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ABSTRAK 

Avilla Frismen (2022) :  Pengaruh Pendekatan Isu Sosiosaintifik Terhadap 

 Kemampuan Argumentasi Siswa Pada Materi 

 Reaksi Redoks 

 Pada abad 21 diperlukan keterampilan untuk menghasilkan sumber daya 

manusia yang layak serta berkualitas untuk menghadapi revolusi industri 4.0. 

Kemampuan argumentasi menjadi salah satu sarana mengembangkan 

keterampilan abad 21, namun kemampuan argumentasi peserta didik masih lemah 

dalam menyertakan bukti dan dukungan terhadap klaim yang diajukan oleh 

peserta didik. Pembelajaran dengan isu sosiosaintifik diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan argumentasi peserta didik. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh pembelajaran dengan isu sosiosaintifik terhadap 

kemampuan argumentasi peserta didik. Penelitian ini dilakukan di SMAN 3 

Tapung dengan menggunakan desain quasi-experiment (non equivalent control 

group design) yaitu penelitian semu yang dilaksanakan menggunakan seluruh 

subjek dalam kelompok belajar untuk diberi perlakuan dan bukan menggunakan 

subjek yang diambil secara acak dengan menggunakan pretest dan postest. 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas X MIPA di SMA 

Negeri 3 Tapung, sedangkan sampel penelitian adalah peserta didik kelas X MIPA 

2 sebagai kelas eksperimen dan X MIPA 3 sebagai kelas kontrol yang diambil 

secara Random Sampling sehingga dilakukan uji homogenitas terlebih dahulu. 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan soal tes uraian dengan 

pengolahan data menggunakan uji t dan uji Kp. Untuk uji t diperoleh hasil 

signifikansi sebesar 0,002 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima, jadi dapat disimpulkan terdapat pengaruh berupa peningkatan 

kemampuan argumentasi siswa menggunakan pendekatan isu sosiosaintifik pada 

materi reaksi redoks dengan koefisien pengaruh sebesar 13,69 %.  

Kata Kunci: Pengaruh, Isu Sosiosaintifik, Argumentasi, Reaksi Redoks 
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ABSTRACT 
 

Avilla Frismen (2022): The Effect of Socio-scientific Issues Approach toward 

Student Argumentation Ability on Redox Reaction 

Lesson 

 In the 21
st
 century, skills are needed to produce decent and quality human 

resources to face the industrial revolution 4.0. The ability to argue is one of the 

means to develops 21
st
 century skills, but student argumentation ability was still 

weak in including evidence and support for claims made by students. Learning 

with socio-scientific issues was expected to improve student argumentation skill.  

This research aimed at finding out the effect of learning with Socio-scientific 

Issues toward student argumentation ability.  This research was administered at 

State Senior High School 3 Tapung with quasi-experimental (nonequivalent 

control group design) design with pretest and posttest.  All of the tenth-grade 

students of MIPA at State Senior High School 3 Tapung were the population of 

this research.  The samples were the tenth-grade students of MIPA 2 as the 

experimental group and the students of MIPA 3 as the control group, and they 

were selected by using random sampling technique, so homogeneity test was 

conducted firstly.  The technique of collecting data was essay test question.  T-test 

and Kp. test were used to process the data.  For t-test, the significance 0.002 was 

lower than 0.05, so it could be stated that H0 was rejected and Ha was accepted.  

There was an effect of Socio-scientific Issues toward student argumentation 

ability on Redox Reaction lesson with the coefficient effect 13.69%. 

Keywords: Effect, Socio-scientific Issues, Argumentation, Redox Reaction 
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 ملّخص

 األكسدة تفاعلقدرة التالميذ على الجدال في مادة  على والعلمية االجتماعية القضايا نهج(: تأثير ٢٢٢٢أفيال فريسمين، )
 واالختزال

 الصناعية الثورة ملواجهة اجلودة وعالية الئقة بشرية موارد إلنتاج املهارات إىل حاجة ىناك والعشرين، احلادي القرن يف
 تزال ال اجلدال علىالتالميذ  قدرة. ولكن والعشرين احلادي القرن مهارات لتطوير الوسائل إحدى ىي اجلدال على القدرة. ٤.٤

التالميذ. فريجى أن يكون التعليم بالقضايا االجتماعية والعلمية يرّقي قدرة  من املقدمة للمطالبات والدعم األدلة تضمني يف ضعيفة
قدرة التالميذ على اجلدال. ومت  على والعلمية االجتماعية القضايا هنجف إىل معرفة تأثري التالميذ على اجلدال. وىذا البحث يهد

 شبوتابونج باستخدام تصميم شبو حبث جترييب )تصميم اجملموعة الضابطة غري املتناسبة( أي  ٣إجراؤه يف املدرسة الثانوية احلكومية 
 عشوائيا أخذىا مت اليت املوضوعات استخدام وعدم العالج لتلقي الدراسة جمموعة يف املوضوعات مجيع باستخدام إجراؤه مت حبث

تابونج،  ٣باستخدام االختبار القبلي والبعدي. وجمتمعو مجيع تالميذ الفصل العاشر لقسم العلوم الطبيعية باملدرسة الثانوية احلكومية 
، األول فصل جترييب والثاين فصل ٣لقسم العلوم الطبيعية  ، والفصل العاشر٢وعيناتو تالميذ الفصل العاشر لقسم العلوم الطبيعية 

ضبطي، ومت احلصول على العينات من خالل أسلوب العينات العشوائية فتم القيام باختبار التجانس أوال. وتقنية مجع بياناتو 
 احلصول على أن نتيجة األيمية ، متt. ومن اختبار Kpواختبار  tباستخدام أسئلة اختبار مقال، وحتليل البيانات باستخدام اختبار 

، فالفرضية املبدئية مردودة والفرضية البديلة مقبولة. واستنتج بأن ىناك تأثري ترقية قدرة التالميذ على اجلدال ٤.٤٥ > ٤.٤٤٢
 ٪.٩٣.٦١مبدى  واالختزال األكسدة تفاعليف مادة  والعلمية االجتماعية القضايا هنجباستخدام 

 واالختزال األكسدة تفاعل، حجج، والعلمية االجتماعية القضاياتأثير، : الكلمات األساسية
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Hadirnya perkembangan revolusi industri 4.0 menjadi salah satu tanda 

keberadaan Abad ke-21 dimana pada abad ini menjadikan abad keterbukaan serta 

abad globalisasi. Pada abad ke-21 ini, manusia tidak bisa hanya mengandalkan 

pengetahuan tetapi juga diperlukan keterampilan atau kemampuan untuk 

menghasilkan sumber daya manusia yang layak menghadapi revolusi industri 4.0 

serta berkualitas pada abad 21. Keterampilan yang harus dikuasai oleh manusia 

serta penting pada abad  ini disebut sebagai keterampilan abad 21 yang terdiri dari 

kemampuan untuk berpikir kritis dan pemecahan masalah, kemampuan kreativitas 

dan inovasi, kemampuan dalam kolaborasi, dan kemampuan dalam komunikasi. 

Semua kemampuan ini dibutuhkan oleh seseorang agar mampu menghadapi 

tantangan yang kompleks dalam kehidupannya serta berhasil dalam hidup dan 

karir dalam dunia kerja.  

 Seseorang memperoleh keterampilan atau kemampuan abad ke-21 ini 

melalui proses latihan, belajar, maupun pengalaman. Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang disiapkan untuk dapat  menguasai keterampilan abad ke-21 akan 

efektif dan berhasil apabila ditempuh melalui jalur pendidikan (Redhana, 2019, 

hal. 2240–2241). Berlandaskan pada UU Sisdiknas No. 20/2003 menyatakan 

bahwa fungsi pendidikan salah satunya ialah mengembangkan kemampuan 

peserta didik. Pembelajaran dengan membiasakan siswa berpikir, membangun 
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pemahaman konsep dan pengetahuan secara mandiri dapat mengembangkan 

kemampuan siswa (Anggraeni et al., 2020, hal. 2513).  

 Argumentasi dapat menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan 

kompetensi abad 21. Argumentasi dapat memfasilitasi beberapa kompetensi abad 

21, diantaranya adalah keterampilan berfikir kritis dan mengembangkan 

keterampilan komunikasi. Argumentasi memiliki beberapa alasan penting untuk 

diterapkan dalam pembelajaran yaitu: 1) ilmuwan menggunakan argumentasi 

dalam mengembangkan pengetahuan ilmiahnya;  2) masyarakat menggunakan 

argumentasi dalam perdebatan ilmiah; dan 3) peserta didik dalam pembelajaran 

membutuhkan argumentasi untuk memperkuat pemahamannya (D. F. Rahman, 

2018, hal. 9–10). 

 Kemampuan argumentasi diperlukan dalam pembelajaran sains namun 

hasil penelitian menunjukkan bahwa argumentasi yang dibuat oleh peserta didik 

lemah dalam menyertakan bukti dan dukungan yang dapat menjamin kebenaran 

dari klaim yang diajukan (N. A. Sudarmo et al., 2018, hal. 196). Banyaknya 

peserta didik yang kesulitan dalam hal mengungkapkan argumentasi sehingga 

pembelajaran harus difokuskan untuk melibatkan peserta didik dalam 

berargumentasi ilmiah sebagai bagian dari ilmu sains karena kemampuan peserta 

didik dalam hal tersebut dapat dikatakan rendah. Penyebab rendahnya 

kemampuan argumentasi ilmiah pada peserta didik salah satunya adalah kesalahan 

dalam pemahaman konsep materi. Peserta didik mengalami kesulitan dalam 

membuat argumentasi ilmiah ketika diminta untuk menjelaskan gejala sains secara 

empiris saat diskusi yang dilakukan oleh kelompok maupun diskusi kelas. 
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Rendahnya kemampuan argumentasi ilmiah pada peserta didik berhubungan 

dengan pengalaman belajar peserta didik yang kurang serta pendidik yang 

mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini menjadi sebab kemampuan 

menganalisis peserta didik menjadi rendah sehingga peserta didik tidak dapat 

mengembangkan kemampuan argumentasinya. 

 Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Rahmad, Baskoro & 

Marjono tahun 2018 pada penelitian yang telah dilakukannya di salah satu SMA 

daerah Boyolali menunjukkan kemampuan argumentasi ilmiah siswa kelas X 

SMA masih tergolong rendah yaitu sebesar 36,55%, yang terdiri dari claim 

sebesar 50,88%, evidence atau bukti yang mendukung claim sebesar 35,09%, dan 

reasoning sebesar 23,68% (Wibawa et al., 2018, hal. 30). 

 Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan 

kemampuan argumentasi peserta didik yaitu melalui pembelajaran dengan 

pendekatan isu sosiosaintifik yang akan berhubungan langsung dengan kehidupan 

sehari-hari peserta didik, sehingga diharapkan dapat membantu mengembangkan 

kemampuan argumentasi peserta didik (Pandela et al., 2019, hal. 296). 

Pembelajaran menggunakan pendekatan isu sosiosaintifik adalah salah satu 

strategi pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan peserta didik. Isu 

sosiosaintifik merupakan isu berbasis konsep dan masalah saintifik, kontroversi 

yang terjadi, dan diskusi publik yang banyak dipengaruhi sosial. Dapat 

disimpulkan bahwa isu sosiosaintifik adalah masalah yang mendunia mengenai 

hubungan antara sosial dan sains (Mantu et al., 2020, hal. 2).  
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 Pendekatan berbasis isu-isu sosiosaintifik dalam pembelajaran akan 

menyajikan suatu permasalahan dimana permasalahan tersebut memiliki sifat 

dilematis serta kontroversial dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

sains. Melalui isu-isu sosiosaintifik peserta didik diminta untuk 

mempertimbangkan prinsip-prinsip ilmiah yang mendasari isu-isu tertentu 

(Setyaningsih et al., 2019, hal. 169).  

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama salah 

seorang guru kimia dari SMA Negeri 3 Tapung diketahui bahwa pada kelas X 

MIPA siswa yang mampu untuk membuat claim dilengkapi data atau bukti hanya 

sebagian kecil dari kelompok peserta. Sebagian besar peserta didik masih lemah 

dalam melampirkan bukti atau penjelasan terkait claim yang telah dibuatnya. Saat 

diwawancarai, guru kimia tersebut mengatakan bahwa belum mengetahui 

pendekatan isu sosiosaintifik sehingga belum pernah mencoba menerapkan 

pendekatan pembelajaran tersebut kepada peserta didik. 

 Bersumber pada penelitian oleh Sri Rahayu dkk (2019) yang memiliki 

hasil yaitu menunjukkan perbedaan yang signifikan keterampilan argumentasi 

ilmiah antara kelas yang diajarkan menggunakan model pembelajaran isu 

sosiosaintifik dengan kelas yang diajarkan menggunakan pembelajaran 

konvensional. Kualitas argumentasi peserta didik yang diajarkan dengan 

pembelajaran menggunakan isu sosiosaintifik mampu mencapai level yang lebih 

baik dibanding kelas yang diajarkan menggunakan pembelajaran konvensional, 

sehingga disimpulkan pembelajaran menggunakan isu sosiosaintifik efektif untuk 

meningkatkan keterampilan peserta didik dalam berargumentasi ilmiah.  
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 Penggunaan pendekatan isu-isu sosiosantifik dalam kegiatan pembelajaran 

diharapkan dapat memfasilitasi peserta didik untuk mampu merangkai serta 

mengungkapkan argumentasi terkait konsep sains, serta permasalahan di 

masyarakat yang berhubungan dengan sains. (Setyaningsih et al., 2019, hal. 169). 

 Pendidik perlu melakukan upaya dalam proses pembelajaran untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam argumentasi, salah satunya 

menerapkan pembelajaran menggunakan pendekatan isu sosiosaintifik. 

Pembelajaran menggunakan pendekatan isu sosiosaintifik dapat digunakan pada 

model pembelajaran di kurikulum 2013 pada salah satu materi dalam mata 

pelajaran kimia yaitu reaksi redoks sebagai keterbaruan pada penelitian yang akan 

dilaksanakan. Materi reaksi redoks dipilih karena pada materi pembelajaran 

tersebut sangat banyak contoh yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga guru dapat menstimulasi kemampuan argumentasi peserta didik 

menggunakan pendekatan isu sosiosaintifik pada materi reaksi redoks. Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh 

Pendekatan Isu Sosiosaintifik Terhadap Kemampuan Argumentasi Siswa Pada 

Materi Reaksi Redoks” dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pendekatan isu 

sosiosaintifik terhadap kemampuan argumentasi siswa pada materi reaksi redoks. 

