkan atau merubah 

perilaku melalui latihan atau pengalaman, sebagaimana dikemukakan bahwa 

“Learning may be defined as the process by which behavior is originated or is 

altered through training or experience.” (Whittaker dalam Darsono, 2000: 4). 

Dengan demikian, perubahan-perubahan tingkah laku akibat pertumbuhan fisik 

8 
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atau kematangan, kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan tidak termasuk 

belajar. 

Definisi yang tidak jauh berbeda dengan definisi di atas, dikemukakan 

oleh Cronbach sebagai berikut: “Learning is shown by change in behavior as a 

result of experience.” (Cronbach dalam Soemanto, 1998: 104). Menurut Gage dan 

Berliner (1984: 252) “Learning may be defined as the proses whereby an 

organism changes its behavior as a result of experience” Belajar merupakan 

proses di mana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari 

pengalaman. Dengan demikian belajar yang efektif adalah melalui pengalaman. 

Dalam proses belajar, seseorang berinteraksi langsung dengan objek belajar 

dengan menggunakan semua alat inderanya. 

Definisi belajar menurut Howard L. Kingsley adalah “Learning is the 

process by which behavior (in the broader sense) is originated or changed 

through practice or training.” (Kingsley dalam Soemanto, 1998: 104). Belajar 

adalah proses dimana tingkah laku (dalam artian luas) ditimbulkan atau diubah 

melalui praktik atau latihan. 

Beberapa definisi belajar menurut ahli-ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa belajar merupakan suatu proses yang dilakukan individu sehingga terjadi 

perubahan tingkah laku pada dirinya akibat latihan yang telah dilakukannya dan 

pengalaman yang diperolehnya. Jadi belajar membutuhkan latihan terus menerus. 

Latihan tersebut dapat dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain 

dengan cara berinteraksi dengan lingkungan. 
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W. S. Winkel memiliki pengertian yang lain tentang belajar. Belajar 

menurut W. S. Winkel dalam Darsono (2000: 4) adalah suatu aktivitas 

mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang 

menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai 

sikap. Hasil dari belajar tidak hanya sekedar perubahan tingkah laku namun juga 

perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. 

Belajar merupakan proses dasar dari perkembangan hidup manusia. 

Dengan belajar, manusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu 

sehingga tingkah lakunya berkembang. Semua aktivitas dan prestasi hidup 

manusia tidak lain adalah hasil dari belajar. Belajar bukan hanya sekedar 

pengalaman. Belajar adalah suatu proses. Oleh karena itu belajar berlangsung 

secara aktif dan integratif dengan menggunakan berbagai bentuk perbuatan untuk 

mencapai suatu tujuan. 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian 

rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik (Darsono, 

2000: 24). 

Ciri-ciri pembelajaran menurut Darsono (2000: 25) antara lain: 

a. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis 
b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar 
c. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang 

bagi siswa 
d. Pembelajaran dapat menggunakan alat  bantu belajar yang tepat dan menarik 
e. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa 
f. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara fisik 

maupun psikologis 
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Tujuan pembelajaran adalah membantu siswa agar memperoleh berbagai 

pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku siswa bertambah, baik 

kuantitas maupun kualitas (Darsono, 2000: 26). Tingkah laku yang dimaksud 

meliputi pengetahuan, keterampilan dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai 

pengendali sikap dan perilaku siswa.  

Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor 

tersebut  dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: 

a. Stimuli belajar 

 Stimuli belajar yaitu segala hal di luar individu yang merangsang individu itu 

untuk mengadakan reaksi atau perbuatan belajar. Stimuli dalam hal ini 

mencakup materiil, penegasan serta suasana lingkungan eksternal yang harus 

diterima atau dipelajari oleh si pelajar. 

b. Metode belajar 

Metode mengajar yang dipakai oleh guru sangat mempengaruhi metode belajar 

yang dipakai oleh pelajar. Dengan perkataan lain, metode yang dipakai oleh 

guru menimbulkan perbedaan yang berarti bagi proses belajar. 

c. Faktor individual 

 Faktor individual juga berpengaruh terhadap belajar seseorang. Faktor ini 

merupakan faktor yang dimiliki pelajar sebagai individu yang meliputi 

kematangan pertumbuhan fisiologis, faktor usia, jenis kelamin, kapasitas 

mental, kondisi kesehatan jasmani dan rohani serta motivasi (Soemanto, 1998: 

113).  



 12

B. Tinjauan tentang Hasil Belajar 

Sesuai dengan tujuannya, suatu proses belajar mengajar diharapkan menghasilkan 

sesuatu yang disebut hasil belajar. Hasil belajar pada hakikatnya adalah perubahan 

tingkah laku yang luas sebagai akibat dari pengalaman dan latihan yang mencakup 

bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik atau kemampuan-kemampuan baru 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Hasil belajar nerupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar (Anni, 2004: 4). 

Menurut Djamarah (2002: 141) perubahan yang terjadi itu sebagai akibat 

dari kegiatan belajar yang telah dilakukan oleh individu. Perubahan itu adalah 

hasil yang telah dicapai dari proses belajar. Jadi untuk mendapatkan hasil belajar 

dalam bentuk “perubahan” harus melalui proses tertentu yang dipengaruhi oleh 

faktor dari dalam diri individu dan dari luar individu. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses dan hasil belajar tersebut antara lain: 

1. Faktor dalam; yaitu faktor-faktor yang berasal dari siswa yang sedang belajar, 

antara lain: 

a. Fisiologis,  meliputi kondisi fisiologis dan panca indera 

b. Psikologis, meliputi minat, kecerdasan, bakat, motivasi dan kemampuan 

kognitif 

2. Faktor luar; yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa, antara lain: 

a. Lingkungan, meliputi lingkungan alami dan sosial budaya 

b. Instrumental, meliputi kurikulum, program, sarana dan fasilitas serta guru 

     (Djamarah, 2002: 143) 
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Benyamin S. Bloom (1973: 6-7) dan Gage dan Berliner (1984: 57-59) 

mengusulkan tiga taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu ranah 

kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik. 

Ranah kognitif adalah ranah yang berkaitan dengan kompetensi berpikir, 

kompetensi memperoleh pengetahuan, kompetensi yang berkaitan dengan 

pemerolehan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan 

dan penalaran. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan perasaan, emosi, 

sikap, derajat penerimaan atau penolakan terhadap suatu obyek. Sedangkan ranah 

psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan kompetensi melakukan 

pekerjaan dengan melibatkan anggota badan, kompetensi yang berkaitan dengan 

gerak fisik. 

Pada kurikulum 2004 laporan hasil belajar siswa mencakup ranah kognitif, 

ranah afektif, dan ranah psikomotrik. Informasi ranah kognitif dan psikomotorik 

diperoleh dari sistem penilaian yang digunakan untuk mata pelajaran yang sesuai 

dengan tuntutan kompetensi dasar. Informasi ranah afektif diperoleh melalui 

kuisioner, inventori, dan pengamatan yang sistematik. 

Menurut Mehrens dan Lehmann dalam Nasoetion (1993: 4) penilaian 

merupakan suatu pertimbangan profesional atau suatu proses yang memungkinkan 

seseorang untuk membuat suatu pertimbangan mengenai nilai sesuatu. 

Menurut Depdiknas (2003: 21) penilaian pada dasarnya bertujuan untuk 

mengetahui perkembangan hasil belajar siswa  dan hasil mengajar guru. Informasi 

hasil belajar atau hasil mengajar berupa kompetensi dasar yang dikuasai dan yang 
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belum dikuasai oleh siswa. Hasil belajar siswa digunakan untuk memotivasi siswa 

dan untuk perbaikan serta peningkatan kualitas pembelajaran oleh guru. 

Pemanfaatan hasil belajar untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran harus didukung oleh siswa, guru, kepala sekolah dan orang tua 

siswa. Dukungan ini akan diperoleh apabila mereka memperoleh informasi hasil 

belajar yang lengkap dan akurat. Untuk itu diperlukan laporan perkembangan 

hasil belajar siswa untuk guru atau sekolah, untuk siswa dan untuk orang tua 

siswa. 

Pada penelitian ini yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan 

proses pembelajaran adalah tes hasil belajar sebagai sumber data penelitian yang 

merupakan hasil belajar ranah kognitif. Bentuk tes yang digunakan pilihan ganda  

(bentuk obyektif) dengan lima alternatif pilihan. Pertimbangan utama penggunaan 

tes obyektif adalah sebagai berikut: 

1. Karakteristik tes obyektif 

Tugas-tugas dan persoalan-persoalan dalam tes obyektif sudah terstruktur, 

sehingga jawaban terhadap soal-soal tersebut sudah dapat ditentukan dengan 

pasti. Dalam tes obyektif siswa tidak mempunyai kesempatan untuk  

mengorganisasikan jawabannya sendiri karena alternatif-alternatif jawaban 

sudah disediakan kecuali dalam tes isian dan jawaban singkat, serta siswa 

tinggal memilih jawaban mana yang paling tepat. Penguasaan bahan ajar yang 

akan diukur dengan tes obyektif pada umumnya lebih terbatas kepada hal-hal 

yang bersifat faktual bila dibandingkan dengan tes uraian. Namun tes ini lebih 

cenderung dapat mengungkap bahan ajar secara luas karena waktu yang 
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dibutuhkan untuk mengerjakan setiap soal relatif singkat. Proses penyekoran 

dan penilaian hasilnya jauh lebih mudah, sehingga dalam waktu yang relatif 

singkat dapat diselesaikan pemeriksaan terhadap pekerjaan siswa dalam jumlah 

relatif banyak. 

2. Keunggulan tes obyektif 

a. Mengandung lebih banyak segi-segi yang positif, misalnya lebih 

representative mewakili luas dan isi bahan, lebih obyektif, dapat dihindari 

campur tangannya unsur-unsur subyektif baik dari segi siswa maupun dari 

segi guru yang memeriksa. 

b. Lebih mudah dan cepat cara memeriksanya karena dapat menggunakan 

kunci tes bahkan alat-alat hasil kemajuan teknologi. 

c. Pemeriksaannya dapat diserahkan orang lain 

d. Dalam pemeriksaan, tidak ada unsur subyektif yang mempengaruhi 

3. Kelemahan tes obyektif 

a. Persiapan untuk menyusunnya jauh lebih sulit dari pada tes esai karena 

soalnya banyak dan harus teliti untuk menghindari kelemahan-kelemahan 

yang lain. 

b. Soal-soalnya cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan daya pengenalan 

kembali saja dan sukar untuk mengukur proses mental yang tinggi. 

c. Banyak kesempatan untuk main untung-untungan 

d. “Kerjasama” antar siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. 

4. Cara mengatasi kelemahan 

a. Kesulitan menyusun tes obyektif dapat diatasi dengan jalan banyak berlatih 

terus-menerus hingga betul-betul mahir. 
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b. Menggunakan tabel spesifikasi untuk mengatasi kelemahan nomor satu dan        

dua 

c. Menggunakan norma (standar) penilaian yang memperhitungkan faktor   

tebakan (guessing) yang bersifat speksulatif itu 

(Arikunto, 2002a:  164 -165). 

C. Tinjauan tentang Pendekatan SETS 

Pada dasarnya dalam kehidupan manusia, unsur sains, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat itu saling berkaitan satu sama lain. Hal ini semakin memperoleh 

pembenaran ketika masing-masing individu manusia harus hidup bermasyarakat 

dan sebagai bagian masyarakat harus berinteraksi dengan alam sebagai habitat 

hidupnya. Dari sana kemudian mereka mengenal fenomena alam yang selanjutnya 

dikenal sebagai sains dan mereka ambil manfaatnya untuk memenuhi ambisi 

kemanusiaannya dalam bentuk teknologi untuk memperoleh kemudahan atau 

kemanfaatan dalam proses kehidupan individu maupun bermasyarakat. Oleh 

karena itu aneh apabila dalam kegiatan pembelajaran sains di sekolah kita hanya 

memberi penekanan pada pemahaman konsep sains yang ingin diperkenalkan 

tanpa mengkaitkan dengan elemen lain yang meliputi lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat. Atas dasar itulah pembelajaran sains di sekolah yang berwawasan 

SETS (Science, Environment, Technology, and Society) memberi penekanan 

penting pada keterkaitan antara elemen-elemen SETS tersebut seperti terdapat 

pada gambar 1.  
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Gambar 1. Keterkaitan antar Unsur SETS   
Sumber: Binadja, 1999c: 5 

 
Pada gambar di atas tampak bahwa unsur sains mendapat perhatian utama. 

Namun tidak menutup kemungkinan lingkungan, teknologi maupun masyarakat 

yang mendapat perhatian utama. Dengan meletakkan sains sebagai fokus 

perhatian, seperti yang biasa dilakukan dalam kegiatan pengajaran sains, maka 

guru sains serta para siswa yang menghadapi pelajaran sains dapat dibawa melihat 

bentuk keterkaitan sebenarnya dari ilmu yang dipelajarinya (sains) dikaitkan unsur 

lain dalam SETS. Oleh karena itu dalam pengajaran sains seharusnya guru dan 

siswa dapat mengambil berbagai contoh serta fakta yang ada atau kemungkinan 

fakta yang dapat dikaitkan secara terpadu dalam pengenalan atau pembelajaran 

konsep sains yang dihadapi sesuai dengan tujuan pengajaran dan pada saat 

memungkinkan siswa mengembangkan diri berdasarkan pengetahuan yang 

dipelajari tersebut. 

Menurut Binadja (1999c: 7), dalam pendidikan SETS, tentunya 

pendekatan yang paling sesuai adalah pendekatan SETS itu sendiri.  
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Ciri atau karakteristik pendekatan SETS menurut Binadja (1999c: 7) antara lain: 
1. Tetap memberi pengajaran sains. 
2. Murid dibawa ke situasi untuk memanfaatkan konsep sains ke bentuk teknologi 

untuk kepentingan masyarakat. 
3. Murid diminta untuk berpikir tentang berbagai kemungkinan akibat yang 

terjadi dalam proses pentransferan sains tersebut ke bentuk teknologi. 
4. Murid diminta untuk menjelaskan keterkaitan antara unsur sains yang 

dibincangkan dengan unsur-unsur lain dalam SETS yang mempengaruhi 
berbagai keterkaitan antar unsur tersebut. 

5. Murid dibawa untuk mempertimbangkan manfaat atau kerugian menggunakan 
konsep sains tersebut bila diubah dalam bentuk teknologi berkenaan. 

6. Dalam konteks konstruktivisme, murid dapat diajak berbincang tentang SETS 
dari berbagai macam arah dan dari berbagai macam titik awal tergantung 
pengetahuan dasar yang dimiliki oleh siswa bersangkutan. 

 
Pendekatan SETS dalam pembahasannya lebih mengutamakan keterkaitan 

antara topik bahasan dengan kehidupan sehari-hari siswa (Binadja, 1999a: 3). Ini 

berarti bahwa bahasan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa lebih 

diutamakan. Di samping itu masalah-masalah atau hal-hal yang sedang beredar di 

masyarakat perlu dibicarakan di kelas sebagai pembuka mata agar siswa tahu 

bahwa masyarakat di sekitar mereka sedang memiliki berbagai masalah yang 

perlu segera diatasi. 

Secara mendasar dapat dikatakan bahwa melalui pendekatan SETS ini diharapkan 
agar peserta didik akan memiliki kemampuan memandang sesuatu secara 
terintegratif dengan memperhatikan keempat unsur SETS, sehingga diperoleh 
pemahaman yang lebih mendalam tentang pengetahuan yang dimilikinya. Sebagai 
konsekuensinya, diharapkan agar pengetahuan yang dipahaminya secara 
mendalam itu, akan memungkinkan mereka memanfaatkan pengetahuan yang 
dimiliki dalam kehidupan dan untuk kehidupan setara dengan tingkat pendidikan 
yang diperolehnya. Selain itu SETS akan membimbing peserta didik agar berpikir 
secara global/keseluruhan dan bertindak memecahkan masalah lokal lingkungan, 
baik lingkungan lokal maupun hubungan lingkungan dengan segala sesuatu yang 
berkaitan dengan masyarakat dan berperan serta dalam pemecahan masalah 
internasional sesuai kapasitasnya (Binadja, 1999a: 1-2). 

 
Fokus pengajaran SETS haruslah mengenai bagaimana cara membuat 

peserta didik agar dapat melakukan penyelidikan untuk mendapatkan pengetahuan 
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yang berkaitan dengan sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat yang saling 

berkaitan (Binadja, 1999a: 4). Meminta peserta didik melakukan penyelidikan 

berarti memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan lebih 

jauh pengetahuan yang telah mereka peroleh agar mereka dapat menyelesaikan 

masalah-masalah yang diperkirakan akan timbul di sekitar kehidupannya. 

Dalam pembelajaran bervisi SETS diperlukan pemikiran yang kritis untuk 

belajar setiap elemen SETS dengan memperhatikan berbagai keterkaitan antara 

unsur-unsur SETS (Binadja, 1999b: 1). 

Metode pembelajaran yang berwawasasn SETS yang perlu selalu dilakukan 
adalah sebagai berikut: 
1. lebih menekankan agar peserta didik memperoleh kegiatan pembelajaran dan 

bukan pengajaran. 
2. memperoleh dorongan dan menerima inisiatif serta otonomi. 
3. memperhatikan siswa sebagai makhluk hidup yang memiliki keinginan dan 

tujuan.  
4. menitik beratkan pengalaman siswa dalam proses pembelajaran. 
5. memperoleh bimbingan untuk mengembangkan rasa ingin tahu terhadap alam 

dan segala hal. 
6. menekankan pentingnya kinerja dan pemahaman ketika mulai proses 

pembelajaran. 
7. mendorong perserta didik untuk melibatkan diri dalam perbincangan dengan 

guru dan sesama pelajar secara bersama (Binadja, 1999c: 7). 

D. Tinjauan Materi Pokok Sistem Periodik dan Struktur Atom 

Menurut Depdiknas (2003: 46-51) materi pokok sistem periodik dan struktur atom 

pada kurikulum 2004 termasuk ke dalam materi untuk SMA kelas X semester 1. 

Materi pokok sistem periodik dan struktur atom mempelajari hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Perkembangan sistem periodik 

2. Periode dan golongan 

3. Struktur atom (nomor atom dan konfigurasi elektron) 
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4. Elektron valensi 

5. Partikel dasar (proton, elektron, dan netron) 

6. Sifat-sifat unsur dan massa atom relatif 

7. Isotop, isobar dan isoton 

8. Sistem keperiodikan unsur (jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan 

keelektronegatifan) 

9. Perkembangan teori atom (Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr). 

Sejauh pengetahuan penulis, penelitian pembelajaran dengan pendekatan 

SETS dengan mengambil materi pokok sistem periodik dan struktur atom belum 

pernah dilakukan oleh siapapun. 

 Pada penelitian ini penulis membandingkan hasil belajar antara siswa yang 

diberi pembelajaran dengan pendekatan SETS pada kelas SETS dan hasil belajar 

siswa yang diberi pembelajaran dengan pendekatan NONSETS pada kelas 

NONSETS di SMA Negeri 1 Kendal. 

E. Tinjauan Pembelajaran dengan Pendekatan SETS pada Materi Pokok     

Sistem Periodik dan Struktur Atom 

Titik berat pembelajaran sains berwawasan SETS adalah mengkaitkan antara 

konsep sains yang dipelajari dengan keberadaan serta implikasi konsep tersebut 

pada lingkungan, teknologi, dan masyarakat dalam konteks SETS (Binadja, 2001: 

6). Demikian halnya pembelajaran pada materi pokok sistem periodik dan struktur 

atom dengan pendekatan SETS. Guru sedapat mungkin membawa siswa ke arah 

pemikiran yang menyeluruh (integral) dengan mengkaitkan antara materi sistem 
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periodik dan struktur atom yang dipelajari dengan keberadaan serta implikasi 

materi tersebut dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

Penggunaan metode-metode pembelajaran disesuaikan sedemikian rupa 

sehingga memenuhi kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum dan selaras 

dengan pendekatan SETS yang dikembangkan. Kegiatan pembelajaran dengan 

pendekatan SETS pada materi pokok sistem periodik dan struktur atom dilakukan 

dengan metode diskusi informasi yang berwawasan SETS, tanya jawab, tugas dan 

ceramah bermakna. Perpaduan antara berbagai metode pembelajaran akan lebih 

mengoptimalkan hasil yang dicapai karena dengan demikian kelemahan dari 

metode yang satu dapat ditutupi oleh keunggulan dari metode yang lain. 

Pada proses pembelajaran, guru dapat mengangkat isu yang berkembang 

di masyarakat mengenai sistem periodik dan struktur atom, kemudian mencoba 

mengkaitkan ke bentuk teknologi dan dampaknya terhadap lingkungan dan 

masyarakat serta cara pemecahannya dan tindakan positif apa yang dapat 

dilakukan menanggapi isu tersebut. Siswa akan dituntut berpikir aktif dan kreatif. 

Pemikiran yang kreatif mendorong siswa menguasai pengetahuan, manfaat dan 

efek sampingnya. Dengan demikian proses pembelajaran akan menjadi lebih 

menarik sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Penggabungan bahan-bahan pembelajaran berwawasan SETS mengikuti 

dasar pemikiran untuk sedapat mungkin membawa pemikiran siswa ke penerapan 

konsep sains ke bentuk teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa harus 

merusak lingkungan (Binadja, 2001: 6). Sumber belajar pada pembelajaran materi 

pokok sistem periodik dan struktur atom tidak hanya berasal dai guru tetapi juga 
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berasal dari lingkungan dan masyarakat, misalnya dari media massa, media 

elektronik, buku-buku pengetahuan umum serta lingkungan sekitar. Hal ini 

diperlukan mengingat teknologi informasi berkembang sedemikian cepat dalam 

menyajikan berbagai macam informasi terkini yang perlu selalu diikuti 

perkembangannya baik oleh guru maupun siswa.    

F. Kerangka Berpikir 

Pendekatan pembelajaran merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan 

hasil belajar siswa. Pendekatan pembelajaran adalah salah satu komponen dalam 

pembelajaran yang mempunyai arti kegiatan-kegiatan guru selama proses 

pembelajaraan berlangsung sehingga tujuannya tercapai. Semakin tepat memilih 

pendekatan pembelajaran diharapkan semakin efektif dalam mencapai tujuan serta 

mencapai hasil belajar yang baik pula. Oleh karena itu penting bagi guru untuk 

memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkannya 

sehingga akan lebih mempermudah siswa dalam menerima pelajaran yang 

diberikan oleh guru. 

Pendekataan SETS merupakan pendekatan pembelajaran yang dalam 

pelaksanaannya selalu mengkaitkan antara sains yang sedang dipelajari  dengan 

unsur lain dalam SETS yaitu lingkungan, teknologi dan masyarakat. Melalui 

pendekatan ini diharapkan siswa mempunyai kemampuan memandang sesuatu 

secara terintegratif dengan memperhatikan keempat unsur SETS sehingga dapat 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang materi yang sedang   

dipelajari. 
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Pendekatan NONSETS merupakan pendekatan pembelajaran yang tidak 

mengintegrasikan sains yang dipelajari dengan lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat sebagai satu kesatuan. Pendekatan ini sudah sering dilakukan oleh 

guru dalam menyampaikan materi. Melalui pendekatan ini diharapkan siswa dapat 

memahami materi pelajaran yang dipelajari namun tidak mengkaitkan antara sains 

dengan unsur lain dalam SETS. 

Secara mendasar perbedaan antara pendekatan SETS dengan pendekatan 

NONSETS terdapat pada tabel 1. 

Tabel 1. Perbedaan Pendekatan SETS dengan Pendekatan NONSETS 

No Pendekatan NONSETS Pendekatan SETS 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 

Pembahasan materi sains 
murni 
 
 
Sumber belajar terbatas pada 
buku-buku pelajaran yang 
tidak mengandung muatan 
SETS 
 
 
Guru memberikan materi 
pelajaran sesuai dengan 
kurikulum yang berlaku 
 
Sebagian besar aktivitas siswa 
menerima informasi  dari guru 
(siswa pasif) 

Pembahasan materi mengkaitkan 
antara sains murni dengan 
teknologi, masyarakat dan 
lingkungan 
Sumber belajar berupa bahan ajar 
berwawasan SETS ditunjang 
sumber belajar  lain seperti media 
cetak, media elektronik dan 
kejadian di lingkungan yang 
relevan dengan materi pelajaran 
Guru mengembangkan materi 
yang terdapat dalam kurikulum 
yang berlaku sesuai dengan 
konsep SETS 
Selain menerima informasi dari 
guru siswa juga mencari informasi 
sendiri dari sumber lain (siswa 
aktif) 

 

Penulis beranggapan bahwa materi Sistem Periodik dan Struktur Atom 

lebih tepat apabila diberikan dengan pendekatan SETS daripada pendekatan 

NONSETS karena materi tersebut sangat terkait dengan unsur-unsur lain dalam 
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SETS. Melalui penerapan pendekatan SETS, siswa diajak untuk mencari 

informasi sendiri dengan memanfaatkan lingkungan sekitar serta media elektronik 

yang ada, tidak hanya sekedar mendengar, melihat, dan mengingat tetapi harus 

memahami dan berpikir secara terintegratif dengan memperhatikan keempat unsur 

SETS. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian ini. 

G. HIPOTESIS PENELITIAN 

Ada tiga hipotesis yang diujikan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Hipotesis nol (Ho) 

Tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kimia dengan 

pendekatan SETS dan pendekatan NONSETS pada materi pokok sistem 

periodik dan struktur atom pada siswa kelas X semester 1 SMA Negeri 1 

Kendal tahun ajaran 2005/2006. 

2. Hipotesis alternatif (Ha) 

Ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kimia dengan pendekatan 

SETS dan pendekatan NONSETS pada materi pokok sistem periodik dan 

struktur atom pada siswa kelas X semester 1 SMA Negeri 1 Kendal tahun 

ajaran 2005/2006. 