B. Penegasan Istilah 

 Berikut adalah beberapa istilah yang harus diketahui untuk terhindar dari 

kesalahpahaman pada penelitian ini, yaitu: 
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1. Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut membentuk 

watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang (Sugiyono et al., 2008, hal. 1150) 

2. Argumentasi Ilmiah 

Argumentasi menurut (Toulmin, 1958) merupakan suatu proses untuk 

membuktikan suatu pendapat dengan cara mendukungnya dengan bukti, data dan 

penjelasan yang sesuai serta sinkron (P. A. W. Putri et al., 2020, hal. 57)  

3. Pendekatan Isu Sosiosaintifik 

Isu sosiosaintifik menurut (Sadler dan Zeidler, 2005) merupakan persoalan 

dalam kehidupan sosial yang berdasarkan pada konsep-konsep atau masalah 

ilmiah, bersifat kontroversial, didiskusikan dalam forum, serta berhubungan 

dengan aspek sosial (Istiana et al., 2019, hal. 287) 

4. Reaksi Redoks  

Reaksi yang terjadi disertai perubahan bilangan oksidasi atau reaksi yang di 

dalamnya terdapat serah terima elektron antar zat. Reaksi redoks adalah reaksi 

yang terdiri dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi (Suyanta, 2013, hal. 1)  

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis dapat 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 
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a. Kemampuan argumentasi peserta didik di SMA Negeri 3 Tapung yang 

lemah dalam menyertakan bukti atau data terhadap klaim yang telah 

diajukan 

b. Kurangnya pemahaman pesrta didik dikarenakan kurangnya pengalaman 

belajar serta dominasi guru dalam pembelajaran 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan penjabaran identifikasi masalah diatas, maka adapun 

batasan masalah pada penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan pada 

siswa kelas X MIPA dengan materi reaksi redoks, yang diuji yaitu 

kemampuan argumentasi siswa menggunakan pendekatan isu 

sosiosaintifik 

3. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah terdapat pengaruh isu sosiosaintifik terhadap kemampuan 

argumentasi peserta didik kelas X MIPA di SMA Negeri 3 Tapung tahun 

pelajaran 2021/2022 pada materi reaksi redoks?. 

b. Bagaimana pengaruh isu sosiosiantifik terhadap kemampuan argumentasi 

peserta didik kelas X MIPA di SMA Negeri 3 Tapung tahun pelajaran 

2021/2022 pada materi reaksi redoks?. 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini dalam penelitian ini adalah: 
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a.  Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh isu sosiosaintifik terhadap 

kemampuan argumentasi peserta didik kelas X MIPA di SMA Negeri 3 

Tapung pada materi reaksi redoks. 

b. Untuk mengetahui besar pengaruh isu sosiosaintifik terhadap kemampuan 

argumentasi peserta didik kelas X MIPA di SMA Negeri 3 Tapung pada 

materi reaksi redoks. 

2. Manfaat penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun harapan 

manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini yaitu: 

a. Bagi siswa, diharapkan membantu peserta didik untuk meningkatkan 

kemampuan argumentasi dan memahami konsep materi reaksi redoks. 

b. Bagi guru, diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan informasi 

dalam memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai sehingga dapat 

menimbulkan ide kreatif dari guru dalam melakukan pembelajaran 

pada materi reaksi redoks. 

c. Bagi sekolah, diharapkan penelitian ini dapat sebagai panduan 

pendekatan pembelajaran yang efektif pada semua mata pelajaran ilmu 

sains untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 

argumentasi. 

d. Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman dan pengetahuan 

mengenai pendekatan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan 

argumentasi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Argumentasi  

 Argumentasi dalam pembelajaran dapat dijelaskan sebagai proses yang 

memperkuat suatu klaim dan didukung oleh bukti-bukti atau fakta serta 

alasan logis melalui evaluasi berdasarkan kriteria ilmiah atau melalui kajian 

teoritis (Setyaningsih et al., 2019, hal. 169). Ketika proses penyusunan bukti 

maka dibutuhkan kemampuan argumentasi yang baik. Argumentasi pada 

dasarnya merupakan suatu pernyataan yang didukung oleh data dan fakta 

yang objektif sehingga dapat digunakan untuk mengubah atau mempengaruhi 

pikiran orang lain. Sedangkan definisi menurut Shirley, Erduran, dan 

Osborne, argumentasi merupakan proses mengumpulkan berbagai komponen 

yang dibutuhkan untuk membangun suatu pendapat atau argumen (Sadieda, 

2019, hal. 24). 

Argumentasi merupakan kegiatan memfasilitasi pemahaman aktivitas 

kognitif dalam membangun pengetahuan sains. Menurut model Toulmin, 

komponen argumentasi terdiri dari: 1) Claim, yaitu pendapat yang 

dikemukakan seseorang; 2) Data, merupakan fakta atau bukti yang digunakan 

untuk mendukung claim; 3) Alasan logis yang mengkaitkan antara data atau 

bukti dan claim yang disebut sebagai Warrant; 4) Backing, yaitu kajian 

teoritis yang mendukung; 5) Rebuttal, yaitu suatu sanggahan; 6) Qualifier, 

merupakan prasyarat atau batasan dari claim (Sari & Nada, 2021, hal. 3). 
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Keterampilan berargumentasi peserta didik dapat diidentifikasi dengan cara: 

1) apakah ada claim serta bukti yang dapat mendukung claim; 2) susunan 

informasi secara eksplisit mendeskripsikan hubungan dan dugaan yang 

menghubungkan bukti dengan claim; 3) pernyataan hubungan antara bukti 

dan kesimpulan membantu mengidentifikasi dugaan, evaluasi informasi dan 

argumen dengan cara mengidentifikasi jenis penalaran yang digunakan dan 

standar obyektif yang sesuai dan pernyataan harus berdasarkan bukti (Viyanti 

et al., 2016, hal. 43). 

Dalam sains argumentasi merupakan hubungan antara klaim dan data 

melalui validasi atau evaluasi klaim menggunakan bukti empiris atau teoritis. 

Wacana argumentasi mampu meningkatkan kemampuan peserta didik untuk 

menggunakan teori ilmiah, data, dan bukti untuk menentang atau 

mengkonfirmasi klaim. Toulmin (1958) menjelaskan komponen utama 

argumentasi yaitu klaim, data, surat perintah, dukungan, sanggahan dan 

kualifikasi. Kesimpulan, hipotesis, atau pendapat merupakan definisi dari 

Klaim. Fakta yang dapat mendukung klaim disebut dengan Data. Waran 

merupakan hubungan antara klaim dan data. Asumsi yang dapat 

membenarkan surat perintah merupakan Dukungan. Rebuttals adalah 

argumen yang memberikan bukti bertentangan dengan bukti lain yang 

disajikan.  

Berikut merupakan tabel penilaian argumentasi yang dianalisis 

menggunakan pola argumentasi Toulmin: 
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Tabel 2. 1 Penilaian Menurut Model Toulmin Berdasarkan Kerangka Kerja 

Inci (2006); Dawson & Venville (2009) 

Skor Model Kriteria 

1 K (klaim) Hanya terdiri dari klaim 

2 DK (data, klaim) Terdiri dari data dan klaim 

3 DKP (data, klaim, penjamin) Terdiri dari data, penjamin 

(warrant), dan klaim 

4 DKPB (data, penjamin- 

pendukung, klaim) 

Terdiri dari data, penjamin, 

pendukung penjamin, dan klaim 

5 DKPBR (data, penjamin-

pendukung, kualifikasi, 

resservasi, klaim) 

Terdiri dari data, penjamin, 

pendukung penjamin, 

penyanggah/rebuttal (kualifikasi, 

reservasi) 

Sumber: (Naila Zahratul Hikmah, 2019) 

 Berdasarkan indikator argumentasi yang diadaptasi dari Toulmin 

Argumentation Pattern (TAP) serta kriterianya Erduran (2004) maka pendidik 

dapat meilihat kualitas dari argumentasi yang dikemukakan oleh siswa. Kategori 

untuk menilai kualitas level argumentasi disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 2. 2 Kategori Untuk Menilai Kualitas Level Argumentasi 

Level Kriteria 

1 Argumen hanya mengandung claim  

2 Argumen mengandung claim, data dan/atau warrant 

3 Argumentasi mengandung claim, data, warrant, dan backing  

4 Argumen mengandung claim, data, warrant, backing dan 

qualifier/rebuttal 

Sumber: (Putri Qori Utami, 2022) 

2. Isu Sosiosaintifik 

Pembelajaran socioscientific issues (SSI) merupakan pembelajaran yang 

menampilkan isu-isu sosial kontroversial yang berkaitan dengan sains. 

Pembelajaran berbasis SSI merupakan suatu strategi yang memiliki tujuan 

untuk merangsang perkembangan intelektual, moral dan etika, serta 

kesadaran perihal hubungan antara sains dengan kehidupan sosial. SSI 
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merupakan representasi isu-isu atau persoalan dalam kehidupan sosial yang 

secara konseptual berkaitan erat dengan sains (Fibonacci, 2020, hal. 29).  

Isu Sosiosaintifik atau Sosioscientific Issues (SSI) merupakan penggunaan 

topik-topik yang berhubungan dengan sains secara disengaja agar peserta 

didik dapat terlibat dalam dialog, diskusi, dan debat. Topik-topik tersebut 

pada dasarnya bersifat kontroversial, dilematis dan tidak terstruktur, tetapi 

memiliki unsur tambahan yang memerlukan penalaran moral atau evaluasi 

masalah terkait etika dalam rangka pengambilan keputusan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut.  

Agar pembelajaran berkonteks isu sosiosaintifik dapat diterapkan dikelas 

secara efektif, maka ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan yaitu  

aspek inti yang terdiri dari desain pembelajaran, pengalaman belajar siswa 

dan atribut guru, kemudian aspek lingkungan belajar dan aspek penunjang. 

Hal pertama yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan pembelajaran 

berbasis isu sosiosaintifik adalah penentuan isu-isu sosiosaintifik yang akan 

digunakan. Materi sains yang ada dalam kurikulum dan akan diajarkan harus 

memiliki isu-isu sosiosaintifik. Isu-isu tersebut dipilih kemudian 

dikembangkan oleh guru dengan menambahkan pertanyaan-pertanyaan 

penuntun agar peserta didik terlibat dalam proses pembelajaran. Selain itu, 

kegiatan dalam pembelajaran harus memungkinkan siswa untuk berlatih 

keterampilan bernalar, berargumentasi, mengambil keputusan dan mengambil 

posisi. Kriteria dalam memilih dan mencerminkan konteks sosial yang 

berpotensi sebagai permasalahan SSI dalam pembelajaran sains adalah: 



13 
 

 
 

a. Otentik, topik harus otentik yang saat ini sedang dibicarakan dalam 

masyarakat dan untuk membuktikannya maka topik tersebut bisa dicek 

dibeberapa media massa seperti surat kabar, majalah, TV, atau iklan. 

b. Relevan, topik relevan jika keputusan masing-masing siswa akan 

mempengaruhi kehidupannya dimasa kini atau masa mendatang. 

Skenario direfleksikan untuk melihat keputusan mana yang diambil 

akan memiliki dampak, misalnya dalam pilihan perilaku, perilaku 

konsumen atau ketersediaan produk. 

c. Evaluasi, permasalahan isu sosiosaintifik memungkinkan pemecahan 

masalah dari berbagai sudut pandang. Media dapat dianalisis apakah 

pendapat kontroversial dinyatakan oleh kelompok yang berkepentingan, 

media massa, politikus, atau ilmuwan. 

d. Diskusi terbuka, topik isu sosiosaintifik harus memungkinkan untuk 

didiskusikan dalam forum yang terbuka, namun harus dipastikan bahwa 

tidak akan ada orang, agama atau suku tertentu yang akan merasa 

terisolasi atau terpinggirkan. 

e. Berkaitan dengan sains dan teknologi, topik isu sosiosaintifik berkaitan 

dengan pertanyaan teknologi saintifik. Wacana dalam media dianalisis, 

kemudian pertanyaan dimunculkan apakah terkait dengan konsep atau 

fakta-fakta ilmiah dan apakah dinyatakan secara eksplisit atau implisit 

sebagai bahan argumentasi.  

Pendidik harus mempunyai pengetahuan yang cukup dan sesuai dalam 

materi sains serta pertimbangan sosial yang terdapat dalam isu-isu sosial sains 
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untuk dapat merancang pembelajaran berbasis isu sosiosaintifik (SSI). Selain 

itu guru perlu menyadari bahwa dalam menerapkan pembelajaran tersebut 

pastilah terdapat ketidakpastian dikelas dan perlu kesadaran bahwa guru 

bukan satu-satunya pemegang otoritas. 

Hal kedua adalah menetapkan lingkungan belajar yang diharapkan. 

Karakteristik penting dalam lingkungan belajar untuk menerapkan 

pembelajaran berkonteks isu sosiosaintifik adalah (Rahayu, 2019, hal. 9).: 

a) Peserta didik diharapkan terlibat aktif dalam pembelajaran. 

b) Lingkungan belajar yang diinginkan adalah interaktif dan kolaboratif 

atau kooperatif. 

c) Guru dan peserta didik saling menghargai satu dengan lainnya. 

d) Baik guru maupun peserta didik harus merasa nyaman dikelas  

Pembelajaran berbasis isu sosiosaintifik efektif untuk meningkatkan 

pemahaman peserta didik terhadap ilmu dalam berbagai konteks, 

keterampilan argumentasi, empati, dan penalaran moral. Pembelajaran 

berbasis isu sosiosaintifik memiliki beberapa manfaat, yaitu: 

1) Dapat menumbuhkan kesadaran ilmu sains sehingga peserta didik 

dapat menerapkan pengetahuan sains berbasis bukti dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2) Peserta didik dapat melakukan refleksi dalam kehidupan sehari-hari 

mengenai hasil penalaran mereka sehingga terbentuknya kesadaran 

sosial pada peserta didik. 
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3) Mendorong kemampuan argumentasi dalam proses berpikir dan 

bernalar ilmiah terhadap suatu fenomena yang ada di masyarakat dan 

lingkungan sekitar. 

4) Meningkatnya keterampilan berpikir kritis yang meliputi 

menganalisis, membuat kesimpulan, memberikan penjelasan, 

mengevaluasi, menginterpretasi dan melakukan self-regulation. 

Yuliastini, Rahayu dan Fajaroh (2016) menyimpulkan bahwa 

pembelajaran berbasis isu sosiosaintifik dapat dilakukan dengan 

empat tahap, yaitu: (1) menyajikan isu dari sudut pandang yang 

berbeda, yaitu pengetahuan sains; (2) membahas isu sosial sains 

yang disajikan; (3) mengkaji dampak lokal, nasional, dan global; dan 

(4) membuat keputusan sesuai isu sosial sains (Fibonacci, 2020, hal. 

31). 