3. Hipotesis alternatif (Ha)  

Hasil belajar kimia siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan 

SETS lebih baik daripada hasil belajar kimia siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan pendekatan NONSETS. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Metode Penentuan Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Arikunto (2002b: 102) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian 

dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah 

semua siswa kelas X SMA Negeri 1 Kendal tahun ajaran 2005/2006. Populasi 

yang diteliti sebanyak 356 siswa yang tersebar dalam sembilan kelas dengan 

anggota kelas antara 37-40 siswa. Ke-356 siswa tersebut merupakan satu 

kesatuan populasi, karena adanya kesamaan-kesamaan sebagai berikut: 

a. Siswa-siswa tersebut berada dalam tingkat kelas yang sama, yaitu kelas X 

SMA. 

b. Siswa-siswa tersebut berada dalam semester yang sama, yaitu semester 1. 

c. Dalam pelaksanaan pengajarannya, siswa-siswa tersebut diajar dengan 

kurikulum yang sama, jumlah jam belajar yang sama. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti  (Arikunto, 2002b: 

109). Jadi sampel penelitian ini adalah bagian dari populasi yang memiliki 

karakteristik yang sama dengan populasi. Dalam penelitian ini yang bertindak 

sebagai sampel adalah bagian dari populasi penelitian (siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Kendal). Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster 

random sampling, yaitu memilih acak dengan undian terhadap sampel dari 

populasi yang ada, dengan diambil dua kelas untuk dijadikan sampel kelompok 

25 
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SETS dan kelompok NONSETS. Sebelum dilaksanakan pengambilan sampel, 

maka terlebih dahulu dilaksanakan uji homogenitas dari populasi dengan uji 

Bartlett yang menggunakan Statistik Chi Kuadrat sebagai berikut: 

χ2  = (ln 10) {B - Σ(ni – 1)log Si2} 

dengan: 

B   = (log S2) Σ(ni – 1) 

S2 = 
1)-(ni

1)Si-(ni 2

Σ
Σ

 

Keterangan: 

Si2  = variansi masing-masing kelompok 

S    = variansi gabungan 

ni   = banyaknya anggota dalam tiap kelompok/ kelas 

B    = koefisien Bartlett 

(Sudjana, 2002: 263) 

Kriteria pengujian: jika χ2
hitung < χ2

tabel maka masing-masing kelas dalam 

populasi mempunyai variansi yang homogen. 

Data yang digunakan untuk uji homogenitas adalah nilai NEM IPA SMP siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Kendal karena nilai tersebut relevan dengan pelajaran 

kimia sebagaimana yang akan diteliti dalam penelitian ini. Apabila hasil uji 

homogenitas menunjukkan bahwa kesembilan kelas yang diuji memiliki 

homogenitas yang sama maka pengambilan sampel dengan teknik cluster 

random sampling dapat dilaksanakan. 
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B.  Variabel Penelitian  

Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian. Variabel dalam penelitian ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu variabel 

bebas, variabel terikat dan variabel NONSETS. 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

penyebab. Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pendekatan 

pembelajaran yang divariasi dalam bentuk pendekatan SETS dan pendekatan 

NONSETS. 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang menjadi akibat dari suatu penyebab. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar kimia siswa berkaitan 

dengan materi pokok sistem periodik dan struktur atom. 

3. Variabel NONSETS  

Variabel NONSETS adalah variabel yang harus dikendalikan dalam suatu 

penelitian. Variabel NONSETS dalam penelitian ini adalah kurikulun yang 

sama, jumlah jam pelajaran sama.              

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data (Arikunto, 2002b: 125). 

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data-data pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 
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1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan daftar nama-nama siswa 

yang akan menjadi populasi serta sampel penelitian. Di samping itu juga untuk 

mendapatkan daftar nilai NEM SMP dari siswa yang digunakan sebagai subjek 

penelitian. Nilai inilah yang digunakan untuk menguji kesamaan kualitas 

kelompok SETS dan kelompok NONSETS pada tahap pendahuluan (tahap 

sebelum perlakuan). 

2. Metode Tes 

Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah 

ditentukan (Arikunto, 2002a: 53). Metode tes digunakan untuk mengetahui 

hasil belajar kimia siswa yang dikenai perlakuan, yaitu siswa yang diberikan 

pembelajaran dengan pendekatan SETS dengan siswa yang diberikan 

pembelajaran dengan pendekatan NONSETS. Dengan demikian akan diperoleh 

data tentang kemampuan siswa yang diajar dengan pendekatan SETS dan siswa 

yang diajar dengan pendekatan NONSETS untuk kemudian dibandingkan 

mana yang lebih baik antara keduanya. Materi tes adalah materi pelajaran 

kimia kelas X SMA materi pokok sistem periodik dan struktur atom sesuai 

dengan kurikulum 2004. Perangkat tes yang digunakan pada penelitian ini 

adalah tes tertulis berbentuk tes obyektif. Tes ini berupa soal pilihan ganda 

dengan masing-masing item terdiri dari lima jawaban dan hanya ada satu 

jawaban yang paling benar. Sebelum soal diujikan pada kelompok perlakuan, 

maka terlebih dahulu soal diujicobakan pada siswa di luar sampel penelitian. 
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Langkah ini dilakukan untuk mengetahui validitas, reliabilitas, daya beda, dan 

tingkat kesukaran soal. Dengan demikian akan diperoleh soal-soal yang 

memenuhi kualitas yang disyaratkan dalam penyusunan perangkat tes untuk 

diujikan pada kelompok perlakuan. 

D. Metode Penyusunan Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini adalah berbagai rancangan pembelajaran yang 

berupa silabus, rencana pembelajaran, bahan ajar dan tes hasil belajar. Sebelum 

mengadakan pembelajaran maka harus dipersiapkan rancangan pembelajaran yang 

dituangkan dalam silabus, rencana pembelajaran dan dijabarkan dalam bahan ajar. 

Berbagai rancangan pembelajaran yang disusun peneliti disesuaikan dengan 

kurikulum 2004 dan dengan menggunakan beberapa metode pembelajaran. Bahan 

ajar pembelajaran yang peneliti gunakan adalah bahan ajar pembelajaran bervisi 

SETS yang dilengkapi dengan pengetahuan lainnya yang bersumber dari buku-

buku, surat kabar, media masa maupun media elektronik. 

Prosedur validasi silabus, rencana pembelajaran dan bahan ajar adalah 

dengan mengkonsultasikannya dengan ahli/pakar di bidangnya (expert validity). 

Salah satu pakar tersebut adalah dosen pembimbing. Apabila sudah disetujui oleh 

dosen pembimbing maka instrumen tersebut dapat digunakan. 

Materi tes yang digunakan dalam penelitian berupa soal-soal obyektif yang 

berbentuk pilihan ganda dengan lima alternatif jawaban dan hanya satu jawaban 

yang benar. Sebelum seperangkat tes dipakai dalam pengambilan data, maka 

diujicobakan dulu kepada siswa di luar sampel. Maksud uji coba tes adalah 

mengetahui kualitas tiap item soal. Hasil uji coba dianalisis untuk mengetahui 
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instrumen itu memenuhi syarat atau tidak untuk digunakan sebagai alat ukur hasil 

belajar. 

Urutan langkah yang dilakukan dalam penyusunan instrumen tes adalah: 

1. Penyusunan tabel spesifikasi/ kisi-kisi soal 

2. Penulisan butir-butir soal atau penyusunan perangkat tes 

3. Penyuntingan instrumen disertai pedoman mengerjakan dan kunci jawaban 

4. Uji coba instrumen 

5. Analisis item yang meliputi validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat 

kesukaran soal. 

6.  Merevisi atau memilih item yang akan digunakan 

Perangkat tes perlu diujicobakan terlebih dahulu kepada siswa di luar 

sampel untuk mengetahui mutu perangkat tes yang telah dibuat. Tes uji coba 

dilakukan pada siswa di luar sampel penelitian untuk menghindari biasnya hasil 

penelitian. Hasil dari uji coba kemudian dianalisis dan siap digunakan untuk 

mengukur hasil belajar siswa dari kelompok perlakuan. 

Suatu tes dapat dikatakan baik sebagai alat ukur hasil belajar apabila 

memenuhi kualitas persyaratan tes, yaitu validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran 

soal dan daya beda. Berdasarkan data hasil tes uji coba perangkat tes kemudian 

dihitung validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran soal dan daya beda sebagai 

berikut: 

1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dianggap valid apabila mampu 
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mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang 

diteliti secara tepat (Arikunto, 2002b: 145). 

Validitas dalam penelitian ini ada dua macam yaitu validitas isi soal dan 

validitas butir. 

a. Validitas isi soal 

Untuk memenuhi validitas isi soal sebelum instrumen disusun, peneliti 

menyusun kisi-kisi soal terlebih dahulu berdasarkan kurikulum yang 

berlaku. 

b. Validitas butir soal 

Untuk mengukur validitas butir digunakan rumus korelasi biserial yaitu: 

rpbis = 
St

Mt-Mp
q
p  

Keterangan: 

rpbis = koefisien korelasi biserial 

Mp = rata-rata skor total yang menjawab benar 

Mt  = rata-rata skor total 

St   = Standar deviasi skor total 

p    = proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir 

q    = proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir 

(Arikunto, 2000a: 79). 

Harga rpbis yang diperoleh pada tiap-tiap butir soal dikonsultasikan dengan 

tabel nilai r point biserial dengan taraf signifikan 5 % dan jumlah sampel N. 

Kriteria pengujian dikatakan valid jika rhitung  > rtabel. 
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2. Reliabilitas 

Suatu tes dikatakan reliabel  apabila tes tersebut dapat memberikan hasil yang 

relatif tetap apabila tes tersebut digunakan pada kesempatan lain. Sebagaiman 

diungkapkan oleh Arikunto (2002a: 96) bahwa instrumen yang sudah dapat 

dipercaya atau yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya 

juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataan maka berapa 

kali pun diambil, hasilnya akan tetap sama.  Untuk menentukan reliabilitas tes 

dalam penelitian ini  digunakan rumus Kuder and Richardson (K-R 21) seperti 

yang tercantum dalam Arikunto (2002a: 103) sebagai berikut: 

r11 = ( )
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

− tkV
MkM

k
k 1

1
 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir soal atau butir pertanyaan 

M = skor rata-rata 

Vt = varians total 

Nilai r11 yang diperoleh dikonsultasikan dengan rtabel  dengan taraf signifikan 5 

%. Jika nilai r11> rtabel maka instrumen tersebut reliabel. 

Harga r11 yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan aturan penetapan 

reliabel sebagai berikut: 

0,00< r11<0,20 = reliabel sangat rendah 

0,20< r11<0,40 = reliabel rendah 

0,40< r11<0,60 = reliabel sedang 
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0,60< r11<0,80 = reliabel tinggi 

0,80< r11<1,00 = reliabel sangat tinggi 

3. Tingkat Kesukaran Soal 

Tingkat kesukaran soal adalah derajat atau tingkat kesukaran yang dimiliki 

soal. Soal yang baik adalah soal yang memiliki tingkat kesukaran seimbang, 

artinya soal tersebut tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Bilangan yang 

menunjukkan mudah dan sukarnya soal disebut indeks kesukaran dengan diberi 

simbul IK. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

IK = 
BA

BA

JSJS
JBJB

+
+  

(Suherman, 1990: 213). 

Keterangan: 

IK = Indeks kesukaran 

JBA = Jumlah yang benar pada butir soal kelompok atas 

JBB = Jumlah yang benar pada butir soal kelompok bawah 

JSA = banyaknya siswa pada kelompok atas 

JSB = banyaknya siswa pada kelompok bawah 

Adapun indeks kesukaran soal dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

Soal dengan IK = 0,00 termasuk soal terlalu sukar 

Soal dengan 0,00 < IK < 0,30 termasuk soal sukar 

Soal dengan 0,30 < IK < 0,70 termasuk soal sedang 

Soal dengan 0,70 < IK < 1,00 termasuk soal mudah 

Soal dengan IK = 1,00 termasuk soal terlalu mudah  
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4. Daya Beda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara 

siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. 

Besarnya daya pembeda ditunjukkan dengan indeks diskriminasi yang 

disingkat D. 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung daya pembeda soal antara 

lain: 

a. seluruh kelompok tes dibagi dua yaitu kelompok atas dan kelompok bawah 

b. seluruh siswa diurutkan mulai dari skor teratas sampai tebawah 

c. menghitung indeks diskriminasi soal dengan rumus: 

DP =
A

BA

JS
JBJB −  

Keterangan: 

DP = daya pembeda soal 

JBA = banyaknya peserta tes kelompok atas menjawab benar 

JBB = banyaknya peserta tes kelompok bawah menjawab benar 

JSA = jumlah siswa kelompok atas 

Klasifikasi daya pembeda soal adalah: 

DP < 0,00  : sangat jelek 

0,00< DP <0,20 : jelek 

0,20< DP <0,40 : cukup 

0,40< DP <0,70 : baik 

0,70< DP < 1,00 : sangat baik   
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(Suherman, 1990: 201 ) 

E. Rancangan Penelitian 

Dalam rancangan penelitian ini, sampel dikelompokkan menjadi dua kelompok 

yaitu: kelompok SETS (1 kelas) dan kelompok NONSETS (1 kelas). Secara 

sistematis pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Rancangan penelitian 
 

Kelompok Perlakuan Tes Akhir 
SETS P1 T 

NONSETS P2 T 
 

Keterangan: 

P1 = perlakuan berupa pembelajaran dengan pendekatan SETS 

P2 = perlakuan berupa pembelajaran dengan pendekatan NONSETS 

T  = Tes Hasil Belajar 

Kedua kelompok melaksanakan proses belajar mengajar dengan guru yang 

sama dan materi pokok yang sama pula. Perbedaan perlakuan pada sampel 

dilakukan pada proses pembelajaran, pada kelompok SETS dikenakan proses 

pembelajaran dengan pendekatan SETS dan pada kelompok NONSETS 

dikenakan proses pembelajaran dengan pendekatan NONSETS. Kedua kelompok 

melewati tingkat pendidikan dengan titik awal yang sama, yaitu mulai menempuh 

materi pelajaran kimia kelas X semester 1 materi pokok sistem periodik dan 

struktur atom. Apabila ada perbedaan yang terjadi, hal itu dianggap bersumber 

dari perlakuan. Perbedaan perlakuan proses pembelajaran terhadap sampel 
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kelompok SETS dengan pendekatan SETS dan kelompok NONSETS 

menggunakan pendekatan NONSETS, dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel  3. Perbedaan kelompok SETS dengan kelompok NONSETS 
 
No Aspek Kelompok SETS Kelompok NONSETS 
1 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendekatan 
 
Metode 
 
 
 
 
Bahan 
pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendekatan SETS 
 
Diskusi informasi yang 
berwawasan SETS, tanya 
jawab, tugas, ceramah 
bermakna 
  
- Bahan ajar berwawasan 

SETS 
- Artikel atau berita dari 

media cetak,elektronik, 
internet, dan sumber lain 
yang ada dalam 
kehidupan sehari-hari 
yang berhubungan 
dengan sistem periodik 
dan struktur atom  

- Buku teks/ buku 
pegangan yang ada di 
sekolah (seperti yang 
dipakai kelompok 
NONSETS) 

Pendekatan NONSETS 
 
Diskusi sains murni, 
Tanya jawab, tugas, 
ceramah bermakna 
 
 
Bahan pembelajaran 
menggunakan buku 
teks/ buku pegangan 
yang ada di sekolah 
yang tidak 
mengandung muatan 
SETS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

F. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kendal pada siswa kelas X semester 

1 tahun ajaran 2005/2006. Penelitian ini melibatkan dua kelompok yaitu 

kelompok SETS dan kelompok NONSETS masing-masing satu kelas. Tahap 

penelitian kedua kelompok sama yaitu pembelajaran kimia materi pokok sistem 

periodik dan struktur atom dilanjutkan dengan tes hasil belajar, namun perlakuan 

kedua kelompok saat pembelajaran berbeda. Kelompok SETS memperoleh 
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pembelajaran dengan pendekatan SETS sedangkan kelompok NONSETS 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan NONSETS. Jumlah jam pelajaran 

sama baik kelompok SETS maupun kelompok NONSETS yaitu 12 x 45 menit. 

1.  Pelaksanaan Pembelajaran pada Kelompok SETS 

Kelompok SETS memperoleh pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan SETS. Siswa diajak berpikir  dan mengintegrasikan antara materi 

sistem periodik dan struktur atom dengan unsur-unsur SETS yang lain yaitu 

lingkungan, teknologi dan masyarakat. Oleh karena itu siswa aktif mencari 

sumber-sumber informasi yang relevan dengan materi pelajaran baik dari internet, 

media cetak, media elektronik maupun kejadian di lingkungan sekitar. 

Metode pembelajaran yang digunakan adalah diskusi informasi 

berwawasan SETS, tanya jawab, penugasan dan ceramah bermakna. Penggunaan 

berbagai macam metode pembelajaran disesuaikan sedemikian sehingga 

memenuhi kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum dan selaras dengan 

pendekatan SETS yang dikembangkan. Perpaduan berbagai macam metode 

pembelajaran ternyata lebih mengoptimalkan hasil yang dicapai karena dengan 

demikian kelemahan dari metode yang satu dapat ditutupi dengan keunggulan 

metode yang lain. Penugasan pada kelompok SETS dilakukan secara individu dan 

kelompok (tiap kelompok dua orang). Hal ini bertujuan untuk melatih 

kemandirian dan kerjasama di antara siswa. 

Pelaksanaan pembelajaran kimia materi sistem periodik dan struktur atom 

pada kelompok SETS secara rinci terdapat pada tabel 4. 
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Tabel 4. Pelaksanaan pembelajaran pada kelompok SETS 
 

No Hari, tanggal Materi pelajaran Jumlah jam 
pelajaran 

1. Kamis, 11 Agustus 2005  
(Pertemuan 1) 

Perkembangan sistem 
periodik  

1 

2. Selasa, 23 Agustus 2005  
(Pertemuan 2) 

Sistem periodik modern dan 
struktur atom 

2 

3. Kamis 25 Agustus 2005  
(Pertemuan 3) 

Partikel dasar atom 1 

4. Selasa, 30 Agustus 2005  
(Pertemuan 4) 

Ar, Mr, isotop, isobar, 
isoton 

2 

5. Kamis, 1 September 2005  
(Pertemuan 5) 

Sifat-sifat unsur 1 

6. Selasa, 6 September 2005  
(Pertemuan 6) 

Tes hasil belajar, sifat-sifat 
periodik unsur 

2 

7. Kamis, 8 September 2005  
(Pertemuan 7) 

Sifat-sifat periodik unsur 1 

8. Selasa, 13 September 2005 
(Pertemuan 8) 

Perkembangan teori atom 1 

9. Kamis, 15 September 2005 
(Pertemuan 9) 

Tes hasil belajar 1 

 Jumlah  12 jam 
pelajaran 

 

Pertemuan 1, proses pembelajaran diawali dengan penyampaian informasi 

mengenai SETS (Science, Environment, Technology, and Society) serta gambaran 

umum proses pembelajaran yang akan berlangsung pada materi sistem periodik 

dan struktur atom, kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok membahas 

materi perkembangan sistem periodik. Seluruh siswa dibagi menjadi empat 

kelompok. Kelompok 1 berdiskusi mengenai sejarah perkembangan sistem 

periodik, kelompok 2 berdiskusi dan menganalisis keterkaitan antara sistem 

periodik dan lingkungan, kelompok 3 berdiskusi dan menganalisis keterkaitan 

antara sistem periodik dan teknologi, sedangkan kelompok 4 berdiskusi dan 

menganalisis keterkaitan antara teknologi unsur dan dampaknya terhadap 
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lingkungan dan masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan diskusi antar kelompok 

dipimpin oleh guru. Pada saat proses diskusi kelompok berlangsung guru 

bertindak sebagai fasilitator dan evaluator. 

Pada proses diskusi ini sebagian besar siswa aktif berdiskusi, 

menyampaikan ide dan pendapat mereka dan hampir seluruh siswa telah 

membawa tabel periodik unsur sehingga siswa telah memiliki gambaran tentang 

materi ini. Di samping itu sebelum diskusi dimulai guru memperlihatkan artikel 

yang berkaitan dengan hidrogen (unsur nomor satu dalam tabel periodik), 

kemudian guru mengajak siswa mengkaitkan antara hidrogen tersebut dengan 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Dengan demikian siswa telah memiliki 

gambaran tentang diskusi pada pertemuan ini. Pertemuan 1 diakhiri dengan 

pemberian tugas kelompok yaitu mencari berita atau artikel atau materi 

pengetahuan umum baik dari internet maupun surat kabar mengenai keterkaitan 

antara sistem periodik, teknologi unsur dan dampaknya terhadap lingkungan dan 

masyarakat (dampak positif dan dampak negatif). 

Pertemuan 2, sebelum masuk ke pelajaran guru menanyakan sejauh mana 

kerja siswa dalam melaksanakan tugas pertemuan 1 dan menanyakan kesulitan-

kesulitan yang dihadapi siswa. Setelah memberi solusi, guru mengajak siswa 

memahami pentingnya ilmu pengetahuan terhadap lingkungan, teknologi dan 

masyarakat sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Hal ini digunakan sebagai 

apersepsi dan motivasi siswa dalam mempelajari materi sistem periodik dan 

struktur atom. Materi pembelajaran pada pertemuan 2 adalah sistem periodik 

modern (periode dan golongan) dan struktur atom (nomor atom, konfigurasi 
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elektron, dan elektron valensi). Sumber informasi berwawasan SETS pada 

pertemuan 2 ini adalah artikel-artikel mengenai unsur H, C, dan Al (lampiran 12). 

Setelah belajar sistem periodik dan struktur atom siswa menganalisis manfaat 

unsur-unsur tersebut dalam bentuk teknologi dan dampaknya bagi masyarakat dan 

lingkungan. Misalnya mengenai unsur H, unsur tersebut mempunyai nomor atom 

dan elektron valensi satu. Pada awalnya unsur H digunakan untuk mengisi balon 

udara, namun karena mudah terbakar maka unsur ini tidak lagi digunakan dan 

diganti dengan unsur He yang tidak membahayakan lingkungan dan masyarakat. 

Pertemuan 2 ini diakhiri dengan tugas mencari artikel tentang suatu unsur dan 

menganalisisnya seperti halnya pada saat proses pembelajaran. 

Pertemuan 3, diawali dengan presentasi tugas kelompok siswa. Dalam 

presentasi ini siswa menyampaikan informasi-informasi yang telah didapatkan 

dari berbagai sumber dilanjutkan dengan tanya jawab antar siswa. Materi 

pembelajaran pada pertemuan ini adalah partikel dasar atom yang meliputi proton, 

elektron, dan netron. Guru menggunakan metode ceramah bermakna pada saat 

menjelaskan materi tersebut. Materi sains yang dipelajari siswa meliputi macam-

macam partikel dasar atom, sejarah penemuannya, jumlah muatan, serta 

penentuan jumlah proton, elektron dan netron suatu atom apabila diketahui nomor 

atom dan nomor massanya, demikian juga sebaliknya. Sumber informasi yang 

digunakan berasal dari buku pelajaran. Setelah menjelaskan partikel dasar atom, 

guru mengajak siswa berpikir mengenai penggunaan teknologi yang berkaitan 

dengan penemuan proton, elektron, dan netron serta dampaknya bagi lingkungan 

dan masyarakat, kemudian siswa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan 
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partikel dasar atom pada lembar jawab yang sudah dimiliki masing-masing siswa. 

Diskusi informasi pada pertemuan ini membahas mengenai mikroskop elektron, 

mesin pemercepat elektron dan sejarah penemuan proton dan netron. Mikroskop 

elektron adalah mikroskop dengan menggunakan elektron sebagai penyebar 

materi dan bukannya cahaya, sehingga pembesaran menjadi 500.000 kali ganda 

(http://ms.wikipedia.org/wiki/Mikroskop_elektron) dan (http://www.chem-is-

try.org/?sect=fokus&ext+4). Mesin pemercepat elektron merupakan alat yang 

digunakan untuk pelapisan permukaan kayu dengan polimer berikatan silang 

melalui proses radiasi dengan berkas elektron (http://www.batan.go.id/hasil/hasil-

04.htm). Dengan cara ini kualitas kayu dapat meningkat, antara lain permukaan 

kayu menjadi lebih keras, tahan panas, tahan goresan, dan penampilannya lebih 

menarik. Pada saat pembelajaran guru memperlihatkan foto mikroskop elektron 

dan mesin pemercepat elektron kepada siswa. Sumber informasi yang digunakan 

berasal dari buku pelajaran dan artikel-artikel dari internet. Pemberian wawasan 

mengenai mikroskop elektron dan mesin pemercepat elektron dapat membawa 

siswa ke arah pemikiran global (integral) bahwa sains sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan teknologi yang tentunya dapat bermanfaat bagi 

masyarakat dengan tidak membahayakan lingkungan. 

Pertemuan 4, diawali dengan presentasi tugas kelompok siswa mengenai 

sistem periodik modern dan struktur atom, kemudian dilanjutkan dengan 

membahas mengenai massa atom relatif, massa molekul relatif, isotop, isobar dan 

isoton. Sebelum menjelaskan massa atom relatif, guru mengajak siswa berdiskusi 

mengenai spektrometer massa (alat yang digunakan untuk menentukan massa 

http://ms.wikipedia.org/wiki/Mikroskop_elektron
http://www.chem-is-try.org/?sect=fokus&ext+4
http://www.chem-is-try.org/?sect=fokus&ext+4
http://www.batan.go.id/hasil/hasil-04.htm
http://www.batan.go.id/hasil/hasil-04.htm
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atom). Sumber belajar berasal dari buku pelajaran. Diskusi ini dapat membuka 

wawasan siswa bahwa ilmu pengetahuan berkaitan erat dengan teknologi, 

lingkungan, dan masyarakat. Setelah mengetahui foto spektrometer massa dan 

manfaatnya, siswa belajar mengenai massa atom relatif dan massa molekul relatif. 