3. Reaksi Redoks 

a. Pengertian Reaksi Redoks 

 Reaksi yang terjadi disertai perubahan bilangan oksidasi atau 

reaksi yang di dalamnya terdapat serah terima elektron antar zat 

merupakan pengertian dari reaksi redoks. Reaksi redoks terdiri dari 

reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi merupakan reaksi yang 

terjadi penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron, 

contohnya: 

Cu
2+

 (aq)  + 2e   Cu (s) 



16 
 

 
 

Sedangkan reaksi oksidasi merupakan reaksi yang terjadi peningkatan 

bilangan oksidasi melalui pelepasan elektron, contohnya: 

Zn (s)   Zn
2+

 (aq) + 2e 

Reaksi autoredoks atau istilah lainnya ialah reaksi disproporsionasi 

merupakan reaksi dimana suatu zat dapat mengalami reaksi reduksi dan 

oksidasi. Contoh: 

Cl2 (g) + 2KOH (aq)   KBr (aq) + KCl (aq) + 2H2O (l) 

(Suyanta, 2013, hal. 1). 

Konsep reaksi reduksi dan oksidasi dijelaskan dengan menggunakan 

konsep serah terima elektron, dimana oksidasi adalah pelepasan 

elektron dan reduksi ialah pengikatan elektron. Oleh karena itu, 

terjadinya reaksi oksidasi dan reaksi reduksi pada reaksi antara gas 

klorin dengan logam natrium dapat dijelakan sebagai berikut. 

Na(s) + 
 

 
 Cl2(g)   NaCl(s) 

Dalam reaksi diatas, terdapat dua peristiwa, yaitu: 

Na(s)   Na
+
(s) + e

- 
……….. (oksidasi) 

 

 
 Cl2(g) + e

-
   Cl

-
(s)………. (reduksi) 

 Berdasarkan konsep ini, dapat dilihat bahwa peristiwa reaksi 

oksidasi dan reduksi berlangsung secara bersamaan. Reaksi serah 

terima elektron terjadi pada senyawa-senyawa yang berikatan ion. 

Suatu atom yang melepas elektronnya akan membentuk ion positif 

sedangkan suatu atom yang mengikat elektronnya akan membentuk ion 

negatif (U. Sudarmo, 2013, hal. 148). 
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 Apabila suatu zat bercampur dan menyatu dengan oksigen maka 

akan terjadi reaksi yang disebut reaksi oksidasi. Sedangkan melepasnya 

oksigen dari suatu zat atau reaktan yang sebelumnya mengandung 

unsur oksigen disebut dengan reaksi reduksi. Sehingga, jika dalam 

suatu reaksi ada zat yang mengalami oksidasi dan ada zat yang 

mengalami reduksi maka reaksi ini disebut reaksi redoks (P. Putri & 

Hidayat, 2016, hal. 8). 

b. Bilangan oksidasi 

 Bilangan oksidasi berkaitan dengan muatan atom dalam suatu 

senyawa. Suatu bilangan yang menunjukkan ukuran kemampuan suatu 

atom untuk melepas ataupun menangkap elektron dalam pembentukan 

suatu senyawa disebut dengan bilangan oksidasi. 

 Nilai bilangan oksidasi menunjukkan banyaknya elektron yang 

dilepas atau elektron yang ditangkap, sehingga bilangan oksidasi dapat 

bertanda positif maupun negatif dengan keelektronegatifan unsur 

sebagai suatu pertimbangan, bilangan oksidasi suatu unsur dapat 

ditentukan dengan mengikuti aturan berikut ini: 

a. Unsur bebas memiliki bilangan oksidasi = 0 

Contoh:  

Bilangan oksidasi atom Na dalam unsur Na = 0 

Bilangan oksidasi atom H dalam unsur H2 = 0 

Bilangan oksidasi atom Ca dalam unsur Ca = 0 

Bilangan oksidasi atom Fe dalam unsur Fe = 0 
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Bilangan oksidasi atom P dalam unsur P4 = 0 

Bilangan oksidasi atom S dalam unsur S8 = 0 

b. Unsur Fluorin (F) dalam semua senyawanya selalu memiliki 

bilangan oksidasi =-1. Karena fluor adalah unsur yang 

membutuhkan 1 elektron 

c. Dalam senyawa, suatu unsur logam memiliki bilangan oksidasi 

selalu bertanda positif. Bilangan oksidasi beberapa unsur logam 

adalah sebagai berikut: 

 Bilangan oksidasi logam pada golongan IA (logam alkali : 

Na, Rb, Li, K, Cs) dalam senyawanya = +1 

 Bilangan oksidasi logam pada golongan IIA (logam alkali 

tanah : Ba, Mg, Sr, Be, Ca) dalam senyawanya = +2 dan (Ni, 

Zn) 

 Bilangan oksidasi unsur alumunium dalam senyawanya = +3 

 Bilangan oksidasi logam transisi dalam senyawanya dapat 

lebih dari satu jenis 

d. Dalam suatu senyawa umumnya unsur H memiliki bilangan 

oksidasi = +1, sedangkan dalam senyawanya dengan logam 

(hidrida), bilangan oksidasi H = -1 

e. Bilangan oksidasi semua atom dalam senyawa netral pada 

umumnya adalah 0 

f. bilangan oksidasi unsur O dalam senyawa pada umumnya =  -2 

Kecuali: 
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 Dalam senyawa peroksida bilangan oksidasi O = -1 

 Dalam senyawa superoksida bilangan oksidasi O = -1/2 

 Dalam senyawa F2O bilangan oksidasi O = +2 

g. Bilangan oksidasi unsur dalam ion monoatom sama dengan muatan 

ionnya. 

h. Jumlah bilangan oksidasi semua atom dalam ion poliatomik sama 

dengan muatan ionnya. 

Contoh: 

Ion NO3
- 
bermuatan = -1, biloks O = -2 maka: 

(1 x biloks N) + (3 x biloks O) = -1 

Biloks N + (3x(-2)) = -1 

Biloks N =  +5  (P. Putri & Hidayat, 2016, hal. 9–11) 

c. Pengoksidasi dan pereduksi 

  Reaksi redoks adalah penyingkatan antara reaksi oksidasi 

dan reduksi yang berlangsung serentak. Di dalam reaksi redoks 

terdapat zat-zat yang memiliki peran sebagai pereduksi (reduktor) 

dan pengoksidasi (oksidator). Pereduksi atau reduktor merupakan 

zat yang didalam reaksi redoks menyebabkan zat yang lain 

mengalami reduksi. Dalam hal ini, zat pereduksi mengalami 

oksidasi. Pengoksidasi atau oksidator merupakan zat yang di dalam 

reaksi redoks menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Dalam hal 

ini, zat pengoksidasi mengalami reduksi. Apabila di dalam suatu 

reaksi redoks ada zat yang mengoksidasi atau mereduksi dirinya 
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sendiri, maka reaksi tersebut disebut dengan reaksi autoredoks 

(U.Sudarmo, 2013, hal. 154).  

B. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arum Setyaningsih, Sri Rahayu, Fauziatul 

Fajaroh dan Parmin pada 2018 yang berjudul “Pengaruh Process 

Oriented- Guided Inquiry Learning Berkonteks Isu Sosiosaintifik 

Terhadap Keterampilan Berargumentasi Siswa Sekolah Menengah Atas”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan keterampilan 

berargumentasi dan kualitas argumentasi siswa yang dibelajarkan dengan 

model pembelajaran POGIL berkonteks isu-isu sosiosaintifik, POGIL, dan 

konvensional pada materi asam basa. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian eksperimental semu posttest only design. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik terhadap 

keterampilan berargumentasi siswa di ketiga kelas penelitian  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Pintaka Kusumaningtyas, Rezky Oktafiani, 

Mukhamad Nurhadi dan Sekar Sulistyaningwarni pada tahun 2020 yang 

berjudul “Pengaruh Isu Sosiosaintifik Dalam Model Discovery Learning 

Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Pada Materi Asam Basa”, 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan isu 

sosiosaintifik dalam model discovery learning terhadap keterampilan 

berpikir kritis siswa pada materi asam basa. Metode penelitian yang 

digunakan adalah kuasi eksperimen, dengan jenis rancangan penelitian 

posttest only control group design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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nilai rata-rata posttest pada kelompok control adalah 72,36 (kategori baik) 

dan kelompok eksperimen adalah 79,36 (kualitas baik).  

C. Kerangka Berfikir 

 Era globalisasi yang semakin berkembang membuat manusia tidak hanya 

bisa mengandalkan pengetahuan saja melainkan diperlukan juga keterampilan 

atau kemampuan untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang layak dan 

berkualitas. Sumber Daya Manusia (SDM) yang disiapkan untuk dapat menguasai 

keterampilan abad ke-21 akan efektif dan berhasil apabila ditempuh melalui jalur 

pendidikan.  

 Argumentasi merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan 

keterampilan atau kemampuan abad 21 dengan cara menerapkan kemampuan 

argumentasi dalam proses pembelajaran. Kemampuan argumentasi diperlukan 

dalam proses pembelajaran agar dapat mengembangkan kemampuan atau 

keterampilan abad 21. Walaupun argumentasi diperlukan dalam pembelajaran, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa argumentasi peserta didik lemah dalam 

menyertakan bukti dan dukungan yang dapat menjamin kebenaran dari klaim 

yang diajukan. 

 Kemampuan argumentasi dapat membekali peserta didik untuk 

memberikan penjelasan terhadap fenomena dibidang ilmiah yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari. Fenomena tersebut tidak terlepas dari masalah sosial. Maka 

salah satu upaya untuk dapat meningkatkan kemampuan argumentasi siswa yaitu 

melalui pembelajaran isu sosiosaintifik. Isu sosiosaintifik merupakan persoalan 

dalam kehidupan sosial, bersifat kontroversial, dapat didiskusikan dan 
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berhubungan dengan aspek sains. isu sosiosaintifik dapat menjadi sarana untuk 

menjelaskan masalah sosial yang terjadi dibidang ilmiah. Pembelajaran dengan 

pendekatan isu sosiosaintifik diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa 

dikarenakan pembelajaran difokuskan kepada siswa dan berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari peserta didik. 

D. Konsep Operasional 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. 

a. Variabel bebas pada penelitian ini adalah pendekatan Isu 

Sosiosaintifik 

b. Variabel terikat pada penelitian adalah kemampuan argumentasi 

siswa SMA Negeri 03 Tapung yang dapat dilihat dari hasil tes 

yang dilaksanakan  

2. Prosedur Penelitian 

a. Tahap Persiapan 

1. Studi Awal 

Studi awal dilakukan untuk mengidentifikasi awal permasalahan yang 

ada pada sekolah yang akan tuju sebagai tempat penelitian sehingga 

diketahui masalah yang terjadi serta langkah yang akan dilakukan 

selanjutnya. Untuk mengetahui masalah awal maka dilakukan 

wawancara dengan guru kimia tingkat SMA. Hasil wawancara inilah 
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yang kemudian akan disesuaikan dengan penelitian yang akan 

dilakukan.  

2. Studi Pustaka 

Studi pustaka yang dilakukan adalah mengenai kemampuan 

argumentasi siswa serta dipilih beberapa penelitian yang serupa dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Melalui kegiatan studi pustaka ini, 

akan dilihat apa saja tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian 

mendukung kemampuan argumentasi. 

3. Menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar pada standar isi 

mata pelajaran kimia kelas X sesuai kurikulum 2013 yang 

digunakan saat ini, serta menganalisis materi pada buku teks untuk 

menentukan apakah materi sesuai dengan pendekatan pembelajaran 

yang digunakan dan tujuan penelitian yaitu meneliti kemampuan 

argumentasi peserta didik. Pada penelitian ini materi yang dipilih 

adalah Reaksi Oksidasi-Reduksi 

4. Merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan 

perangkat lainnya 

5. Membuat instrumen penelitian sebagai alat pengumpul data yaitu 

berupa tes kemampuan argumentasi yang dibuat oleh peneliti dan 

dibimbing langsung oleh dosen pembimbing 

6. Menguji validitas instrumen penelitian berupa tes kemampuan 

argumentasi siswa, kemudian diperbaiki sesuai dengan arahan dan 

saran dari validator, lalu instrumen tes essay diujikan kepada siswa 
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kelas XI MIPA 3 di SMA Negeri 3 Tapung tahun pelajaran 

2021/2022 untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, dan daya pembeda. Hasil validasi instrumen 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Instrumen yang valid 

dan sesuai kriteria akan langsung digunakan untuk penelitian 

7. Menghubungi guru kimia untuk menentukan jadwal pelaksanaan 

penelitian 

b. Tahap Pelaksanaan 

1. Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol berdasarkan uji 

homogenitas 

2. Memberikan soal pretest pada kedua kelas sampel untuk 

mengetahui kemampuan dasar siswa 

3. Melakukan proses pembelajaran pada materi reaksi redoks 

dimana kelas eksperimen diberikan perlakukan pembelajaran isu 

sosiosaintifik sedangkan pada kelas kontrol dengan model 

pembelajaran kurikulum 2013  

Langkah-langkah pelaksanaannya yaitu: 

a. Kelas Eksperimen 

1) Peneliti berperan sebagai guru dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran 

2) Menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran 

3) Guru memeriksa kehadiran siswa 
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4) Penyampaian materi oleh peneliti dengan memberikan 

pendekatan isu-isu sosiosaintifik pada awal pembelajaran 

sebagai perlakuan dalam kelas eksperimen 

5) Guru melanjutkan pada materi reaksi redoks 

6) Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok 

7) Guru memberikan lembar kerja siswa yang harus 

dikerjakan secara berkelompok sesuai dengan kelompok 

yang telah dibagikan 

8) Siswa mendiskusikan isu sosiosaintifik serta menjawab 

soal yang ada pada lembar kerja 

9) Siswa mempresentasikan hasil diskusi secara kelompok 

10)  Siswa membuat kesimpulan tentang materi yang 

dipelajari 

b. Kelas kontrol 

1) Guru membuka pelajaran 

2) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

3) Siswa diberi rangsangan untuk memusatkan perhatian 

pada materi yang disampaikan 

4) Siswa mengamati penjelasan yang diberikan guru 

berkaitan dengan materi yang disampaikan 

5) Siswa bertanya berkaitan dengan materi yang disampaikan 

6) Siswa diberi soal berkaitan materi yang diajarkan 
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c. Tahap Penyelesaian  

1. Memberikan soal pos-test 

2. Mengolah data hasil pretest dan post-test serta beberapa 

instrumen pendukung yang lain 

3. Menganalisis dan membahas hasil penelitian 

4. Menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah dilaksanakan 

E. Uji Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah serta tinjauan pustaka, maka hipotesis dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

Ha: Terdapat pengaruh pendekatan isu sosiosaintifik terhadap kemampuan 

argumentasi siswa 

Ho: Tidak terdapat pengaruh pendekatan isu sosiosaintifik terhadap 

kemampuan argumentasi siswa 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuasi 

Eksperimen. Kuasi eksperimen merupakan penelitian semu yang dilaksanakan 

menggunakan seluruh subjek dalam kelompok belajar untuk diberi perlakuan dan 

bukan menggunakan subjek yang diambil secara acak.  