Beberapa soal latihan mengenai materi ini dikerjakan oleh seluruh siswa  dan 

beberapa siswa mengerjakannya di depan kelas kemudian didiskusikan. Pada 

pertemuan ini juga, guru mengajak siswa berdiskusi dan mempelajari isotop, 

isobar dan isoton. Selain buku pelajaran, sumber belajar lain adalah artikel. 

Artikel yang digunakan antara lain ”Penghargaan Nobel Kimia Bagian Kedua 

(1920-1953)” serta ”Nuklir dan Fenomena Energinya”. Artikel ”Penghargaan 

Nobel Kimia” (http://www.chem-is-try.org/?sect=fokus&ext=4) memuat berbagai 

hasil penelitian para ahli di bidang kimia sehingga mereka dianugerahi 

penghargaan Nobel untuk penemuannya. Sebagian besar penghargaan Nobel 

kimia pada artikel ini diberikan untuk penelitian mengenai isotop baik isotop 

radioaktif maupun bukan radioaktif. Di samping itu juga ditemukan alat-alat 

penelitian seperti isotope tracer (teknik penelusuran isotop), mikroskop elektron 

dan ultracentrifuge. Pada artikel ”Nuklir dan Fenomena Energinya” 

(http://www.angkasa-online.com/12/10/fenomena/fenomena1.htm) menguraikan 

tentang penggunaan isotop Uranium-235 dan isotop Plutonium-239 pada peristiwa 

pengeboman Nagasaki dan Hiroshima pada tahun 1945.  Pada proses diskusi, ada 

beberapa siswa yang setuju dengan penggunaan isotop untuk teknologi, namun 

tidak sedikit siswa yang menentang hal tersebut. Tentunya masing-masing siswa 

mempunyai alasan dan sudut pandang sendiri-sendiri. Guru pun memberi wacana 

http://www.chem-is-try.org/?sect=fokus&ext=4
http://www.angkasa-online.com/12/10/fenomena/fenomena1.htm
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bahwa setiap hal perlu ditinjau dari berbagai sudut pandang, dalam hal ini sudut 

pandang ilmu pengetahuan, lingkungan, teknologi dan masyarakat. Kesimpulan 

diskusi ini bahwa penerapan ilmu pengetahuan (ilmu isotop) ke dalam bentuk 

teknologi yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat sedapat mungkin tidak 

membahayakan lingkungan. Inilah manfaat pendekatan SETS dalam 

pembelajaran, bahwa peserta didik mempunyai pola pikir yang menyeluruh 

(terintegrasi) antara ilmu pengetahuan, lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

Pertemuan ini diakhiri dengan pemberian tugas kepada siswa untuk mencari 

informasi sebanyak-banyaknya mengenai spektrometer massa. 

Pertemuan 5, membahas mengenai sifat-sifat unsur. Guru menjelaskan 

sifat-sifat unsur yang meliputi logam dan nonlogam, wujud, serta kemiripan sifat 

unsur segolongan. Guru pun menyampaikan informasi laboratorium pengecoran 

logam jurusan Mesin Universitas Brawijaya Malang yang didapatkan dari 

internet, memperlihatkan foto-foto alat pengecoran logam dan juga 

menyampaikan berita dari harian kompas bahwa industri logam di Tegal 

mengalami kebangkrutan. Pada proses pembelajaran guru mengajak siswa 

berdiskusi mengenai bahan bakar dalam industri pengecoran logam dan 

memperlihatkan segumpal kokas yang merupakan bahan bakar dalam industri 

tersebut. Dengan demikian banyak informasi baru yang diperoleh siswa karena 

menggunakan berbagai macam sumber belajar. 

Pertemuan 6, digunakan untuk tes hasil belajar siswa. Materi pelajaran 

yang diujikan mulai dari perkembangan sistem periodik sampai dengan isotop, 

isobar, dan isoton. Waktu tes hasil belajar selama 1 x 45 menit. Sisa waktu pada 
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pertemuan ini digunakan guru untuk mejelaskan sifat periodik unsur (jari-jari 

atom dan energi ionisasi) 

Pertemuan 7, pada pertemuan ini guru melanjutkan materi sistem periodik 

unsur (afinitas elektron dan keelektronegatifan) dilanjutkan dengan diskusi 

kelompok. Seluruh siswa dibagi ke dalam empat kelompok dan materi masing-

masing kelompok berbeda-beda. Kelompok 1 berdiskusi mengenai alasan 

mengapa dalam satu periode jari-jari atom berkurang dari kiri ke kanan dan dalam 

satu golongan jari-jari atom bertambah dari atas ke bawah. Kelompok 2 berdiskusi 

mengenai kecenderungan energi ionisasi dalam satu periode yang semakin 

bertambah dari kiri ke kanan, namun mengapa energi ionisasi Be>B, N>O 

padahal terletak pada periode yang sama. Kelompok 3 berdiskusi mengenai 

kecenderungan afinitas elektron dalam satu periode dan satu golongan. Kelompok 

4 berdiskusi mengenai keelektronegatifan, golongan manakah yang mempunyai 

kelektronegatifan terbesar dan mengapa unsur-unsur golongan VIII A tidak 

mempunyai nilai keelektronegatifan. Pada saat proses pembelajaran, guru 

bertindak sebagai fasilitator dan evaluator. 

Pertemuan 8, guru menjelaskan materi perkembangan teori atom 

menggunakan media powerpoint dalam hal ini adalah CD pembelajaran. Materi 

ini meliputi teori atom Dalton, Thomson, Rutherford dan Niels Bohr, kemudian 

siswa mengerjakan soal-soal secara interaktif dalam CD pembelajaran dan 

menganalisis penggunaan teknologi yang berkaitan dengan materi ini. 

Pertemuan 9, digunakan untuk tes hasil belajar siswa. Materi pelajaran 

yang diujikan mulai dari sifat-sifat unsur hingga perkembangan teori atom. Tes 
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hasil belajar pada penelitian ini dilakukan selama dua kali mengingat materi 

pelajaran yang dipelajari siswa sangat banyak, di samping itu juga agar siswa 

selalu belajar dan setiap saat selalu  siap untuk melaksanakan tes hasil belajar. 

Hasil dari tes hasil belajar pertama dan kedua digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana hasil belajar siswa setelah mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan SETS pada materi pokok sistem periodik unsur dan struktur atom. 

2.  Pelaksanaan Pembelajaran pada Kelompok NONSETS  

Kelompok NONSETS memperoleh pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan NONSETS dalam hal ini adalah pembelajaran yang hanya 

menekankan pada sains murni dan tidak mengkaitkan antara sains yang dipelajari 

dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat sebagai satu kesatuan 

(terintegrasi). Metode pembelajaran yang digunakan antara lain diskusi, tanya 

jawab, ceramah bermakna dan penugasan (penyelesaian soal-soal dalam buku 

pelajaran). Waktu pelaksanaan pembelajaran pada kelompok NONSETS sama 

dengan kelompok SETS yaitu 12 x 45 menit. Pelaksanaan pembelajaran pada 

kelompok NONSETS secara rinci terdapat pada tabel 5. 
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Tabel 5. Pelaksanaan Pembelajaran pada Kelompok NONSETS 

 
No 

Hari, tanggal Materi pelajaran Jumlah jam 
pelajaran 

1. Rabu, 10 Agustus 2005  
(Pertemuan 1) 

Perkembangan sistem 
periodik  

1 
 

2. Jum’at, 12 Agustus 2005  
(Pertemuan 2) 

Sistem periodik modern dan 
struktur atom 

2 

3. Jum’at, 19 Agustus 2005  
(Pertemuan 3) 

Partikel dasar atom 1 

4. Rabu, 24 Agustus 2005  
(Pertemuan 4) 

Ar, Mr, isotop, isobar, 
isoton 

2 

5. Jum’at, 26 Agustus 2005  
(Pertemuan 5) 

Tes hasil belajar, Sifat-sifat 
unsur 

2 

6. Rabu, 31 Agustus 2005  
(Pertemuan 6) 

Sifat-sifat periodik unsur 
(jari-jari atom dan energi 
ionisasi) 

1 

7. Rabu, 7 September 2005  
(Pertemuan 7) 

Sifat-sifat periodik unsur 
(afinitas elektron dan 
keelektronegatifan) 

1 

8. Jum’at, 9 September 2005  
(Pertemuan 8) 

Perkembangan teori atom 1 

9. Rabu, 14 September 2005  
(Pertemuan 9) 

Tes hasil belajar 1 

 Jumlah  12 jam 
pelajaran 

 

Pertemuan 1, diawali dengan penyampaian gambaran umum proses 

pembelajaran yang akan berlangsung pada materi sistem periodik dan struktur 

atom. Sumber belajar berasal dari buku-buku pelajaran dan informasi lain dari 

internet. Materi pelajaran pada pertemuan ini adalah perkembangan sistem 

periodik. Seluruh siswa dibagi menjadi empat kelompok. Kelompok 1 besdiskusi 

mengenai hukum Triade dari Dobereiner, kelompok 2 berdiskusi mengenai 

hukum oktaf dari John Newlands, kelompok 3 berdiskusi mengenai sistem 

periodik Mendeleev dan Lothar Meyer, sedangkan kelompok 4 berdiskusi 

mengenai sistem periodik modern. 
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Pertemuan 2, membahas mengenai sistem periodik modern dan struktur 

atom. Guru menjelaskan tentang periode, golongan, nomor atom, konfigurasi 

elektron dan elektron valensi dengan metode ceramah bermakna, dilanjutkan 

dengan diskusi antar siswa  dalam pengerjaan soal-soal yang berkaitan dengan 

materi pada lembar kerja masing-masing siswa. Pertemuan ini diakhiri dengan 

tanya jawab terhadap siswa tentang soal-soal dan pemberian tugas kelompok 

untuk mencari berita/artikel/materi pengetahuan umum dari berbagai sumber dan 

menganalisis tentang nomor atom, periode, golongan, konfigurasi elektron dan 

elektron valensinya. 

Pertemuan 3, materi pembelajaran pada pertemuan ini adalah partikel 

dasar atom yang meliputi proton, elektron, dan netron. Guru menjelaskan materi 

ini dengan metode diskusi informasi dan ceramah bermakna. Siswa pun kemudian 

mengerjakan soal-soal yang ada di LKS dan beberapa siswa mengerjakannya di 

depan kelas untuk didiskusikan. 

Pertemuan 4, membahas mengenai Ar, Mr, isotop, isobar dan isoton. 

Pertemuan ini diawali dengan pemberian motivasi belajar kepada siswa, guru 

mengajak siswa memahami pentingnya ilmu pengetahuan terhadap perkembangan 

teknologi yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Hal ini digunakan 

sebagai apersepsi. Proses pembelajaran dilanjutkan dengan penjelasan guru 

mengenai Ar, Mr, isotop, isobar, dan isoton, serta manfaat dan dampak buruk 

penggunaan isotop bagi masyarakat. Pertemuan ini diakhiri dengan tanya jawab 

dan latihan soal. 
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Pertemuan 5, digunakan untuk tes hasil belajar. Materi pelajaran yang 

diujikan mulai dari perkembangan sistem periodik hingga isotop, isobar, dan 

isoton. Waktu tes hasil belajar 1 x 45 menit. Sisa waktu yang tersedia digunakan 

guru untuk menjelaskan sifat-sifat unsur yang meliputi logam dan nonlogam, 

wujud, serta kemiripan sifat unsur segolongan. 

Pertemuan 6, diawali dengan tanya jawab mengenai materi sebelumnya, 

kemudian guru melanjutkan penjelasan mengenai sistem periodik unsur. Pada 

pertemuan ini guru menjelaskan jari-jari atom dan energi ionisasi dengan 

menggunakan media yang sudah guru siapkan. Pertemuan ini diakhiri dengan 

tanya jawab dan latihan soal di lembar kerja siswa. 

Pertemuan 7, guru melanjutkan penjelasan mengenai sistem periodik unsur 

yang terdiri dari afinitas elektron dan keelektronegatifan. Seperti pada pertemuan 

sebelumnya, pertemuan inipun diakhiri dengan tanya jawab dan latihan soal di 

lembar kerja siswa. 

Pertemuan 8, guru menjelaskan materi mengenai perkembangan teori atom 

menggunakan media powerpoint dalam hal ini adalah CD pembelajaran. Materi 

ini meliputi teori atom Dalton, Thomson, Rutherford dan Niels Bohr, kemudian 

siswa mengerjakan soal-soal dalam CD pembelajaran secara interaktif. 

Pertemuan 9, digunakan untuk tes hasil belajar siswa. Materi pelajaran 

yang diujikan mulai dari sifat-sifat unsur hingga perkembangan teori atom. Tes 

hasil belajar pada penelitian ini dilakukan selama dua kali mengingat materi 

pelajaran yang dipelajari siswa sangat banyak, di samping itu juga agar siswa 

selalu belajar dan setiap saat selalu  siap untuk melaksanakan tes hasil belajar. 
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Hasil dari tes hasil belajar pertama dan kedua digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana hasil belajar siswa setelah mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan NONSETS pada materi pokok sistem periodik unsur dan struktur 

atom. 

G. Analisis Tahap Awal 

Analisis tahap awal dilakukan sebelum pelaksanaan perlakuan kepada kelompok 

perlakuan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui adanya kesamaan kondisi 

awal populasi pada umumnya dan kondisi awal sampel pada khususnya sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok sampel (kelompok SETS dan 

kelompok NONSETS) berangkat dari titik tolak yang sama. Data yang digunakan 

adalah nilai NEM IPA SMP siswa kelas X SMA Negeri 1 Kendal. 

Pada analisis tahap awal dilakukan tiga uji, yaitu uji normalitas, uji 

homogenitas dan uji kesamaan keadaan awal populasi (uji anava). 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan  untuk mengetahui kenormalan data dan untuk 

menentukan uji selanjutnya apakah memakai statistik parametrik atau non 

parametrik. 

Pasangan hipotesis yang akan diuji adalah: 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak bedistribusi normal 

Kenormalan data dihitung dengan menggunakan uji Chi Kuadrat (χ2) dengan 

rumus: 
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χ2 = ∑
=

−k

i Ei
EiOi

1

2)(  

Keterangan: 

χ2 =  Chi Kuadrat 

Oi =  frekuensi yang diobservasi 

Ei  =  frekuensi yang diharapkan 

(Sudjana, 2002: 273) 

Data akan berdistribusi normal jika χ2
hitung < χ2

tabel dengan tarap signifikan 5 % 

dan derajat kebebasan dk: (k-3). 

2. Uji Homogenitas 

uji homogenitas populasi dilakukan dengan menggunakan uji Bartlett yang 

menggunakan Statistik Chi Kuadrat sebagai berikut: 

χ2  = (ln 10) {B - Σ(ni – 1)log Si2} 

dengan: 

B   = (log S2) Σ(ni – 1) 

S2 = 
1)-(ni

1)Si-(ni 2

Σ
Σ

 

Keterangan: 

Si2  = variansi masing-masing kelompok 

S    = variansi gabungan 

ni   = banyaknya anggota dalam tiap kelompok/ kelas 

B    = koefisien Bartlett 

(Sudjana, 2002: 263). 
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Kriteria pengujian: jika χ2
hitung < χ2

tabel maka masing-masing kelas dalam 

populasi mempunyai variansi yang sama (homogen). 

3. Uji Kesamaan Keadaan Awal Populasi (Uji Anava) 

Uji anava merupakan uji untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang 

signifikan rata-rata antar kelompok anggota populasi. 

Pasangan hipotesis yang diuji adalah: 

Ho : μ1 = μ2 =.... = μ9

Ha : Tidak semua μ1 sama untuk i = 1,2,3,4,...9 

Tabel persiapan yang digunakan untuk uji anava disajikan pada tabel 6. 

Tabel 6. Uji Kesamaan Keadaan Awal Populasi (Uji Anava) 
 

Sumber variasi dk JK KT F 
Rata-rata 
Antar kelompok 
Dalam kelompok 

1 
k-1 
Σ(n1-1) 

RY 
AY
DY

K = RY: 1 
A = AY: (k-1) 
D = DY: (Σ(n1-1)) 

A 
D 

Total Σn1 Σx2   
 

Keterangan: 

RY : Jumlah kuadrat rata-rata 

   RY = 
n
x 2)(Σ  

AY : Jumlah kuadrat antar kelompok 

   AY = 
n
x 2)(Σ  - RY 

DY : Jumlah kuadrat dalam kelompok 

   JKtot = -RY-AY 

(Arikunto, 2002: 305). 
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Kriteria pengujian: Ho diterima jika Fhitung < Fα(k-1)(n-k) yang berarti bahwa tidak 

ada perbedaan keadaan awal populasi termasuk di dalamnya keadaan awal 

sampel. 

H. Analisis Tahap Akhir 

Setelah perlakuan selesai diberikan, maka diadakan tes untuk mengambil data 

hasil belajar siswa kelompok perlakuan. Hasil tes tersebut kemudian dibandingkan 

untuk mengetahui mana yang lebih baik antara kedua kelompok perlakuan. 

Tujuan dari analisis tahap akhir adalah untuk menjawab hipotesis yang telah 

dikemukakan. Langkah-langkah dalam analisis tahap akhir tidak berbeda dengan 

analisis tahap awal, yaitu: 

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan  untuk mengetahui kenormalan data dan untuk 

menentukan uji selanjutnya apakah memakai statistik parametrik atau non 

parametrik. 

Pasangan hipotesis yang akan diuji adalah: 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak bedistribusi normal 

Kenormalan data dihitung dengan menggunakan uji Chi Kuadrat (χ2) dengan 

rumus: 

   χ2 = ∑
=

−k

i Ei
EiOi

1

2)(  

Keterangan: 

χ2 =  Chi Kuadrat 
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Oi =  frekuensi yang diobservasi 

Ei  =  frekuensi yang diharapkan 

(Sudjana, 2002: 273). 

Data yang digunakan berdistribusi normal jika χ2
hitung < χ2

tabel dengan tarap 

signifikan 5 % dan derajat kebebasan dk: (k-3). 

2. Uji Kesamaan Dua Varians 

Uji kesamaan dua varians digunakan untuk mengetahui kehomogenan kedua 

kelompok sampel yang diambil dengan teknik Cluster Ramdom Sampling. Uji 

kesamaan dua varians dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut:  

   F = 
terkecilvarians

 terbesarvarians  

Dengan kriteria jika harga Fhitung< Ftabel maka kedua kelompok mempunyai 

varians yang sama atau homogen (Sudjana,2002: 250). 

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang 

diujikan, artinya hipotesis kerja akan diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini menggunakan uji t dengan berangkat dari data yang 

berdistribusi normal.  

Pasangan hipotesis yang akan diuji adalah: 

Ho : μe < μk 

Ha : μe > μk 

μe : rata-rata hasil belajar kimia kelompok SETS 
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μk : rata-rata hasil belajar kimia kelompok NONSETS 

Uji hipotesis ini menggunakan rumus t tes yang jenis rumusnya ditentukan dari 

hasil uji kesamaan dua varians, yaitu jika variansinya sama maka rumus t tes 

yang digunakan adalah sebagai berikut:  

t = 

21

21

11
nn

S

XX

+

−
−−

 

Keterangan: 

X1 = Rata-rata hasil belajar kelompok SETS 

X2 = Rata-rata hasil belajar kelompok NONSETS 

n1 = banyaknya data sampel kelompok SETS 

n2 = Banyaknya data sampel kelompok NONSETS 

S = Varians 

Apabila varians kedua kelompok berbeda, maka rumus t1 tes yang digunakan 

adalah: 

  t1 = 

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

X X

+

−
rr

 

Keterangan: 

1X
r

 = Rata-rata hasil belajar kelompok SETS 

2X
r

 = Rata-rata hasil belajar kelompok NONSETS 

n1 = banyaknya data sampel kelompok SETS 

n2 = Banyaknya data sampel kelompok NONSETS 

S1
2 = Varians hasil belajar kelompok SETS 
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S2
2 = Varians hasil belajar kelompok NONSETS 

Ha diterima  artinya μe > μk dengan kriteria t > t(1-α)(n1+n2-2) yang berarti rata-

rata hasil belajar kelompok SETS lebih baik daripada kelompok NONSETS. 

Pada penelitian ini kedua kelompok mempunyai varians yang sama, oleh 

karena itu rumus t tes yang digunakan adalah:  

t = 

21

21

11
nn

S

XX

+

−
−−
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hipotesis yang diajukan dan penelitian yang telah dilakukan maka 

hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1.  Analisis Tahap Awal 

Analisis tahap awal dilakukan sebelum pelaksanaan perlakuan kepada 

kelompok perlakuan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui adanya 

kesamaan kondisi awal populasi pada umumnya dan kondisi awal sampel pada 

khususnya sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok sampel 

(kelompok SETS dan kelompok NONSETS) berangkat dari titik tolak yang 

sama. Data yang digunakan adalah nilai NEM IPA SMP siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Kendal. 

Pada analisis tahap awal dilakukan tiga uji, yaitu uji normalitas, uji 

homogenitas dan uji kesamaan keadaan awal populasi (uji anava). 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan  untuk mengetahui kenormalan data dan untuk 

menentukan uji selanjutnya apakah memakai statistik parametrik atau non 

parametrik. Hasil analisis data awal uji normalitas dapat dilihat pada tabel 7. 
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Tabel 7. Hasil uji normalitas data awal 
 

Kelas χ2
hitung χ2

tabel Kriteria 
X A 7,2611 7,81 Normal 
X B 1,9606 7,81 Normal 
X C 3,4746 7,81 Normal 
X D 1,7643 7,81 Normal 
X E 4,6600 7,81 Normal 
X F 6,0213 7,81 Normal 
X G 3,6831 7,81 Normal 
X H 3,0726 7,81 Normal 
X I 4,8226 7,81 Normal 
  

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh χ2
hitung untuk setiap data kurang 

dari χ2
tabel dengan dk=3 dan α=5% yang berarti data tersebut berdistribusi 

normal, oleh karena itu uji selanjutnya memakai statistik parametrik. Contoh 

perhitungan uji normalitas data awal terdapat pada lampiran 2a. 

b. Uji homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui kehomogenan populasi. Hasil 

analisis data uji homogenitas populasi dapat dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8. Hasil uji homogenitas populasi 

Data χ2
hitung χ2

tabel Kriteria 
Nilai NEM SMP 5,758 15,51 Homogen 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh χ2
hitung kurang dari χ2

tabel 

dengan dk=8 dan α=5% yang berarti populasi mempunyai varians yang 

sama (homogen). Perhitungan uji homogenitas data awal terdapat pada 

lampiran 2b. 
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c. Uji kesamaan keadaan awal populasi (uji anava) 

Uji anava merupakan uji untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang 

signifikan rata-rata antar kelompok anggota populasi. Hasil analisis data uji 

kesamaan keadaan awal populasi (uji anava) dapat dilihat pada tabel 9. 

Tabel 9. Hasil uji kesamaan keadaan awal populasi (uji anava) 

Data Fhitung Ftabel Kriteria 
Nilai NEM SMP 1,9481 1,97 Tidak berbeda 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh Fhitung kurang dari Ftabel yang 

berarti bahwa tidak ada perbedaan rata-rata dari kesembilan kelas populasi. 

Perhitungan uji kesamaan keadaan awal populasi terdapat pada lampiran 2c. 

2. Analisis Soal Uji Coba 

Salah satu instrumen pada penelitian ini adalah seperangkat tes hasil belajar 

yang berupa soal-soal obyektif sebanyak 70 soal (contoh soal ada di lampiran 

4) berbentuk pilihan ganda dengan lima alternatif jawaban dan hanya satu 

jawaban yang benar. Sebelum seperangkat tes diujikan pada kelompok 

perlakuan maka diujicobakan terlebih dahulu kepada siswa di luar sampel 

untuk mengetahui mutu perangkat tes yang telah dibuat. Tes ujicoba dilakukan 

pada siswa di luar sampel dalam hal ini adalah kelas XI.2 SMA Negeri 1 

Kendal dengan tujuan untuk menghindari biasnya hasil penelitian. Peserta 

ujicoba sebanyak 38 siswa sehingga baik kelompok atas maupun kelompok 

bawah keduanya masing-masing berjumlah 19. Agar dapat diperoleh data yang 

baik (sesuai dengan kenyataan) maka perangkat tes harus baik. Perangkat tes 

dapat dikatakan baik sebagai alat ukur hasil belajar apabila memenuhi 
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persyaratan tes yaitu validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran soal dan daya 

beda. Berdasarkan perhitungan hasil tes ujicoba yang telah dilakukan maka 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

a.  Validitas Soal 

Suatu instrumen dianggap valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan. Soal dianggap valid apabila pada perhitungan dihasilkan rhitung > 

rtabel. Berdasarkan perhitungan validitas soal (lampiran 5) diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

1)  Soal valid berjumlah 47 butir, yaitu nomor 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 

39, 40, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 57,.61, 63, 64, 66, 67, 70.   

2) Soal tidak valid berjumlah 23 butir,yaitu nomor 1, 4, 8, 10, 17, 25, 28, 33, 

38, 41, 43, 44, 48, 50, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 65, 68, 69.  

Sehingga perbandingan persentase soal valid dengan soal yang tidak valid 

adalah 67:33 

b. Tingkat kesukaran soal  

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. 

Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk meningkatkan usaha 

memecahkannya, sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan 

siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi 

karena di luar jangkauannya. Bilangan yang menunjukkan sukar dan 

mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran. Berdasarkan perhitungan 

tingkat kesukaran soal (lampiran 5) diperoleh hasil sebagai berikut: 
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1) Soal yang tergolong mudah berjumlah 29 butir, yaitu nomor 5, 8, 10, 11, 

13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 

46, 55, 57, 58, 62, 64.  

2) Soal yang tergolong sedang berjumlah 27 butir, yaitu nomor 2, 3, 6, 7, 9, 

12, 16, 17, 19, 28, 30, 34, 37, 38, 42, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 

63, 67, 69. 

3) Soal yang tergolong sukar berjumlah 14 butir, yaitu nomor 1, 4, 27, 33, 

43, 44, 50, 53, 54, 56, 65, 66, 68, 70. 