 Penelitian ini menggunakan desain Pretest-Posttest, Non Equivalent 

Control Group Design. Desain penelitian ini dilakukan pretest terlebih dahulu 

sebelum perlakuan diberikan. Karena adanya pretest, maka pada desain penelitian 

tingkat kesetaraan kelompok turut diperhitungkan. Pola dalam penelitian kuasi 

eksperimen model Pretest-Posttest, Non Equivalent Control Group Design ini 

dapat digambarkan sebagai berikut ini: 

Tabel 3. 1 Pretest-posttest Non-Equivalent Control Group Design 

Kelompok Pretest Variabel Terikat Posttest 

Eksperimen O1 X1 O2 

Kontrol O3 X2 O4 

Keterangan:  

X1 dan X2 = Perlakuan pada kelompok eksperimen dan kontrol 

O1 dan O3 = Hasil Pretest kelompok eksperimen dan kontrol 

O2 dan O4 = Hasil Postest kelompok eksperimen dan kontrol (Kurniawati, 2019) 
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B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini dilaksanakan pada tingkat Sekolah Menengah Atas 

Negeri 3 Tapung dan penelitian ini dilakukan semester genap tahun pelajaran 

2021/2022 pada tanggal 19 Maret s/d 19 Mei 2022 di kelas X MIPA 2 dan X 

MIPA 3 

C. Objek dan Subjek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah kemampuan argumentasi siswa pada materi 

reaksi redoks dengan menggunakan pendekatan pembelajaran isu sosiosaintifik di 

SMA Negeri 3 Tapung dan subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA 

2 dan X MIPA 3 di SMA Negeri 3 Tapung 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dari penelitian ini ialah seluruh peserta didik kelas X MIPA di SMA 

Negeri 3 Tapung yang terdiri dari 3 kelas dengan 105 peserta didik sedangkan 

sampel dari penelitian ini menggunakan 2 kelas dari 3 kelas yang ada dengan 1 

kelas eksperimen dan 1 kelas kontrol. Peneliti menggunakan teknik sampel 

random sampling sebagai teknik dalam pengambilan sampel untuk penelitian ini. 

Pengambilan sampel populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi tersebut sehingga dilakukan uji homogenitas untuk 

menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol yang homogen. Setelah 

didapatkan dua kelas maka ditetapkan pembelajaran dikelas X MIPA 2 dengan 35 

siswa sebagai kelas eksperimen dengan menggunakan pembelajaran isu 

sosiosaintifik dan kelas X MIPA 3 dengan 35 siswa sebagai kelas kontrol 

menggunakan pembelajaran kurikulum 2013 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

a. Tes dilakukan dengan memberikan pretest terlebih dahulu kemudian 

dilanjutkan memberi perlakukan pendekatan isu sosiosaintifik kepada 

kelas eksperimen dan pembelajaran kurikulum 2013 kepada kelas kontrol. 

Selanjutnya diberikan soal sebagai post-test. Tes soal argumentasi 

digunakan untuk mendapatkan data kemampuan argumentasi peserta didik 

pada konsep reaksi redoks. Tes yang dirancang pada penelitian ini 

berbentuk tes uraian/essay. Soal tes kemampuan argumentasi sebelumnya 

terlebih dahulu dikonsultasikan kepada dosen pembimbing serta guru mata 

pelajaran kimia yang bersangkutan. 

b. Observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena yang 

bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dan mengukur faktor-

faktor yang diamati khususnya kecakapan sosial (Kurniawati, 2021, hal. 

60) 

c. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, 

laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian 

(Riduwan, 2013, hal. 77)  

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis butir soal  

 Diadakan uji coba terhadap siswa lain yang tidak terlibat sebagai sampel 

dalam penelitian untuk memperoleh soal-soal tes yang baik sebagai alat 
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pengumpulan data. Soal instrumen diuji cobakan kemudian dianalisis untuk 

mengetahui validitas, realibilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal 

dengan rumus sebagai berikut: 

a. Validitas Soal 

  Validitas berasal dari kata validity yang artinya sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi 

ukurnya. Validitas merupakan uji untuk mengukur tingkat kehandalan dan 

kesahihan alat ukur yang akan digunakan. Bila instrumen alat ukur sudah 

valid maka artinya alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu 

adalah valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Oleh karena itu, instrumen yang valid ialah instrumen yang benar-

benar tepat untuk mengukur apa yang ingin diukur. 

  Perhitungan validitas dari sebuah instrumen dapat menggunakan 

rumus Korelasi Product Moment atau dikenal juga dengan Korelasi 

Pearson, dengan menggunakan rumus Korelasi Product Moment sebagai 

berikut. 

    = 
 (∑  ) (∑ )(∑ )

√( ∑   (∑ ) ) ( ∑   (∑ ) )
 

Keterangan: 

    = Koefisien korelasi suatu butir/item 

N = Jumlah Subjek 

X = Skor suatu butir/item 

Y = Skor total 
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  Nilai r kemudian dikonsultasikan dengan         Bila         dari 

rumus diatas lebih besar dari        maka butir tersebut valid, dan 

begitupula sebaliknya (Kurniawati, 2019, hal. 143). 

b. Reliabilitas tes 

  Kata reliabilitas diambil dari bahasa inggris yaitu reliabilty, yang 

berasal dari kata reliabel yang artinya dapat dipercaya. Suatu instrumen 

dikatakan dapat dipercaya jika memberikan hasil yang tetap apabila 

diujikan berkali-kali. Realibilitas mengacu pada ketetapan suatu instrumen 

dalam menilai apa yang diinginkan, artinya kemampuan instrumen 

tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama.  

  Dalam menguji reliabilitas digunakan uji konsistensi internal 

dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach sebagai berikut. 

     [
 

   
] [  

∑  
 

  
 ] 

Keterangan : 

     Reliabilitas instrumen 

k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑  
  = Jumlah varian butir/item 

  
  = Varian total 

(Kurniawati, 2019, hal. 144) 

Realibilitas memiliki kriteria yang dapat digunakan yaitu sebagai 

berikut. 

 



32 
 

 
 

Tabel 3. 2 Klasifikasi Interpretasi Koefisien Realibilitas Tes 

No Rentang Kriteria 

1      0,20 Sangat rendah 

2 0,20        0,40 Rendah 

3 0,40        0,60 Cukup 

4 0,60       0,80 Tinggi 

5 0,80        1,00 Sangat tinggi 

Sumber : (Zein & Miterianifa, 2016) 

c. Tingkat Kesukaran 

  Suatu soal dikatakan baik apabila soal tersebut tidak terlalu mudah 

maupun tidak terlalu sulit. Soal yang terlalu mudah tidak dapat 

merangsang siswa untuk meningkatkan usaha dalam memecahkan soal. 

Begitupula sebaliknya, soal yang terlalu sulit akan menyebabkan siswa 

menjadi putus asa dan tidak memiliki semangat untuk mencoba 

memecahkan soal karena diluar jangkauannya.  

  Sulit dan mudahnya suatu soal ditunjukkan oleh suatu bilangan 

yang disebut indeks kesukaran. Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 

sampai dengan 1,0. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran 

soal. Soal dengan indeks kesukaran 0,0 menunjukkan bahwa soal itu 

terlalu sukar, sebaliknya indeks 1,0 menunjukkan bahwa soal terlalu 

mudah. Didalam istilah evaluasi, indeks kesukaran diberi simbol P, 

singkatan dari kata “Proporsi”. 

Adapun rumus mencari indeks kesukaran (P) adalah sebagai berikut. 
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Keterangan: 

   Indeks kesukaran 

   Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

    Jumlah seluruh siswa peserta tes (A. A. Rahman & Narsyah, 2021, 

hal. 131)  

  Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran sering 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Tabel 3. 3 Klasifikasi Indeks Kesukaran 

No Rentang Kriteria 

1 0,00 – 0,30 Soal sukar 

2 0,30 – 0,70 Soal sedang 

3 0,70 – 1,00 Soal mudah 

Sumber : (A. A. Rahman & Narsyah, 2021)  

d. Daya Pembeda 

  Daya pembeda soal merupakan kemampuan sesuatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang pandai atau memiliki kemampuan tinggi 

dengan siswa yang tidak pandai atau berkemampuan rendah. Angka yang 

menunjukkan besarnya beda pembeda disebut indeks diskriminasi, atau 

disingkat D. Indeks diskriminasi atau daya pembeda ini berkisar antara 

0,00 sampai 1,00 sama seperti indeks kesukaran, tetapi yang membedakan 

adalah indeks kesukaran tidak memiliki tanda negatif. Tanda negatif pada 

indeks diskriminasi digunakan jika sesuatu soal “terbalik” menunjukkan 

kualitas tester yaitu anak pandai disebut tidak pandai dan anak tidak 

pandai disebut pandai. 
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  Soal yang baik adalah soal yang dijawab benar oleh siswa-siswa 

yang pandai. Suatu soal jika dapat dijawab dengan benar oleh siswa yang 

pandai maupun siswa tidak pandai, maka soal itu tidak baik karena tidak 

mempunyai daya pembeda. Daya beda suatu soal dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

D = 
  

  
 - 
  

  
 =       

Keterangan: 

D  : Daya beda 

    : Banyak peserta kelompok atas yang menjawab benar 

    : Banyak peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

    : Banyak peserta kelompok atas 

    : Banyak peserta kelompok bawah (A. A. Rahman & Narsyah, 

2021, hal. 136)  

Tabel 3. 4 Klasifikasi Daya Pembeda 

No Besar angka indeks Klasifikasi 

1 D   0,4 Sangat Baik 

2 0,3   D   0,4 Baik 

3 0,2   D   0,3 Cukup Baik 

4 D < 0,2 Kurang Baik 

Sumber : (Masitoh & Weni, 2020)  

  Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan 

penelitian terutama bila diinginkan kesimpulan mengenai masalah yang 

diteliti. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini kemudian diolah lebih 

lanjut. 
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2. Analisis Data Penelitian 

Adapun langkah-langkah dalam melakukan pengolahan data hasil 

penelitian sebagai berikut: 

a. Menganalisis instrumen tes essay 

Keterampilan argumentasi peserta didik akan di analisa melalui 

jawaban peserta didik dari pertanyaan yang dapat mengindikasikan 

adanya kemampuan argumentasi peserta didik. Data yang diperoleh 

dari instrumen dapat dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Memberikan skor pada setiap jawaban peserta didik berdasarkan 

jawaban standar yang telah dibuat 

2) Banyaknya skor argumen untuk tiap level argumen dihitung dalam 

bentuk persen menggunakan rumus yang dikemukakan oleh 

purwanto (2010) sebagai berikut. 

NP = 
 

  
 x 100 x % 

Keterangan : 

NP  = Nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R  = Skor mentah yang diperoleh (dalam penelitian ini jumlah 

argumen yang muncul pada tingkat level yang ditentukan) 

SM = Skor maksimum ideal yang diharapkan (dalam penelitian 

ini jumlah total argumen peserta didik)  
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b. Analisis Data Awal (Uji Homogenitas) 

Analisis data awal dimulai dengan pengujian homogenitas dengan 

menggunakan uji F dengan rumus (Sugiyono, 2015, hal. 140): 

Fhitung = 
               

               
 

Sedangkan untuk menghitung varian dari masing-masing kelompok 

digunakan rumus (Sugiyono, 2015, hal. 57)  

   = 
∑(    ) 

(   )
 

Keterangan: 

   = Varian sampel 

   = Nilai sampel 

  = Rata-rata sampel 

  = jumlah sampel 

 Sampel dikatakan mempunyai varians yang sama atau homogen jika 

perhitungan data awal didapatkan Fhitung < Ftabel. 

c. Uji Normalitas 

Data yang sudah didapatkan harus dilakukan uji normalitas terlebih 

dahulu dengan tujuan menguji apakah sampel dalam penelitian ini 

berasal dari populasi yang normal atau tidak. Adapun uji yang 

dilakukan adalah uji chi kuadrat dengan rumus (Sugiyono, 2015, hal. 

82): 

  = ∑
(      ) 
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Keterangan: 

   = Chi kuadrat 

   = Frekuensi yang diobservasi 

   = Frekuensi yang diharapkan  

Perhitungan apabila X
2

hitung > X
2
tabel maka distribusi data tidak normal. 

Dan sebaliknya jika X
2

hitung < X
2
tabel maka distribusi data normal. 

d. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah uji t. Sebelum 

melakukan analisis data uji t ada syarat yang harus dilakukan, yaitu uji 

normalitas yang digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

terdistribusi normal atau tidak. Ketika syarat telah dilaksanakan maka 

data tersebut dianalisis dengan menggunakan uji t, ada dua rumus uji t 

(Sugiyono, 2015, hal. 138) yaitu: 

Separated Varians: 

t = 
      

√
   

  
 
   

  

 

Polled Varians: 

t = 
       

√
(     )    (    )   

       
 (
 

  
  

 

  
)

 

keterangan:  

   = rata-rata kelas eksperimen 

   = rata-rata kelas kontrol 

s1 = varians kelas eksperimen 

s2 = varians kelas kontrol 
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n1 = jumlah anggota sampel kelas eksperimen 

n2  = jumlah anggota sampel kelas kontrol 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 

rata-rata kemampuan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Apabila thitung > ttabel maka hipotesis nol ditolak dan sebaliknya apabila 

thitung < ttabel maka hipotesis nol diterima. 

e. Koefisien Determinasi 

Ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat disebut dengan koefisien 

determinasi atau koefisien determinan. Bila koefisien determinan r
2
 = 0, 

berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh sama sekali (0%) 

terhadap variabel terikat. Sebaliknya, bila koefisien determinan r
2
 = 1 

berarti variabel terikat 100% dipengaruhi oleh variabel bebas. Karena 

itu, letak r
2
 berada dalam selang (interval) antara 0 dan 1. Secara aljabar 

dinyatakan: 

0    r
2
   1 

Berikut adalah rumus dari uji determinasi: 

        = 
 √   

√    
 

keterangan: 

r
2
  = Koefisien determinasi 

t  = Koefisien tes “t” 

n  = Banyak peserta didik 
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Sementara itu rumus yang digunakan untuk menentukan persentase 

peningkatan (koefisien pengaruh) dari perlakuan adalah: 

Kp = r
2
 x 100% 

Keterangan: 

r
2  

= Koefisien determinasi 

Kp = Koefisien Pengaruh (Riduwan, 2013, hal. 224) 

 

 

 

 

 

 



 
 

60 
 

BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan terhadap kemampuan 

argumentasi siswa menggunakan pendekatan isu sosiosaintifik pada materi reaksi 

redoks di SMA Negeri 3 Tapung didapatkan kesimpulan yaitu: 

1. Terdapat pengaruh yang dapat dilihat dari hasil perhitungan uji-t yang 

menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0.002 yang mana lebih kecil dari 

0.05 sehingga keputusannya adalah Ha diterima dan Ho ditolak.  