Sehingga perbandingan persentase soal mudah: sedang: sukar adalah 41,4: 

38,6: 20 

c.  Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda soal merupakan kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 

(berkemampuan rendah). Soal yang baik adalah soal yang dapat dijawab 

benar oleh siswa yang pandai saja. Melalui hasil perhitungan daya pembeda 

soal (lampiran 5) maka diperoleh kategori soal sebagai berikut: 

1) Soal yang tergolong baik berjumlah 16 butir, yaitu nomor 2, 3, 6, 7, 9, 16, 

21, 22, 27, 34, 37, 42, 45, 47, 66, dan 70. 

2) Soal yang tergolong cukup berjumlah 30 butir, yaitu nomor 1, 4, 12, 13, 

14, 19, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 49, 51, 53, 

55, 57, 59, 61, 64, 65, dan 67. 

3) Soal yang tergolong jelek berjumlah 16 butir, yaitu nomor 5, 8, 10, 11, 

15, 18, 23, 25, 41, 43, 52, 54, 60, 62, 63, dan 68. 
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4) Soal yang tergolong sangat jelek berjumlah 8 butir, yaitu nomor 17, 33, 

44, 48, 50, 56, 58, 69 

Sehingga perbandingan persentase soal baik: cukup: jelek: sangat jelek = 

22,9: 42,9: 22,9: 11,3 

d. Reliabilitas Soal 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai reliabilitas tinggi (kepercayaan tinggi) jika tes 

tersebut dapat memberikan hasil yang tepat dan ajeg. Berdasarkan hasil 

perhitungan reliabilitas soal (lampiran 5) maka diperoleh data r11 = 0, 865 

sedangkan rtabel = 0,320. Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh r11 

lebih dari rtabel yang berarti bahwa reliabilitas soal tergolong sangat tinggi. 

Berdasarkan analisis 70 soal uji coba, yang memenuhi syarat untuk penelitian 

sebanyak 45 soal, yaitu soal nomor 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 49, 

51, 52, 53, 55, 57, 61, 63, 64, 66, 67, dan 70. Ke-45 soal tersebut selanjutnya 

digunakan untuk mengukur hasil belajar kelompok perlakuan (contoh soal ada 

di lampiran 7). Dari ke-45 soal yang digunakan sebagai soal tes hasil belajar 

maka perbandingan persentase soal valid: tidak valid adalah 100: 0, 

perbandingan persentase soal mudah: sedang: sukar adalah 46,6: 44,4: 8,8, 

sedangkan perbandingan persentase soal baik: cukup: jelek: jelek sekali adalah 

35,5: 53,3: 11,2: 0.  

 

 



 62

3.  Analisis Tahap Akhir 

Analisis tahap akhir bertujuan untuk menjawab hipotesis yang telah 

dikemukakan. Data yang digunakan dalam analisis tahap akhir adalah data 

hasil belajar siswa kelompok perlakuan baik kelompok SETS maupun 

kelompok NONSETS (lampiran 14). Analisis tahap akhir meliputi uji 

normalitas, uji kesamaan dua varians, dan uji hipotesis (lampiran 15). 

a.  Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan  untuk mengetahui kenormalan data dan untuk 

menentukan uji selanjutnya apakah memakai statistik parametrik atau non 

parametrik. Hasil uji normalitas data akhir  dapat dilihat pada tabel 10. 

Tabel 10. Hasil uji normalitas data akhir 
 

Kelompok  Kelas χ2
hitung χ2

tabel Kriteria 
SETS X A 6,2104 7,81 Normal 

NONSETS  X C 3,6574 7,81 Normal 
 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh χ2
hitung untuk setiap data  

kurang dari χ2
tabel dengan dk=3 dan α=5% yang berarti data hasil belajar 

tersebut berdistribusi normal, oleh karena itu uji selanjutnya menggunakan 

statistik parametrik. 

b.  Uji kesamaan dua varians 

Uji kesamaan dua varians digunakan untuk mengetahui kehomogenan kedua 

kelompok sampel yang diambil dengan teknik Cluster Ramdom Sampling. 

Hasil uji kesamaan dua varians data hasil belajar antara kelompok SETS dan 

NONSETS dapat dilihat pada tabel 11. 
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Tabel 11. Hasil uji kesamaan dua varians  

Data Fhitung Ftabel Kriteria 
Hasil belajar kimia 1,567 1,89 Homogen 

 

Pada perhitungan uji kesamaan dua varians hasil belajar kelompok 

perlakuan diperoleh varians untuk kelompok SETS sebesar 0,8231 (lampiran 

15) sedangkan varians kelompok NONSETS sebesar 0,5252 (lampiran 15), 

sehingga harga Fhitung = 1,567. Berdasarkan tabel, untuk taraf signifikan 5 % 

dengan dk = (40-1: 40-1) diketahui harga F(0,025)(39:39) = 1,89. Karena harga 

Fhitung lebih kecil dari Ftabel maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama. 

c.  Uji hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang 

diujikan, artinya hipotesis kerja akan diterima atau ditolak. Pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t dengan berangkat dari data 

yang berdistribusi normal. Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 12. 

Tabel 12. Hasil uji hipotesis 

Data thitung ttabel Kriteria 
Hasil belajar 

kimia  
4,167 1,66 Ha diterima 

 

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas maka hipotesis kerja diterima yang 

berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kimia 

dengan pendekatan SETS dan pendekatan NONSETS pada materi pokok 

sistem periodik dan struktur atom pada siswa kelas X semester 1 SMA 

Negeri 1 Kendal tahun ajaran 2005/2006 dan ternyata hasil belajar kimia 
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pada materi tersebut dengan pendekatan SETS lebih baik daripada dengan 

pendekatan NONSETS. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis tahap awal yaitu uji normalitas, diperoleh hasil bahwa 

data berdistribusi normal karena pada seluruh data awal didapatkan  χ2
hitung<χ2

tabel. 

Oleh karena itu pada uji selanjutnya menggunakan statistik parametrik. Uji 

homogenitas selanjutnya menggunakan uji Bartlett. Pada uji homogenitas 

diperoleh χ2
hitung (5,758) < χ2

tabel (15,51) yang berarti populasi mempunyai varians 

yang sama (homogen). Selanjutnya dilakukan uji anava untuk menguji kesamaan 

keadaan awal populasi pada umumnya dan keadaan awal sampel pada khususnya. 

Berdasarkan uji anava diperoleh Fhitung (1,9481) < Ftabel (1,97) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan dari kesembilan 

kelas anggota populasi yang berarti juga keadaan awal sampel tidak berbeda. 

Berdasarkan uji homogenitas dan uji kesamaan keadaan awal populasi maka 

pengambilan sampel dapat dilakukan dengan cara cluster random sampling. 

Secara acak diambil kelas XA sebagai kelompok SETS dan kelas XC sebagai 

kelompok NONSETS. Setelah ditetapkan kelompok yang diteliti maka langkah 

selanjutnya adalah mengadakan perlakuan pada kelompok sampel. 

Pada proses pembelajaran kedua kelompok memperoleh perlakuan yang 

berbeda. Kelompok SETS memperoleh pembelajaran dengan pendekatan SETS 

sedangkan kelompok NONSETS memperoleh pembelajaran dengan pendekatan 

NONSETS. Oleh karena itu perubahan yang terjadi pada sampel setelah perlakuan 

disebabkan oleh perlakuan-perlakuan dalam proses pembelajaran tersebut. Metode 
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pembelajaran yang digunakan  pada kelompok SETS adalah diskusi informasi 

berwawasan SETS, tanya jawab, penugasan dan ceramah bermakna. Sedangkan 

metode pembelajaran yang digunakan pada kelompok NONSETS adalah diskusi 

informasi, tanya jawab, penugasan dan ceramah bermakna. Pada akhir 

pembelajaran kedua kelompok melakukan tes hasil belajar yang digunakan untuk 

membandingkan kelompok mana yang memiliki hasil belajar yang lebih baik. 

Nilai rata-rata hasil belajar kelompok SETS sebesar 7,45 dengan standar 

deviasi 0,91 sedangkan nilai rata-rata hasil belajar kelompok NONSETS sebesar 

6,68 dengan standar deviasi 0,72. Berdasarkan hasil analisis tahap akhir, data hasil 

belajar kelompok SETS dan kelompok NONSETS keduanya berdistribusi normal 

karena pada masing-masing data χ2
hitung<χ2

tabel. Oleh karena itu pada uji 

selanjutnya menggunakan statistik parametrik. Hasil uji kesamaan dua varians 

data hasil belajar antara kelompok SETS dan kelompok NONSETS diperoleh 

bahwa Fhitung (1,567) < Ftabel (1,89), jadi dapat disimpulkan bahwa kedua 

kelompok mempunyai varians yang sama. Oleh karena itu rumus t tes yang 

digunakan pada uji hipotesis adalah 

 t = 

21

21

11
nn

S

XX

+

−
−−

    

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh thitung = 4,167 

sedangkan ttabel = 1,66, karena t berada pada daerah penerimaan Ha maka dapat 

disimpulkan bahwa kelompok SETS lebih baik daripada kelompok NONSETS. 

Perbedaan hasil belajar yang terjadi antara kelompok SETS dan kelompok 

NONSETS dimana kelompok SETS lebih baik daripada kelompok NONSETS 
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bukanlah suatu kebetulan, tetapi perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan 

perlakuan selama proses pembelajaran berlangsung. Kelompok SETS 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan SETS sedangkan kelompok 

NONSETS memperoleh pembelajaran dengan pendekatan NONSETS. Jadi dapat 

dikatakan bahwa pembelajaran pada materi pokok sistem periodik dan struktur 

atom dengan menggunakan pendekatan SETS lebih baik daripada menggunakan 

pendekatan NONSETS. 

Konsep sains yang dipelajari siswa pada materi pokok sistem periodik dan 

struktur atom baik dengan pendekatan SETS maupun pendekatan NONSETS pada 

dasarnya sama, hanya karena pembelajaran yang terintegrasi dengan 

memperhatikan keempat unsur SETS yaitu Science, Environment, Technology, 

dan Society, maka siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan 

SETS memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengetahuan yang 

dimilikinya. Tentu saja karena sifat pembelajaran dengan pendekatan SETS 

memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam 

dibandingkan pembelajaran dengan pendekatan NONSETS seperti diungkap oleh 

Binadja (1999a: 1-2). Penelitian pada kedua kelas yang telah dilakukan dengan 

pendekatan SETS dan NONSETS membuktikan kebenaran ungkapan tersebut. 

Sebagaimana hasil penelitian yang sudah disampaikan, kelompok SETS memiliki 

nilai rata-rata hasil belajar 7,45 dengan standar deviasi 0,91 lebih tinggi dibanding 

kelompok NONSETS yang memiliki nilai rata-rata hasil belajar 6,68 dengan 

standar deviasi 0,72. 
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Berdasarkan hasil pengamatan, pembelajaran dengan pendekatan SETS 

membuat siswa mengerti keterkaitan antara sains yang sedang dipelajari dengan 

teknologi, lingkungan dan masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan saat 

pembelajaran mengenai isotop, Ar, Mr, sifat-sifat unsur serta sistem periodik dan 

struktur atom secara umum, bahwa pengetahuan siswa bertambah bukan hanya 

hafalan materi dan konsep sains saja, tetapi juga aplikasi ke bentuk teknologi serta 

dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat. 

Pada pembelajaran mengenai perkembangan sistem periodik, siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan SETS dapat memahami keterkaitan 

antara sains dengan teknologi secara timbal balik. Sejalan dengan adanya 

kemajuan teknologi maka unsur-unsur yang dikenal manusiapun semakin 

bertambah. Hal ini menuntut manusia untuk dapat mengelompokkan unsur-unsur 

yang diketahui tersebut secara lebih sistematis. Oleh karena itu susunan unsur-

unsur atau lebih dikenal dengan sistem periodik unsur dari waktu ke waktu 

berubah, mulai dari sistem periodik menurut Dobereiner, Newlands, Mendeleev, 

Moseley hingga akhirnya terbentuk sistem periodik modern. Dengan adanya 

sistem periodik modern manusia lebih mengenal unsur-unsur sehingga dapat 

memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari dalam hidup bermasyarakat yang 

menempati lingkungan tertentu. Dengan demikian siswa dapat mengetahui 

bagaimana teknologi mempengaruhi laju pertumbuhan sains serta dampaknya 

bagi lingkungan dan masyarakat. Adapun siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan pendekatan NONSETS tidak diajak berpikir global seperti halnya pada 

pendekatan SETS. Siswa hanya mempelajari perkembangan sistem periodik 
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menurut Dobereiner, Newlands, Mendeleev, Moseley hingga sistem periodik 

modern.  

Pemikiran terintegratif bahwa teknologi dapat mempengaruhi laju 

pertumbuhan sains juga terbentuk pada siswa kelompok SETS ketika siswa 

belajar mengenai Ar (massa atom relatif) maupun Mr (massa molekul relatif) yang 

dapat diketahui menggunakan spektrometer massa (alat yang digunakan untuk 

menentukan massa atom). Di samping itu juga ketika siswa belajar mengenai 

partikel dasar atom, sifat-sifat unsur, perkembangan teori atom yang berarti juga 

pada pembelajaran sistem periodik dan struktur atom secara umum. 

Konsep sains dalam hal ini pengetahuan mengenai unsur-unsur dalam 

sistem periodik mendorong manusia untuk dapat memanfaatkannya dalam 

memenuhi kebutuhan mereka. Namun ada kalanya proses pemenuhan kebutuhan 

itu dapat merugikan masyarakat dan lingkungan baik lingkungan fisik maupun 

lingkungan mental. Seperti pada peristiwa pengeboman kota Nagasaki dan 

Hiroshima Jepang pada tahun 1945. Pada peristiwa ini manusia menerapkan 

konsep sains (isotop) ke bentuk teknologi (bom nuklir) untuk mencapai ambisi 

kemenangan dalam perang. Jatuhnya bom nuklir di kedua kota tersebut telah 

menelan korban yang  tidak sedikit, lingkungan fisik rusak parah, lingkungan 

mental para korban bencanapun menyedihkan. Pada kelompok SETS guru 

mengajak siswa berdiskusi mengenai peristiwa pengeboman tersebut. Banyak 

siswa yang menentang dan mengecam keras pengeboman sadis itu dengan alasan 

dapat merugikan masyarakat dan lingkungan, namun di sisi lain ada siswa yang 

mendukung peristiwa itu karena dengan hancurnya Jepang bangsa Indonesia dapat 
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memproklamasikan kemerdekaan. Pada proses pembelajaran siswa aktif 

menyampaikan pendapat mereka masing-masing yang tentunya ditinjau dari segi 

sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat. Gurupun memberi wacana bahwa 

peristiwa itu perlu ditinjau dari berbagai sudut pandang, dalam hal ini sudut 

pandang sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Kesimpulan diskusi ini 

bahwa penerapan ilmu pengetahuan (ilmu isotop) ke dalam bentuk teknologi yang 

akan dimanfaatkan oleh masyarakat sedapat mungkin tidak membahayakan 

lingkungan. Inilah manfaat pendekatan SETS dalam pembelajaran, bahwa peserta 

didik mempunyai pola pikir yang menyeluruh (terintegrasi) antara ilmu 

pengetahuan, lingkungan, teknologi dan masyarakat. Pada kelompok NONSETS 

pembelajaran konsep sains dalam hal ini konsep isotop sangat menekankan pada 

sains yang dipelajari. Pembelajaran menekankan pada upaya bagaimana siswa 

dapat menguasai konsep isotop dan pengertiannya secara lebih mendalam. Diskusi 

yang terjadipun lebih mengarah pada pemahaman materi dan bukannya 

terintegrasi dengan aspek lingkungan, teknologi dan masyarakat. Siswapun tidak 

diajak berpikir tentang pemanfaatan isotop dalam kehidupan sehari-hari. 

Penggunaan pendekatan SETS dalam pembelajaran mendorong siswa aktif 

dan kreatif mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapkan pada mereka. 

Siswapun menjadi tahu bahwa pada saat yang bersamaan masyarakat di 

lingkungan mereka sedang mengalami permasalahan yang harus segera 

diselesaikan. Oleh karena itu siswa setiap saat harus peka terhadap lingkungan 

dan masyarakat dengan selalu mengikuti informasi-informasi baik melalui media 

massa maupun media elektronik. Pembelajaran mengenai sifat-sifat unsur yang 
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membahas tentang logam, nonlogam, kemiripan sifat unsur segolongan serta 

wujud zat dapat membantu siswa meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan 

dan masyarakat. Melalui berbagai sumber informasi siswa dapat mengetahui 

informasi tentang logam, berbagai industri logam dan masalah-masalah yang 

dihadapai industri tersebut. Melalui pendekatan SETS guru mengajak siswa untuk 

berpikir mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi beberapa industri 

logam di Indonesia setelah mempelajari konsep mengenai logam. Namun 

perlakuan ini tidak diberikan pada kelompok NONSETS. Pada kelompok 

NONSETS, siswa hanya mempelajari konsep mengenai logam, non logam, 

kemiripan sifat unsur segolongan serta wujud zat. Pemahaman siswa lebih 

ditekankan pada pengertian, contoh-contoh serta diskusi mengenai unsur-unsur 

yang ada pada sistem periodik yang termasuk kedalam golongan logam, 

nonlogam, maupun metaloid. Siswa tidak diajak berpikir global mengenai 

keterkaitan materi tersebut dengan kenyataan hidup sehari-hari siswa baik di 

masyarakat maupun lingkungan.  

Secara umum, dari kedua kelas yang diteliti, tampak bahwa pembelajaran 

dengan pendekatan SETS lebih menarik, membuat siswa aktif, kreatif, kooperatif 

dan selalu berpikir global sesuai unsur-unsur dalam SETS. Siswa aktif dalam 

kegiatan pembelajaran dan menggali informasi dari berbagai sumber serta kreatif 

menyampaikan ide-ide terutama dalam mencari alternatif pemecahan masalah 

yang ditawarkan melalui permasalahan yang dihadapkan pada mereka, termasuk 

dalam mencari alternatif teknologi dalam setiap pembahasan. 
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Pemikiran yang kreatif mendorong siswa menguasai pengetahuan, manfaat 

dan efek sampingnya karena setiap saat siswa menganalisis materi pokok dalam 

bentuk konsep sains dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. 

Keaktifan siswa dalam mencari informasi sendiri dari berbagai sumber yang 

berkaitan dengan materi pelajaran dapat mendorong siswa menghubungkan dan 

membandingkan apa yang ada dalam materi pelajaran dengan kejadian 

sesungguhnya di lingkungan dan masyarakat sehingga wawasan siswa bertambah. 

Dengan demikian proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan pada akhirnya 

dapat meningkatkan hasil belajar. 

Pada pembelajaran dengan pendekatan SETS siswa dihadapkan dengan 

kenyataan yang ada sehingga memacu siswa untuk terus berpikir dan 

menyadarkan siswa bahwa realita kehidupan nyata mempunyai keterkaitan serta 

ketergantungan yang erat antara kehidupan manusia bermasyarakat dengan sains, 

teknologi dan lingkungan serta implikasinya secara terintegratif dalam sistem 

kehidupan yang berlaku. Belajar tidak hanya berarti mendapat informasi (materi 

pelajaran) dari guru. Pendekatan SETS lebih mengutamakan agar peserta ddik 

memperoleh kegiatan pembelajaran dan bukan pengajaran serta mengambil 

pengalaman siswa dalam proses pembelajaran sebagaimana diungkap oleh 

Binadja (1999c: 7). Saat belajar, siswa perlu terbiasa berpikir dan bertindak secara 

menyeluruh dengan mengkaitkan materi sains dengan unsur lain dalam SETS. 

Kebiasaan ini diperlukan agar dapat digunakan atau diterapkan oleh siswa dalam 

kehidupannya setelah mereka selesai belajar di sekolah formal. Jadi pemikiran 

yang menyeluruh dengan mengkaitkan seluruh komponen SETS akan selalu 
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terjaga dan tertanam dalam diri siswa meskipun mereka sudah menamatkan 

belajarnya karena pemikiran ini akan selalu bermanfaat dalam kehidupan 

bermasyarakat yang menempati lingkungan tertentu. 

Melalui pendekatan SETS, gurupun setiap saat selalu mengajak siswa ke 

arah pemikiran yang menyeluruh (integral) dan kreatif dalam mengkaitkan antara 

materi sains (sistem periodik dan struktur atom) dengan keberadaan serta 

implikasi materi tersebut terhadap lingkungan, teknologi dan masyarakat. Guru 

juga mengajak berpikir bagaimana caranya penggunaan sains dan teknologi dapat 

bermanfaat bagi masyarakat namun tidak membahayakan lingkungan. Keaktifan 

guru juga diperlukan dalam mengikuti perkembangan yang ada dan kreatif 

mengatur kegiatan pembelajaran, berdiskusi, menganalisis (masalah) dan 

mensintesis (alternatif pemecahan masalah). Keaktifan guru dalam menggali 

informasi dari berbagai sumber belajar yang berkaitan dengan materi pelajaran 

juga sangat penting agar siswa juga termotivasi untuk belajar dan menganalisis 

setiap hal yang terjadi di lingkungan sekitarnya. 

Penggunaan pendekatan NONSETS dalam pembelajaran seperti yang 

diperoleh kelompok NONSETS dalam penelitian ini, sebenarnya sudah umum 

terjadi di sebagian besar sekolah. Pada pembelajaran dengan pendekatan 

NONSETS, pembelajaran lebih menekankan pada penguasaan materi pokok 

dalam bentuk konsep sains tanpa mengkaitkan dengan kenyataan hidup sehari-hari 

siswa. Padahal konsep sains yang dipelajari siswa sebenarnya sangat terkait 

dengan lingkungan di sekitar siswa, teknologi, masyarakat maupun kehidupan 

sehari-hari siswa. Pembelajaran ini menuntut siswa dapat menguasai konsep sains 

secara lebih mendalam sehingga sebagian besar waktu pembelajaran digunakan 
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guru untuk menjelaskan seluruh materi dalam bentuk konsep sains kepada siswa 

dengan menggunakan metode ceramah bermakna, diskusi informasi dan 

penugasan. Penugasan yang diberikan guru pada kelompok NONSETSpun 

cenderung lebih menekankan pada pemahaman konsep sains. Siswa perlu 

menggali informasi lebih banyak melalui buku-buku pelajaran meskipun buku-

buku pelajaran yang digunakan tidak mengandung muatan SETS. Guru sangat 

menganjurkan siswa dapat mengerjakan soal-soal latihan sehingga pemahaman 

siswa mengenai konsep sains dalam hal ini sistem periodik dan struktur atom 

lebih mendalam. 

Melalui pendekatan NONSETS, guru tidak mengajak siswa ke arah 

pemikiran yang menyeluruh (komprehensif) dan kreatif dalam mengkaitkan antara 

materi sains (sistem periodik dan struktur atom) dengan keberadaan serta 

implikasi materi tersebut terhadap lingkungan, teknologi dan masyarakat 

akibatnya siswa tidak memiliki kamampuan memandang sains secara terintegratif 

dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat. Siswa cenderung belajar 

menganalisis materi pokok dalam bentuk konsep sains tanpa menghubungkannya 

dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran siswa cenderung pasif, 

hanya menerima informasi dari guru. Siswa kurang menyadari bahwa sebenarnya 

konsep sains yang mereka pelajari sangat terkait erat dengan kehidupan mereka 

sebagai anggota masyarakat yang menempati lingkungan tertentu.  

Pemikiran yang kreatif, dapat mensintesis pemecahan masalah yang 

dihadapi masyarakat kurang dimiliki siswa kelompok NONSETS karena siswa 

tidak dihadapkan dengan kenyataan yang ada sehingga kurang terpacu untuk terus 

berpikir kreatif. Akibat yang lebih parah adalah kurangnya pemahaman yang lebih 
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mendalam tentang pengetahuan yang mereka miliki sehingga hasil belajar siswa 

kelompok NONSETS lebih rendah daripada siswa kelompok SETS. 

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan SETS 

memiliki beberapa keunggulan antara lain: 

1. Siswa terbiasa memiliki pola pikir yang menyeluruh  (komprehensif) dalam 

memandang materi sistem periodik dan struktur atom sebagai sains yang 

terintegrasi dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

2. Pendekatan SETS dapat membuat siswa mengetahui bahwa teknologi 

mempengaruhi laju pertumbuhan sains, serta dampaknya bagi lingkungan dan 

masyarakat. 

3. Penerapan pendekatan SETS dalam pembelajaran sistem periodik dan struktur 

atom dapat membantu siswa berpikir kreatif, bersikap aktif dan kooperatif 

serta mampu memikirkan penerapan materi tersebut ke dalam bentuk 

teknologi sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. 

4. Melalui pendekatan SETS siswa menjadi lebih tertarik dalam mempelajari 

materi sistem periodik dan struktur atom karena dikaitkan dengan hal-hal 

nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sehingga memperoleh 

pemahaman yang mendalam tentang pengetahuan yang dimiliki. 

Pada pembelajaran dengan pendekatan SETS seperti ini, siswa memerlukan 

kegiatan-kegiatan semacam kunjungan industri untuk lebih membantu 

memperkuat pemahaman  siswa tentang pengetahuan yang mereka miliki. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan pendekatan SETS dan siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 

pendekatan NONSETS pada siswa kelas X semester I SMA Negeri I Kendal 

tahun ajaran 2005/2006 

2. Hasil belajar siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan SETS 

lebih baik daripada hasil belajar siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 

pendekatan NONSETS. 

3. Siswa memerlukan dukungan observasi proses aplikasi konsep sains dalam 

bentuk nyata misalnya dengan kunjungan industri. 

B. Saran 

Beberapa saran yang dapat penulis anjurkan antara lain: 

1. Pada pembelajaran dengan pendekatan SETS, guru perlu mengajak siswa 

mengadakan kunjungan ke beberapa industri agar ilmu dan wawasan siswa 

semakin bertambah. 

2. Setelah mengadakan kunjungan industri, siswa diminta membuat hasil karya 

(portofolio) kemudian dipamerkan agar siswa lain juga dapat mengetahui 

informasi-informasi yang telah diperoleh. 
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