2. Besarnya pengaruh tersebut dapat juga dilihat dari perhitungan koefisien 

pengaruh yaitu sebesar 13.69%. Artinya terjadi peningkatan kemampuan 

argumentasi siswa sebesar 13.69% di kelas eksperimen dengan penerapan 

isu sosiosaintifik. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran yang berhubungan 

dengan penerapan isu sosiosaintifik terhadap kemampuan argumentasi siswa, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada guru kimia untuk dapat menerapkan pendekatan 

pembelajaran isu sosiosaintifik pada pembelajaran kimia, karena dapat 

membantu meningkatkan kemampuan argumentasi siswa, selain itu dapat 

juga sebagai variasi pelaksanaan pembelajaran di sekolah 
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2. Penelitian ini dilakukan peneliti hanya pada materi reaksi redoks, peneliti 

menyarankan supaya pendekatan ini dapat diterapkan juga pada materi 

kimia yg lain yang dapat disesuaikan dengan pendekatan ini 

3. Penelitian ini hanya difokuskan untuk melihat pengaruh penerapan isu 

sosiosaintifik terhadap kemampuan argumentasi siswa, bagi peneliti lain 

yang ingin menindak lanjuti penelitian ini bisa mengkombinasikan 

pendekatan isu sosiosaintifik dengan media lain untuk meningkatkan 

kemampuan argumentasi siswa 
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LAMPIRAN 

Lampiran A. 1 Silabus 

SILABUS 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 03 Tapumg 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas/Semester : X /1-2 (Ganjil & Genap) 

Alokasi Waktu : 3 JP / Minggu 

Tahun Pelajaran : 2021/2022 

StandarKompetensi 

(KI) 

: KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

  KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 

damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

  KI-3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
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  KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan 

dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

  

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran  Kegiatan Pembelajaran 

3.1 Memahami metode ilmiah, hakikat 

ilmu Kimia,  keselamatan dan 

keamanan Kimia di laboratorium, 

serta peran kimia dalam kehidupan 

 

Metode ilmiah, hakikat ilmu 

Kimia,  keselamatan dan 

keamanan kimia di 

laboratorium, serta peran 

Kimia dalam kehidupan 

 Metode ilmiah 

 Hakikat ilmu Kimia 

 Keselamatan dan 

keamanan kimia di 

laboratorium 

 Peran Kimia dalam 

kehidupan 

 Mengamati produk-produk dalam kehidupan sehari-hari, 

misalnya: sabun, detergen, pasta gigi, shampo, kosmetik, obat, 

susu, keju, mentega, minyak goreng, garam dapur,  asam cuka, 

dan lain lain yang mengandung bahan kimia. 

 Mengunjungi laboratorium untuk mengenal alat-alat 

laboratorium kimia dan fungsinyaserta mengenal beberapa 

bahan kimia dan sifatnya (mudah meledak, mudah terbakar, 

beracun, penyebab iritasi, korosif, dan lain-lain).  

 Membahas cara kerja ilmuwan kimia dalam melakukan 

penelitian dengan menggunakan metode ilmiah (membuat 

hipotesis, melakukan percobaan, dan menyimpulkan) 

 Merancang dan melakukan percobaan ilmiah, misalnya 

menentukan variabel yang mempengaruhi kelarutan gula 

dalam air dan mempresentasikan hasil percobaan. 

 Membahas dan menyajikan hakikat ilmu Kimia  

 Mengamati dan membahas gambar atau videoorang yang 

sedang bekerja di laboratorium untuk memahami prosedur 

standar tentang keselamatan dan keamanan kimia di 

laboratorium. 

4.1 Menyajikan hasil rancangan dan 

hasil percobaan ilmiah 
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Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran  Kegiatan Pembelajaran 

 Membahas dan menyajikan peran Kimia dalam penguasaan 

ilmu lainnya baik ilmu dasar, seperti biologi, astronomi, 

geologi, maupun ilmu terapan seperti pertambangan, 

kesehatan, pertanian, perikanan dan teknologi. 

3.2 Memahami model atom Dalton,  

Thomson, Rutherfod, Bohr, dan 

mekanika gelombang                                                      

Struktur Atom dan Tabel 

Periodik 

 Partikel penyusun 

atom 

 Nomor atom dan 

nomor massa  

 Isotop 

 Perkembangan model 

atom 

 Konfigurasi elektron 

dan diagram orbital   

 Bilangan kuantum dan 

bentuk orbital. 

 Hubungan Konfigurasi 

 Menyimak penjelasan bahwa atom tersusun daripartikel dasar, 

yaitu elektron, proton, dan neutron serta proses penemuannya.  

 Menganalisis dan menyimpulkan bahwa nomor atom, nomor 

massa, dan isotop berkaitan dengan jumlah partikel dasar 

penyusun atom. 

 Menyimak penjelasan dan menggambarkan  model-model 

atom menurut Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan 

mekanika kuantum. 

 Membahas penyebab benda memiliki warna yang berbeda-

beda berdasarkan model atom Bohr. 

 Membahas prinsip dan aturan penulisan konfigurasi elektron 

dan menuliskan konfigurasi elektron dalam bentuk diagram 

orbital serta menentukan bilangan kuantum dari setiap 

elektron. 

 Mengamati Tabel Periodik Unsur untuk menunjukkan bahwa 

unsur-unsur dapat disusun dalam suatu tabel berdasarkan 

3.3 Memahami cara penulisan 

konfigurasi elektron dan pola 

konfigurasi elektron terluar untuk 

setiap golongan dalam tabel 

periodik 

3.4 Menganalisis kemiripan sifat unsur 

dalam golongan dan 

keperiodikannya 

4.2 Menggunakan model atom untuk 

menjelaskan fenomena alam atau 

hasil percobaan 

4.3 Menentukan letak suatu unsur 

dalam tabel periodik dan sifat-

sifatnya berdasarkan konfigurasi 

elektron 
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Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran  Kegiatan Pembelajaran 

4.4 Menalar kemiripan dan 

keperiodikan sifat unsur 

berdasarkan data sifat-sifat periodik 

unsur 

elektron dengan letak 

unsur dalam tabel 

periodik 

 Tabel periodik dan sifat 

keperiodikan unsur 

kesamaan sifat unsur. 

 Membahas perkembangan sistem periodik unsur dikaitkan 

dengan letak unsur dalam Tabel Periodik Unsur berdasarkan 

konfigurasi elektron. 

 Menganalisis dan mempresentasikan hubungan antara nomor 

atom dengan sifat keperiodikan unsur (jari-jari atom, energi 

ionisasi, afinitas elekton, dan keelektronegatifan) berdasarkan 

data sifat keperiodikan unsur. 

 Menyimpulkan letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan 

konfigurasi elektron dan memperkirakan sifat fisik dan sifat 

kimia unsur tersebut.  

 Membuat dan menyajikan karya yang  berkaitan dengan 

model atom, Tabel Periodik Unsur, atau grafik keperiodikan 

sifat unsur. 

3.5Membandingkan ikatan ion, ikatan 

kovalen, ikatan kovalen koordinasi, 

dan ikatan logam serta kaitannya 

dengan sifat zat 

Ikatan Kimia, Bentuk 

Molekul, dan Interaksi 

Antarmolekul  

 Susunan elektron stabil 

 Teori Lewis tentang 

ikatan kimia 

 Mengamati sifat beberapa bahan, seperti: plastik, keramik, dan 

urea.   

 Mengamati proses perubahan garam dan gula akibat pemanasan 

serta membandingkan hasil. 

 Menyimak teori Lewis tentang ikatan dan menuliskan struktur 

Lewis 

 Menyimak penjelasan tentang perbedaan sifat senyawa ion dan 

senyawa kovalen. 

 Membandingkan proses pembentukan ikatan ion dan ikatan 

3.6 Menentukan bentuk molekuldengan 

menggunakan teori tolakan 

pasangan elektron kulit valensi 

(VSEPR) atau Teori Domain 

Elektron  
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Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran  Kegiatan Pembelajaran 

3.7 Menentukan interaksi antar partikel 

(atom, ion, dan molekul) dan 

kaitannya dengan sifat fisik zat 

 Ikatan ion dan ikatan 

kovalen 

 Senyawa kovalen polar 

dan nonpolar. 

 Bentuk molekul 

 Ikatan logam 

 Interaksi antarpartikel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kovalen. 

 Membahas dan membandingkan proses pembentukan ikatan 

kovalen tunggal dan ikatan kovalen rangkap. 

 Membahas adanya molekul yang tidak memenuhi aturan oktet.  

 Membahas proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi.  

 Membahas ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar 

sertasenyawa polar dan senyawa nonpolar. 

 Merancang dan melakukan percobaan kepolaran beberapa 

senyawa dikaitkan dengan perbedaan keelektronegatifanunsur-

unsur yang membentuk ikatan. 

 Membahas dan memperkirakan  bentuk molekul berdasarkan 

teori jumlah pasangan elektron di sekitar inti atom dan 

hubungannya dengan kepolaran senyawa. 

 Membuat dan memaparkan model bentuk molekul dari bahan-

bahan bekas, misalnya gabus dan karton, atau perangkat lunak 

kimia. 

 Mengamati kekuatan relatif paku dan tembaga dengan diameter 

yang sama dengan cara membenturkan kedua logam tersebut. 

 Mengamati dan menganalisis sifat-sifat logam dikaitkan dengan 

proses pembentukan ikatan logam. 

 Menyimpulkan bahwa jenis ikatan kimia berpengaruh kepada 

sifat fisik materi.  

 Mengamati dan menjelaskan perbedaan bentuk tetesan air di 

 4.5 Merancang dan melakukan 

percobaan untuk menunjukkan 

karakteristik senyawa ion atau 

senyawa kovalen (berdasarkan 

titik leleh,titik didih, daya hantar 

listrik, atau sifat lainnya)   

4.6 Membuat model bentuk molekul 

dengan menggunakan bahan-bahan 

yang ada di lingkungan sekitar atau 

perangkat lunak kimia 

4.7 Menalar sifat-sifat zat di sekitar kita 

dengan menggunakan prinsip 

interaksi antarpartikel 

 



71 
 

 
 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran  Kegiatan Pembelajaran 

 

 

 

atas kaca dan di atas kaca yang dilapisi lilin. 

 Membahas penyebab air di atas daun talas berbentuk butiran. 

 Membahas interaksi antar molekul dan konsekuensinya 

terhadap sifat fisik senyawa.  

 Membahas jenis-jenis interaksi antar molekul(gaya London, 

interaksi dipol-dipol, dan ikatan hidrogen) serta kaitannya 

dengan sifat fisik senyawa. 

  

3.8 Menganalisis sifat  larutan berdasar-

kan daya hantar listriknya  

Larutan Elektrolit dan 

Larutan Nonelektrolit  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 Mengamati gambar orang menyemtrum ikan dengan alat 

semtrum di sungai 

 Merancang dan melakukan percobaan untuk menyelidiki sifat 

elektrolit beberapa larutan yang ada di lingkungan dan larutan 

yang ada di laboratorium serta melaporkan hasil percobaan. 

 Mengelompokkan larutan ke dalam elektrolit kuat,  elektrolit 

lemah, dan nonelektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. 

 Menganalisis jenis ikatan kimia dan sifat elektrolit suatu zat 

serta menyimpulkan bahwa larutan elektrolit dapat berupa 

senyawa ion atau senyawa kovalen polar.  

 Membahas dan menyimpulkan fungsi larutan elektrolit dalam 

tubuh manusia serta cara mengatasi kekurangan elektrolit 

dalam tubuh. 

4.8 Membedakan daya hantar listrik 

berbagai larutan melalui 

perancangan dan pelaksanaan 

percobaan 
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3.9 Menentukan bilangan oksidasi unsur 

untuk mengidentifikasi reaksi 

reduksi dan oksidasiserta penamaan 

senyawa  

Reaksi Reduksi dan 

Oksidasi serta Tata nama 

Senyawa 

 Bilangan oksidasi unsur 

dalam senyawa atau ion 

 Perkembangan reaksi 

reduksi-oksidasi 

 Tata nama senyawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengamati reaksi oksidasi melalui perubahan warna pada 

irisan buah (apel, kentang, pisang) dan karat besi. 

 Menyimak penjelasan mengenai penentuan bilangan oksidasi 

unsur dalam senyawa atau ion. 

 Membahas perbedaan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi 

 Mengidentifikasi reaksi reduksi dan reaksi oksidasi.  

 Mereaksikan logam magnesium dengan larutan asam klorida 

encer di dalam tabung 

  reaksi yang ditutup dengan balon.  

 Mereaksikan padatan natrium hidroksida dengan larutan asam 

klorida encer di dalam tabung reaksi yang ditutup dengan 

balon.  

 Membandingkan dan menyimpulkan kedua reaksi tersebut. 

 Membahas penerapan aturan tata nama  senyawa anorganik dan 

organik sederhana menurut aturan IUPAC. 

 Menentukan nama beberapa senyawa sesuai aturan IUPAC. 

4.9Membedakan reaksi yang melibatkan 

dan tidak melibatkan perubahan 

bilangan oksidasi melalui 

percobaan 

 

 

 

 

3.10Menerapkan hukum-hukum dasar 

kimia, konsep massa molekul 

relatif, persamaan kimia, konsep 

Hukum-hukum Dasar 

Kimia dan Stoikiometri 

 Mengamati demonstrasi reaksi larutan kalium iodida dan 

larutan timbal(II) nitrat yang ditimbang massanya sebelum dan 
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mol, dan kadar zat untuk 

menyelesaikan perhitungan kimia 

 

4.10 Mengolah data terkait hukum-

hukum dasar kimia, konsep massa 

molekul relatif, persamaan kimia, 

konsep mol, dan kadar zat untuk 

menyelesaikan perhitungan kimia 

 

 Hukum-hukum dasar 

kimia  

 Massa atom relatif (Ar) 

dan Massa molekul 

relatif (Mr) 

 Konsep mol dan 

hubungannya dengan 

jumlah partikel, massa 

molar, dan volume 

molar 

 Kadar zat  

 Rumus empiris dan 

rumus molekul. 

 Persamaan kimia 

 Perhitungan kimia 

dalam suatu persamaan 

reaksi.  

 Pereaksi pembatas dan 

pereaksi berlebih. 

 Kadar dan perhitungan 

kimia untuk senyawa 

hidrat. 

sesudah reaksi. 

 Menyimak penjelasan tentang hukum-hukum dasar Kimia 

(hukum Lavoisier, hukum Proust , hukum Dalton, hukum Gay 

Lussac dan hukum Avogadro). 

 Menganalisis data untuk menyimpulkan hukum Lavoisier, 

hukum Proust , hukum Dalton, hukum Gay Lussac dan hukum 

Avogadro. 

 Menentukan massa atom relatif dan massa molekul relatif. 

 Menentukan hubungan antara mol,jumlah partikel, massa 

molar,dan volume molar gas. 

 Menghitung banyaknya zat dalam campuran  (persen massa, 

persen volume, bagian per juta, kemolaran, kemolalan, dan 

fraksi mol). 

 Menghubungkan rumus empiris dengan rumus molekul. 

 Menyetarakan persamaan kimia.  

 Menentukan jumlah mol,massa molar, volume molar gas dan 

jumlah partikel yang terlibat dalam persamaan kimia. 

 Menentukan pereaksi pembatas pada sebuah reaksi kimia. 

 Menghitung banyaknya molekul air dalam senyawa hidrat. 

 Melakukan percobaan pemanasan  senyawa hidrat dan 
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menentukan jumlah molekul air dalam sebuah senyawa hidrat. 

 Membahas penggunaan konsep mol untuk menyelesaikan 

perhitungan kimia. 
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Lampiran A. 2 Program Semester 

PROGRAM SEMESTER 
 

Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 03 Tapung 

Tahun Pelajaran     : 2021/2022 

Kelas/Semester      : X / Genap 

Mata Pelajaran   : Kimia  

Alokasi Waktu  : 3 Jam / Minggu 
 

Materi Pokok / Kompetensi Dasar 
Jml 

JP 

Januari Februari Maret April Mei Juni Ket 

1 2 3 4 5 1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4 5 1 2 3 4   

Larutan Elektrolit dan Larutan Nonelektrolit 

3.8 Menganalisis sifat  larutan berdasarkan daya hantar 

listriknya 

4.8 Membedakan daya hantar listrik berbagai larutan 

melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan 

15 JP  3 3 3 3 3      

  

                  

Reaksi Reduksi dan Oksidasi serta Tata nama Senyawa 

3.9 Menentukan bilangan oksidasi unsur untuk 

mengidentifikasi reaksi reduksi dan oksidasiserta 

penamaan senyawa 

4.9Membedakan reaksi yang melibatkan dan tidak 

melibatkan perubahan bilangan oksidasi melalui 

percobaan 

15 JP       3 3 3  3                   

Hukum-hukum Dasar Kimia dan Stoikiometri 

3.10Menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep 

massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, 

dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia 

4.10 Mengolah data terkait hukum-hukum dasar kimia, 

konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep 

27 JP              3 3 3 3  3 3 3  3 3      
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mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan 

kimia 

Jumlah Jam Efektif 57 JP  3 3 3 3 3 3 3 3  3   3 3 3 3  3 3 3  3 3      

Jumlah Jam Cadangan 0 JP                              

Jumlah Jam Total Semester Genap 57 JP  3 3 3 3 3 3 3 3  3   3 3 3 3  3 3 3  3 3      

    

       Ket: 
 

 : Libur Kenaikan Kelas   : Ujian Praktek Kelas XII    : Ujian Tengah Semester 

 : Ujian Sekolah Kelas XI   : Ujian Kenaikan Kelas 
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Lampiran A. 3: RPP Kelas Eksperimen 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SMAN 03 TAPUNG 

Mata Pelajaran : KIMIA 

Kelas /Semester :  X/Genap 

Materi Pokok  :  Reaksi Reduksi dan Oksidasi  

Tahun Pelajaran :  2021/2022 

Alokasi Waktu : 9 JP ( 3 Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti: 

KI SPIRITUAL (KI 1) DAN KI SOSIAL (KI 2) 

Kompetensi Sikap Spiritual yang ditumbuhkembangkan melalui keteladanan, 

pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata 

pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik, yaitu berkaitan dengan 

kemampuan menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

Sedangkan pada Kompetensi Sikap Sosial berkaitan dengan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, kerjasama, responsive (kritis),pro-aktif  (kreatif) dan 

percaya diri, serta dapat berkomunikasi dengan baik. 

KI PENGETAHUAN (KI 3) KI KETERAMPILAN (KI 4) 

KI3:Memahami ,menerapkan, dan 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan 

metakognitif berdasarkan rasa 

ingintahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan,  

kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah  

KI4:Mengolah, menalar, dan menyaji 

dalam  ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif 

dan kreatif, serta mampu 

menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan   
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.9 Menganalisis perkembangan 

konsep reaksi oksidasi-reduksi 

serta menentukan bilangan 

oksidasi atom dalam molekul 

atau ion 

3.9.1 Menjelaskan konsep reaksi oksidasi dan 

reduksi berdasarkan penggabungan dan 

pelepasan oksigen 

3.9.2 Menjelaskan konsep reaksi oksidasi reduksi 

berdasarkan pelepasan dan penerimaan 

electron 

3.9.3 Menjelaskan konsep reaksi oksidasi reduksi 

berdasarkan perubahan bilangan oksidasi 

3.9.4 Menganalisis bilangan oksidasi atom unsur 

dalam senyawa atau ion 

3.9.5 Menganalisis oksidator dan reduktor dalam 

reaksi redoks 

3.9.6 Mengidentifikasi reaksi redoks dan 

autoredoks 

4.9 Menganalisis beberapa reaksi 

berdasarkan perubahan bilangan 

oksidasi yang diperoleh dari 

data hasil percobaan dan/ atau 

melalui percobaan 

4.9.1 Terampil menganalisis informasi sehingga 

dapat menyetarakan reaksi redoks dengan 

metode bilangan oksidasi 

  

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama  

Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Discovery Learning 

yang dipadukan dengan pendekatan isu sosiosaintifik, siswa diharapkan 

menggali informasi dari berbagai sumber belajar dan mengolah informasi, 

serta terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung. Dengan rasa 

rasa ingin tahu, tanggung jawab, displin selama proses pembelajaran, 

bersikap jujur, santun, percaya diri dan pantang menyerah, serta memiliki 

sikap responsif (berpikir kritis) dan pro-aktif (kreatif), serta mampu 

berkomukasi dan bekerjasama dengan baik, setelah mengikuti proses 

pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat   : 

 Memahami konsep reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan 

penggabungan dan pelepasan oksigen 
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 Memahami Konsep reaksi oksidasi reduksi berdasarkan pelepasan dan 

penerimaan electron 

 

Pertemuan Kedua 

 Memahami konsep reaksi oksidasi reduksi berdasarkan perubahan 

bilangan oksidasi 

 Memahami bilangan oksidasi 

 Menganalisis bilangan oksidasi atom unsur dalam senyawa atau ion 

 

Pertemuan Ketiga 

 Menganalisis oksidator dan reduktor dalam reaksi redoks 

 Mengidentifikasi reaksi redoks dan autoredoks 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Perkembangan konsep reaksi redoks 

2. Bilangan oksidasi dan reaksi redoks 

3. Pengoksidasi dan pereduksi 

E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Isu Sosiosaintifik  

Model Pembelajaran : Discovery Learning  

Metode :  Ceramah, Diskusi dan Penugasan 

 

F. Media/alat, Bahan dan Sumber Belajar 

1. Media/alat, Bahan Pembelajaran 

 lembar kerja (siswa) 

 Papan Tulis 

 Spidol 

2. Sumber Belajar 

 Buku paket kelas X SMA 

 Internet 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pertemuan Ke-1 ( 3 x 45 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 

 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  

untuk  memulai pembelajaran (PPK: Religius) 

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran. 

Apersepsi 

 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 

materi/tema/kegiatan sebelumnya,yaitu 

 Ikatan Kimia, Bentuk Molekul, dan Interaksi Antarmolekul  

 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

 Mengajukan pertanyaan isu sosial sains seperti “apakah kalian 

tau banyak fasilitas umum di Indonesia yang mulai berkarat 

sehingga dapat mengganggu pengguna fasilitas? Seperti 

jembatan penyebrangan, kendaraan umum dan masih banyak 

fasilitas umum lainnya terutama yang berbahan dasar besti 

rentan untuk berkarat. Kira-kira apakah kalian tau mengapa 

pengkaratan dapat terjadi pada fasilitas umum ini?” 

Motivasi 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari. 

 Apabila materi/tema/projek ini kerjakan  dengan baik dan 

sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik 

diharapkan dapat menjelaskan tentang:  

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan 

penggabungan dan pelepasan oksigen 

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan pelepasan 

dan pengikatan oksigen 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  

berlangsung 

Pemberian Acuan 

 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 

 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 

 Pembagian kelompok belajar 

 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 

dengan langkah-langkah pembelajaran. 

15 

menit 

Kegiatan Inti 

Sintak 

Model 
Kegiatan Pembelajaran 

60 

menit 
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1. Pertemuan Ke-1 ( 3 x 45 menit ) Waktu 

Pembelajaran 

Orientasi peserta 

didik kepada masalah 
Stimulasi  

Peserta didik diberi stimulasi berupa isu 

yang berhubungan dengan sosial dan sains 

kemudian diberi panduan dan kesempatan 

untuk memahami serta mengamati isu 

tersebut dari berbagai sumber seperti buku 

atau internet mengenai isu dan hubungannya 

dengan konsep reaksi redoks berdasarkan 

penggabungan dan pelepasan oksigen serta 

materi konsep reaksi redoks berdasarkan 

pelepasan dan pengikatan elektron. 

Kemudian peserta didik mendengarkan dan 

menyimak penjelasan materi secara garis 

besar yang dijelaskan oleh guru mengenai 

konsep reaksi redoks berdasarkan 

penggabungan dan pelepasan oksigen serta 

materi mengenai konsep reaksi redoks 

berdasarkan pelepasan dan pengikatan 

elektron. Selanjutnya peserta didik diminta 

untuk membuat claim sederhana dari contoh 

isu sosial dan sains yang diberikan oleh 

guru. 

Mengorganisasikan 

peserta didik 
Menanya 

Guru memberikan kesempatan pada peserta 

didik untuk mengidentifikasi sebanyak 

mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi yang disajikan dan akan dijawab 

melalui kegiatan belajar, contohnya : 

 Mengajukan pertanyaan tentang :  

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan penggabungan dan 

pelepasan oksigen 

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan pelepasan dan 

pengikatan elektron 

yang tidak dipahami dari apa yang 

diamati atau pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi tambahan tentang 

apa yang diamati untuk mengembangkan 

kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 

merumuskan pertanyaan untuk 

membentuk pikiran kritis. Kemudian 

peserta didik diminta untuk memberikan 

bukti sederhana serta penjelasan 
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1. Pertemuan Ke-1 ( 3 x 45 menit ) Waktu 

hubungan bukti dan claim yang 

bersumber dari proses belajar yang 

diajarkan guru 

Membimbing 

penyelidikan individu 

dan kelompok 

Mengumpulkan informasi 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang 

relevan untuk menjawab pertanyan yang telah 

diidentifikasi melalui kegiatan: 

 Mengamati obyek/kejadian,  

 Membaca sumber lain selain buku 

teks,  

membaca artikel tentang  

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan penggabungan dan 

pelepasan oksigen 

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan pelepasan dan 

pengikatan elektron 

 Mengumpulkan informasi  
Mengumpulkan data/informasi melalui 

diskusi kelompok atau kegiatan lain guna 

menemukan solusi masalah terkait materi 

pokok yaitu 

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan penggabungan dan 

pelepasan oksigen 

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan pelepasan dan 

pengikatan elektron 

 Mendiskusikan  
Peserta didik menemukan teori ilmiah 

mengenai claim dan bukti sederhana 

yang telah diajukan sebelumnya. Teori 

ilmiah ini didapatkan setelah peserta 

didik saling berdiskusi satu sama lain.  

 Saling tukar informasi tentang  :  

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan penggabungan dan 

pelepasan oksigen 

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan pelepasan dan 

pengikatan elektron 

dengan ditanggapi atau disanggah aktif 

oleh peserta didik dari kelompok lainnya 

yang disebut sebagai sanggahan sehingga 

diperoleh sebuah pengetahuan baru yang 
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1. Pertemuan Ke-1 ( 3 x 45 menit ) Waktu 

dapat dijadikan sebagai bahan diskusi 

kelompok. 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil 

karya 

Mengkomunikasikan  

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

 Menyampaikan hasil diskusi berupa 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media lainnya 

untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, 

toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 

mengungkapkan pendapat dengan sopan 

 Mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok secara klasikal tentang :  

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan penggabungan dan 

pelepasan oksigen 

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan pelepasan dan 

pengikatan elektron 

 Mengemukakan  pendapat  atas 

presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 

oleh kelompok yang mempresentasikan 

 Bertanya atas presentasi yang dilakukan 

dan peserta didik lain diberi kesempatan  

untuk menjawabnya.  

 Menyimpulkan  tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran yang baru dilakukan berupa 

: Laporan hasil pengamatan secara 

tertulis tentang  

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan penggabungan dan 

pelepasan oksigen 

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan pelepasan dan 

pengikatan elektron 

 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada 

buku pegangan peserta didik atau lembar 

kerja yang telah disediakan.  

 Bertanya tentang hal yang belum 

dipahami, atau guru melemparkan  

beberapa pertanyaan kepada siswa.  

 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang 

terdapat pada buku pegangan peserta 

didik atau pada lembar lerja yang telah 
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1. Pertemuan Ke-1 ( 3 x 45 menit ) Waktu 

disediakan secara individu untuk 

mengecek penguasaan siswa terhadap 

materi pelajaran  

Menganalisa & 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Mengasosiasikan 

Peserta didik menganalisa masukan, 

tanggapan dan koreksi dari guru terkait 

materi pembelajaran  

 Mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan dari hasil 

kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun 

hasil dari kegiatan mengamati dan 

kegiatan mengumpulkan informasi yang 

sedang berlangsung dengan bantuan 

pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 

 Peserta didik mengerjakan beberapa soal 

mengenai  

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan penggabungan dan 

pelepasan oksigen 

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan pelepasan dan 

pengikatan elektron 

 Menambah keluasan dan kedalaman 

sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari berbagai 

sumber yang memiliki pendapat yang 

berbeda sampai kepada yang 

bertentangan untuk mengembangkan 

sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, 

kerja keras, kemampuan menerapkan 

prosedur dan kemampuan berpikir 

induktif serta deduktif dalam 

membuktikan :  

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan penggabungan dan 

pelepasan oksigen 

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan pelepasan dan 

pengikatan elektron 
 

Catatan : 

Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa 

dalam pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya 

diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 

tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 

 

Kegiatan Penutup 15 
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1. Pertemuan Ke-1 ( 3 x 45 menit ) Waktu 

Peserta didik : 

 Membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan. 

 Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 

Guru : 

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 

Peserta didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar 

diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian 

projek. 

 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki 

kinerja dan kerjasama yang baik 

 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas 

kelompok/ perseorangan (jika diperlukan). 

 Mengagendakan pekerjaan rumah. 

 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya 

menit 

 

2. Pertemuan Ke- 2( 3 x 45 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 

 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  

untuk  memulai pembelajaran (PPK: Religius) 

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran. 

Apersepsi 

 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 

materi/tema/kegiatan sebelumnya,yaitu 

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan 

penggabungan dan pelepasan oksigen 

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan pelepasan 

dan pengikatan elektron 

 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

 Mengajukan pertanyaan sebagai berikut ini “Apakah kalian 

pernah bermain kembang api? Beberapa acara dalam negeri 

maupun luar negeri tak jarang untuk menghadirkan penampilan 

pesta kembang api sebagai tahapan dari acara seperti 

pergantian tahun di kota dubai yang terkenal dengan 

penampilan kembang api yang ditampilkan di gedung-gedung 

megah seperti Burj Khalifa. Selain itu kembang api juga pernah 

dihadirkan pada pembukaan acara Asian Games yang 

15 

menit 
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2. Pertemuan Ke- 2( 3 x 45 menit ) Waktu 

diselenggarakan pada tahun 2018 dengan indonesia sebagai 

tuan rumah. Lalu bagaimana reaksi kimia dari kembang api 

tersebut?”  

Motivasi 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari. 

 Apabila materi/tema/projek ini kerjakan  dengan baik dan 

sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik 

diharapkan dapat menjelaskan tentang:  

 Bilangan oksidasi 

 Konsep reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan 

oksidasi 

 Bilangan oksidasi atom unsur dalam senyawa atau ion 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  

berlangsung 

 Mengajukan pertanyaan.  

Pemberian Acuan 

 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 

 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 

 Pembagian kelompok belajar 

 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 

dengan langkah-langkah pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

Sintak 

Model 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Orientasi peserta 

didik kepada masalah 
Stimulasi  

Peserta didik diberi stimulasi berupa isu yang 

berhubungan dengan sosial dan sains 

kemudian diberi panduan dan kesempatan 

untuk memahami serta mengamati isu 

tersebut dari berbagai sumber seperti buku 

atau internet mengenai isu dan hubungannya 

dengan konsep reaksi oksidasi reduksi 

berdasarkan perubahan bilangan oksidasi 

serta menentukan bilangan oksidasi atom 

unsur dalam senyawa atau ion. Kemudian 

peserta didik mendengarkan dan menyimak 

penjelasan materi secara garis besar yang 

dijelaskan oleh guru. Selanjutnya peserta 

didik diminta untuk membuat claim 

sederhana dari contoh isu sosial dan sains 

yang diberikan oleh guru. 

60 

menit 
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2. Pertemuan Ke- 2( 3 x 45 menit ) Waktu 

Mengorganisasikan 

peserta didik 
Menanya 

Guru memberikan kesempatan pada peserta 

didik untuk mengidentifikasi sebanyak 

mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan 

gambar yang disajikan dan akan dijawab 

melalui kegiatan belajar, contohnya : 

 Mengajukan pertanyaan tentang :  

 Konsep reaksi oksidasi reduksi 

berdasarkan perubahan bilangan 

oksidasi 

yang tidak dipahami dari apa yang 

diamati atau pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi tambahan tentang 

apa yang diamati untuk mengembangkan 

kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 

merumuskan pertanyaan untuk 

membentuk pikiran kritis. Kemudian 

peserta didik diminta untuk memberikan 

bukti sederhana serta penjelasan 

hubungan bukti dan claim yang 

bersumber dari proses belajar yang 

diajarkan guru.  

Membimbing 

penyelidikan individu 

dan kelompok 

Mengumpulkan informasi 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang 

relevan untuk menjawab pertanyan yang telah 

diidentifikasi melalui kegiatan: 

 Mengamati obyek/kejadian,  

 Membaca sumber lain selain buku 

teks,  

membaca artikel tentang  

 Bilangan oksidasi 

 Konsep reaksi oksidasi reduksi 

berdasarkan perubahan bilangan 

oksidasi 

 Bilangan oksidasi suatu atom unsur 

dalam senyawa atau ion 

 Mengumpulkan informasi  

Mengumpulkan data/informasi melalui 

diskusi kelompok atau kegiatan lain guna 

menemukan solusi masalah terkait materi 

pokok yaitu 

 Bilangan oksidasi 

 Konsep reaksi oksidasi reduksi 

berdasarkan perubahan bilangan 

oksidasi 
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2. Pertemuan Ke- 2( 3 x 45 menit ) Waktu 

 Bilangan oksidasi suatu atom unsur 

dalam suatu senyawa atau ion 

 Mendiskusikan  

Peserta didik menemukan teori ilmiah 

mengenai claim dan bukti sederhana 

yang telah diajukan sebelumnya. Teori 

ilmiah ini didapatkan setelah peserta 

didik saling berdiskusi satu sama lain. 

 Saling tukar informasi tentang  :  

 Bilangan oksidasi 

 Konsep reaksi oksidasi reduksi 

berdasarkan perubahan bilangan 

oksidasi 

 Bilangan oksidasi suatu unsur dalam 

senyawa dan ion 

dengan ditanggapi atau disanggah aktif 

oleh peserta didik dari kelompok lainnya 

yang disebut sebagai sanggahan sehingga 

diperoleh sebuah pengetahuan baru yang 

dapat dijadikan sebagai bahan diskusi 

kelompok.  

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil 

karya 

Mengkomunikasikan  

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

 Menyampaikan hasil diskusi berupa 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media lainnya 

untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, 

toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 

mengungkapkan pendapat dengan sopan 

 Mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok secara klasikal tentang :  

 Bilangan oksidasi 

 Konsep reaksi oksidasi reduksi 

berdasarkan perubahan bilangan 

oksidasi 

 Bilangan oksidasi suatu atom unsur 

dalam senyawa atau ion 

 Mengemukakan  pendapat  atas 

presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 

oleh kelompok yang mempresentasikan 

 Bertanya atas presentasi yang dilakukan 

dan peserta didik lain diberi kesempatan  

untuk menjawabnya.  

 Menyimpulkan  tentang point-point 
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2. Pertemuan Ke- 2( 3 x 45 menit ) Waktu 

penting yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran yang baru dilakukan berupa 

: Laporan hasil pengamatan secara 

tertulis tentang  

 Bilangan oksidasi 

 Konsep reaksi oksidasi reduksi 

berdasarkan perubahan bilangan 

oksidasi 

 Bilangan oksidasi suatu atom unsur 

dalam senyawa atau ion 

 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada 

buku pegangan peserta didik atau lembar 

kerja yang telah disediakan.  

 Bertanya tentang hal yang belum 

dipahami, atau guru melemparkan  

beberapa pertanyaan kepada siswa.  

 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang 

terdapat pada buku pegangan peserta 

didik atau pada lembar kerja yang telah 

disediakan secara individu untuk 

mengecek penguasaan siswa terhadap 

materi pelajaran  

Menganalisa & 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Mengasosiasikan 

Peserta didik menganalisa masukan, 

tanggapan dan koreksi dari guru terkait 

pembelajaran  

 Mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan dari hasil 

kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun 

hasil dari kegiatan mengamati dan 

kegiatan mengumpulkan informasi yang 

sedang berlangsung dengan bantuan 

pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 

 Peserta didik mengerjakan beberapa soal 

mengenai  

 Bilangan oksidasi 

 Konsep reaksi oksidasi reduksi 

berdasarkan perubahan bilangan 

oksidasi 

 Bilangan oksidasi suatu atom unsur 

dalam senyawa dan ion 

 Menambah keluasan dan kedalaman 

sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari berbagai 

sumber yang memiliki pendapat yang 
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2. Pertemuan Ke- 2( 3 x 45 menit ) Waktu 

berbeda sampai kepada yang 

bertentangan untuk mengembangkan 

sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, 

kerja keras, kemampuan menerapkan 

prosedur dan kemampuan berpikir 

induktif serta deduktif dalam 

membuktikan :  

 Bilangan oksidasi 

 Konsep reaksi oksidasi reduksi 

berdasarkan perubahan bilangan 

oksidasi 

 Bilangan oksidasi suatu atom unsur 

dalam senyawa dan ion 
 

Catatan : 

Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa 

dalam pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya 

diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 

tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 

 

Kegiatan Penutup 

Peserta didik : 

 Membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan. 

 Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 

Guru : 

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 

Peserta didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar 

diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian 

projek. 

 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki 

kinerja dan kerjasama yang baik 

 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas 

kelompok/ perseorangan (jika diperlukan). 

 Mengagendakan pekerjaan rumah. 

 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya 

15 

menit 

 

3. Pertemuan Ke- 3( 3 x 45 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 

 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  

untuk  memulai pembelajaran (PPK: Religius) 

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

15 

menit 
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3. Pertemuan Ke- 3( 3 x 45 menit ) Waktu 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran. 

Apersepsi 

 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 

materi/tema/kegiatan sebelumnya,yaitu 

 Bilangan oksidasi 

 Konsep reaksi oksidasi reduksi berdasarkan perubahan 

bilangan oksidasi 

 Bilangan oksidasi suatua unsur dalam senyawa atau ion 

 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

 Mengajukan pertanyaan seperti berikut ini “Apakah ada orang 

disekitarmu yng mengidap penyakit hipertensi? World Health 

Organization (WHO) tahun 2015 menunjukkan sekitar 1,13 

Miliar orang di dunia menyandang hipertensi. Di Indonesia 

jumlah kasus hipertensi menginjak angka 63 juta orang, 

sedangkan kematian di Indonesia akibat hipertensi sebesar 427 

ribu kematian. Hipertensi disebabkan oleh beberapa faktor salah 

satunya mengonsumsi garam berlebih. Garam terdiri dari unsur 

natrium dan klorida. Lalu bagaimana reaksi redoks terjadi pada 

natrium klorida atau yang sering disebut sebagai garam dapur 

ini?”  

Motivasi 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari. 

 Apabila materi/tema/projek ini kerjakan  dengan baik dan 

sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik 

diharapkan dapat menjelaskan tentang:  

 Menganalisis oksidator dan reduktor dalam reaksi redoks 

 Mengidentifikasi reaksi redoks dan autoredoks 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  

berlangsung 

 Mengajukan pertanyaan.  

Pemberian Acuan 

 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 

 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 

 Pembagian kelompok belajar 

 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 

dengan langkah-langkah pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

Sintak 

Model 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

60 

menit 
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3. Pertemuan Ke- 3( 3 x 45 menit ) Waktu 

Orientasi peserta 

didik kepada masalah 
Stimulasi  

Peserta didik diberi stimulasi berupa isu yang 

berhubungan dengan sosial dan sains 

kemudian diberi panduan dan kesempatan 

untuk memahami serta mengamati isu 

tersebut dari berbagai sumber seperti buku 

atau internet mengenai isu dan hubungannya 

dengan oksidator dan reduktor serta reaksi 

autoredoks kemudian peserta didik 

mendengarkan dan menyimak penjelasan 

materi secara garis besar yang dijelaskan oleh 

guru. Selanjutnya peserta didik diminta untuk 

membuat claim sederhana dari contoh isu 

sosial dan sains yang diberikan oleh guru. 

Mengorganisasikan 

peserta didik 
Menanya 

Guru memberikan kesempatan pada peserta 

didik untuk mengidentifikasi sebanyak 

mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan 

gambar yang disajikan dan akan dijawab 

melalui kegiatan belajar, contohnya : 

 Mengajukan pertanyaan tentang :  

 Oksidator dan reduktor dalam reaksi 

redoks 

 Mengidentifikasi reaksi redoks dan 

autoredoks 

yang tidak dipahami dari apa yang 

diamati atau pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi tambahan tentang 

apa yang diamati untuk mengembangkan 

kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 

merumuskan pertanyaan untuk 

membentuk pikiran kritis. Kemudian 

peserta didik diminta untuk memberikan 

bukti sederhana serta penjelasan 

hubungan bukti dan claim yang 

bersumber dari proses belajar yang 

diajarkan guru 

Membimbing 

penyelidikan individu 

dan kelompok 

Mengumpulkan informasi 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang 

relevan untuk menjawab pertanyan yang telah 

diidentifikasi melalui kegiatan: 

 Mengamati obyek/kejadian,  

 Membaca sumber lain selain buku teks,  

mengunjungi laboratorium komputer 

perpustakaan sekolah untuk mencari dan 
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3. Pertemuan Ke- 3( 3 x 45 menit ) Waktu 

membaca artikel tentang  

 Oksidator dan reduktor dalam reaksi 

redoks 

 Reaksi redoks dan reaksi autoredoks 

 Mengumpulkan informasi  
Mengumpulkan data/informasi melalui 

diskusi kelompok atau kegiatan lain guna 

menemukan solusimasalah terkait materi 

pokok yaitu 

 Oksidator dan reduktor dalam reaksi 

redoks 

 Reaksi redoks dan reaksi autoredoks 

 Aktivitas  

 Peserta didik diminta menganalisis 

oksidator dan reduktor dalam reaksi 

redoks dan mengidentifikasi reaksi 

redoks serta reaksi autoredoks 

 Mendiskusikan  

Peserta didik menemukan teori ilmiah 

mengenai claim dan bukti sederhana yang 

telah diajukan sebelumnya. Teori ilmiah 

ini didapatkan setelah peserta didik saling 

berdiskusi satu sama lain. 

 Saling tukar informasi tentang  :  

 Oksidator dan reduktor dalam reaksi 

redoks 

 Reaksi redoks dan reaksi autoredoks 

dengan ditanggapi atau disanggah aktif 

oleh peserta didik dari kelompok lainnya 

yang disebut sebagai sanggahan sehingga 

diperoleh sebuah pengetahuan baru yang 

dapat dijadikan sebagai bahan diskusi 

kelompok. 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil 

karya 

Mengkomunikasikan  

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

 Menyampaikan hasil diskusi berupa 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media lainnya 

untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, 

toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 

mengungkapkan pendapat dengan sopan 

 Mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok secara klasikal tentang :  

 Oksidator dan reduktor dalam reaksi 
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3. Pertemuan Ke- 3( 3 x 45 menit ) Waktu 

redoks 

 Reaksi redoks dan reaksi autoredoks 

 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi 

yang dilakukan dan ditanggapi oleh 

kelompok yang mempresentasikan 

 Bertanya atas presentasi yang dilakukan 

dan peserta didik lain diberi kesempatan  

untuk menjawabnya.  

 Menyimpulkan  tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran yang baru dilakukan berupa 

: Laporan hasil pengamatan secara tertulis 

tentang  

 Oksidator dan reduktor dalam reaksi 

redoks 

 Reaksi redoks dan reaksi autoredoks 

 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada 

buku pegangan peserta didik atau lembar 

kerja yang telah disediakan.  

 Bertanya tentang hal yang belum 

dipahami, atau guru melemparkan  

beberapa pertanyaan kepada siswa.  

 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang 

terdapat pada buku pegangan peserta 

didik atau pada lembar lerja yang telah 

disediakan secara individu untuk 

mengecek penguasaan siswa terhadap 

materi pelajaran  

Menganalisa & 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Mengasosiasikan 

Peserta didik menganalisa masukan, 

tanggapan dan koreksi dari guru terkait 

pembelajaran  

 Mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan dari hasil 

kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun 

hasil dari kegiatan mengamati dan 

kegiatan mengumpulkan informasi yang 

sedang berlangsung dengan bantuan 

pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 

 Peserta didik mengerjakan beberapa soal 

mengenai  

 Oksidator dan reduktor dalam reaksi 

redoks 

 Reaksi redoks dan reaksi autoredoks 

 Menambah keluasan dan kedalaman 
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3. Pertemuan Ke- 3( 3 x 45 menit ) Waktu 

sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari berbagai 

sumber yang memiliki pendapat yang 

berbeda sampai kepada yang bertentangan 

untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, 

disiplin, taat aturan, kerja keras, 

kemampuan menerapkan prosedur dan 

kemampuan berpikir induktif serta 

deduktif dalam membuktikan :  

 Oksidator dan reduktor dalam reaksi 

redoks 

 Reaksi redoks dan reaksi autoredoks 
 

Catatan : 

Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa 

dalam pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya 

diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 

tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 

 

Kegiatan Penutup 

Peserta didik : 

 Membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan. 

 Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 

Guru : 

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 

Peserta didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar 

diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian 

projek. 

 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki 

kinerja dan kerjasama yang baik 

 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas 

kelompok/ perseorangan (jika diperlukan). 

 Mengagendakan pekerjaan rumah. 

 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya 

15 

menit 

H. Penilaian Hasil Belajar 

Sikap   : Observasi 

Pengetahuan : Tes tertulis dan catatan 

Keterampilan  : Diskusi  
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Lampiran A. 4: RPP Kelas Kontrol 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SMAN 03 TAPUNG 

Mata Pelajaran : KIMIA 

Kelas /Semester :  X/Genap 

Materi Pokok  :  Reaksi Reduksi dan Oksidasi  

Tahun Pelajaran :  2021/2022 

Alokasi Waktu : 9 JP ( 3 Pertemuan) 

 

E. Kompetensi Inti: 

KI SPIRITUAL (KI 1) DAN KI SOSIAL (KI 2) 

Kompetensi Sikap Spiritual yang ditumbuhkembangkan melalui keteladanan, 

pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata 

pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik, yaitu berkaitan dengan 

kemampuan menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

Sedangkan pada Kompetensi Sikap Sosial berkaitan dengan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, kerjasama, responsive (kritis),pro-aktif  (kreatif) dan 

percaya diri, serta dapat berkomunikasi dengan baik. 

KI PENGETAHUAN (KI 3) KI KETERAMPILAN (KI 4) 

KI3:Memahami ,menerapkan, dan 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan 

metakognitif berdasarkan rasa 

ingintahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan,  

KI4:Mengolah, menalar, dan menyaji 

dalam  ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif 

dan kreatif, serta mampu 

menggunakan metoda sesuai 
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kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah  

kaidah keilmuan   

 

 

 

F. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.10 Menganalisis 

perkembangan konsep 

reaksi oksidasi-reduksi 

serta menentukan bilangan 

oksidasi atom dalam 

molekul atau ion 

3.10.1 Menjelaskan konsep reaksi oksidasi dan 

reduksi berdasarkan penggabungan dan 

pelepasan oksigen 

3.10.2 Menjelaskan konsep reaksi oksidasi reduksi 

berdasarkan pelepasan dan penerimaan 

electron 

3.10.3 Menjelaskan konsep reaksi oksidasi reduksi 

berdasarkan perubahan bilangan oksidasi 

3.10.4 Menganalisis bilangan oksidasi atom unsur 

dalam senyawa atau ion 

3.10.5 Menganalisis oksidator dan reduktor dalam 

reaksi redoks 

3.10.6 Mengidentifikasi reaksi redoks dan autoredoks 

4.10 Menganalisis beberapa 

reaksi berdasarkan 

perubahan bilangan 

oksidasi yang diperoleh 

dari data hasil percobaan 

4.10.1 Terampil menganalisis informasi sehingga 

dapat menyetarakan reaksi redoks dengan 

metode bilangan oksidasi 
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dan/ atau melalui 

percobaan 

 

G. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama  

Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Discovery Learning 

yang dipadukan dengan pendekatan saintifik, siswa diharapkan menggali 

informasi dari berbagai sumber belajar dan mengolah informasi, serta terlibat 

aktif selama proses belajar mengajar berlangsung. Dengan rasa rasa ingin 

tahu, tanggung jawab, displin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, 

santun, percaya diri dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif 

(berpikir kritis) dan pro-aktif (kreatif), serta mampu berkomukasi dan 

bekerjasama dengan baik, setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta 

didik diharapkan dapat   : 

 Memahami konsep reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan 

penggabungan dan pelepasan oksigen 

 Memahami Konsep reaksi oksidasi reduksi berdasarkan pelepasan dan 

penerimaan electron 

 

Pertemuan Kedua 

 Memahami konsep reaksi oksidasi reduksi berdasarkan perubahan 

bilangan oksidasi 

 Memahami bilangan oksidasi 

 Menganalisis bilangan oksidasi atom unsur dalam senyawa atau ion 

 

Pertemuan Ketiga 

 Menganalisis oksidator dan reduktor dalam reaksi redoks 

 Mengidentifikasi reaksi redoks dan autoredoks 

 

H. Materi Pembelajaran 

1. Perkembangan konsep reaksi redoks 
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2. Bilangan oksidasi dan reaksi redoks 

3. Pengoksidasi dan pereduksi 

I. Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Saintifik  

Model Pembelajaran : Discovery Learning  

Metode :  Ceramah, Diskusi dan Penugasan 

 

J. Media/alat, Bahan dan Sumber Belajar 

3. Media/alat, Bahan Pembelajaran 

 lembar kerja (siswa) 

 Papan Tulis 

 Spidol 

4. Sumber Belajar 

 Buku paket kelas X SMA 

 Internet 

 

K. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pertemuan Ke-1 ( 3 x 45 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 

 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  

untuk  memulai pembelajaran (PPK: Religius) 

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran. 

Apersepsi 

 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 

materi/tema/kegiatan sebelumnya,yaitu 

 Ikatan Kimia, Bentuk Molekul, dan Interaksi Antarmolekul  

15 

menit 
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1. Pertemuan Ke-1 ( 3 x 45 menit ) Waktu 

 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

 Mengajukan pertanyaan apersepsi seperti berikut ini “Apa yang 

dimaksud peristiwa respirasi? Bagaimana mekanisme peristiwa 

respirasi?” 

Motivasi 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari. 

 Apabila materi/tema/projek ini kerjakan  dengan baik dan 

sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik 

diharapkan dapat menjelaskan tentang:  

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan 

penggabungan dan pelepasan oksigen 

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan pelepasan 

dan pengikatan oksigen 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  

berlangsung 

Pemberian Acuan 

 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 

 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 

 Pembagian kelompok belajar 

 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 

dengan langkah-langkah pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

Sintak 

Model 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Orientasi peserta Stimulasi  

60 

menit 
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1. Pertemuan Ke-1 ( 3 x 45 menit ) Waktu 

didik kepada masalah Peserta didik diberi panduan untuk 

mengamati, membaca dan memahami 

materi dari buku paket Kelas X atau buku 

penunjang lainnya serta internet mengenai 

konsep reaksi redoks berdasarkan 

penggabungan dan pelepasan oksigen serta 

materi konsep reaksi redoks berdasarkan 

pelepasan dan pengikatan elektron. 

Kemudian peserta didik mendengarkan dan 

menyimak penjelasan materi secara garis 

besar yang dijelaskan oleh guru mengenai 

konsep reaksi redoks berdasarkan 

penggabungan dan pelepasan oksigen serta 

materi mengenai konsep reaksi redoks 

berdasarkan pelepasan dan pengikatan 

elektron 

Mengorganisasikan 

peserta didik 

Menanya 

Guru memberikan kesempatan pada peserta 

didik untuk mengidentifikasi sebanyak 

mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi yang disajikan dan akan dijawab 

melalui kegiatan belajar, contohnya : 

 Mengajukan pertanyaan tentang :  

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan penggabungan dan 

pelepasan oksigen 

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan pelepasan dan 

pengikatan elektron 
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1. Pertemuan Ke-1 ( 3 x 45 menit ) Waktu 

yang tidak dipahami dari apa yang 

diamati atau pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi tambahan tentang 

apa yang diamati (dimulai dari 

pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan 

yang bersifat hipotetik) untuk 

mengembangkan kreativitas, rasa ingin 

tahu, kemampuan merumuskan 

pertanyaan untuk membentuk pikiran 

kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan 

belajar sepanjang hayat. 

Membimbing 

penyelidikan individu 

dan kelompok 

Mengumpulkan informasi 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang 

relevan untuk menjawab pertanyan yang telah 

diidentifikasi melalui kegiatan: 

 Mengamati obyek/kejadian,  

 Membaca sumber lain selain buku 

teks,  

membaca artikel tentang  

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan penggabungan dan 

pelepasan oksigen 

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan pelepasan dan 

pengikatan elektron 

 Mengumpulkan informasi  

Mengumpulkan data/informasi melalui 

diskusi kelompok atau kegiatan lain guna 

menemukan solusi masalah terkait materi 
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1. Pertemuan Ke-1 ( 3 x 45 menit ) Waktu 

pokok yaitu 

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan penggabungan dan 

pelepasan oksigen 

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan pelepasan dan 

pengikatan elektron 

 Mendiskusikan  

 Saling tukar informasi tentang  :  

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan penggabungan dan 

pelepasan oksigen 

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan pelepasan dan 

pengikatan elektron 

dengan ditanggapi aktif oleh peserta 

didik dari kelompok lainnya sehingga 

diperoleh sebuah pengetahuan baru yang 

dapat dijadikan sebagai bahan diskusi 

kelompok kemudian, dengan 

menggunakan metode ilmiah yang 

terdapat pada buku pegangan peserta 

didik atau pada lembar kerja yang 

disediakan dengan cermat untuk 

mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 

menghargai pendapat orang lain, 

kemampuan berkomunikasi, menerapkan 

kemampuan mengumpulkan informasi 

melalui berbagai cara yang dipelajari, 
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1. Pertemuan Ke-1 ( 3 x 45 menit ) Waktu 

mengembangkan kebiasaan belajar dan 

belajar sepanjang hayat.  

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil 

karya 

Mengkomunikasikan  

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

 Menyampaikan hasil diskusi berupa 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media lainnya 

untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, 

toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 

mengungkapkan pendapat dengan sopan 

 Mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok secara klasikal tentang :  

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan penggabungan dan 

pelepasan oksigen 

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan pelepasan dan 

pengikatan elektron 

 Mengemukakan  pendapat  atas 

presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 

oleh kelompok yang mempresentasikan 

 Bertanya atas presentasi yang dilakukan 

dan peserta didik lain diberi kesempatan  

untuk menjawabnya.  

 Menyimpulkan  tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran yang baru dilakukan berupa 

: Laporan hasil pengamatan secara 

tertulis tentang  
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1. Pertemuan Ke-1 ( 3 x 45 menit ) Waktu 

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan penggabungan dan 

pelepasan oksigen 

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan pelepasan dan 

pengikatan elektron 

 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada 

buku pegangan peserta didik atau lembar 

kerja yang telah disediakan.  

 Bertanya tentang hal yang belum 

dipahami, atau guru melemparkan  

beberapa pertanyaan kepada siswa.  

 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang 

terdapat pada buku pegangan peserta 

didik atau pada lembar lerja yang telah 

disediakan secara individu untuk 

mengecek penguasaan siswa terhadap 

materi pelajaran  

Menganalisa & 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Mengasosiasikan 

Peserta didik menganalisa masukan, 

tanggapan dan koreksi dari guru terkait 

materi pembelajaran  

 Mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan dari hasil 

kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun 

hasil dari kegiatan mengamati dan 

kegiatan mengumpulkan informasi yang 

sedang berlangsung dengan bantuan 

pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
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1. Pertemuan Ke-1 ( 3 x 45 menit ) Waktu 

 Peserta didik mengerjakan beberapa soal 

mengenai  

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan penggabungan dan 

pelepasan oksigen 

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan pelepasan dan 

pengikatan elektron 

 Menambah keluasan dan kedalaman 

sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari berbagai 

sumber yang memiliki pendapat yang 

berbeda sampai kepada yang 

bertentangan untuk mengembangkan 

sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, 

kerja keras, kemampuan menerapkan 

prosedur dan kemampuan berpikir 

induktif serta deduktif dalam 

membuktikan :  

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan penggabungan dan 

pelepasan oksigen 

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi 

berdasarkan pelepasan dan 

pengikatan elektron 
 

Catatan : 

Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa 

dalam pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya 

diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 
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1. Pertemuan Ke-1 ( 3 x 45 menit ) Waktu 

tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 

Kegiatan Penutup 

Peserta didik : 

 Membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan. 

 Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 

Guru : 

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 

Peserta didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar 

diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian 

projek. 

 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki 

kinerja dan kerjasama yang baik 

 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas 

kelompok/ perseorangan (jika diperlukan). 

 Mengagendakan pekerjaan rumah. 

 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya 

15 

menit 

 

2. Pertemuan Ke- 2( 3 x 45 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 

 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  

untuk  memulai pembelajaran (PPK: Religius) 

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran. 

15 

menit 
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2. Pertemuan Ke- 2( 3 x 45 menit ) Waktu 

Apersepsi 

 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 

materi/tema/kegiatan sebelumnya,yaitu 

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan 

penggabungan dan pelepasan oksigen 

 Konsep reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan pelepasan 

dan pengikatan elektron 

 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

 Mengajukan pertanyaan sebagai berikut ini “Mengapa pemutih 

pakaian hanya dapat digunakan untuk pakaian berwarna 

putih?”  

Motivasi 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari. 

 Apabila materi/tema/projek ini kerjakan  dengan baik dan 

sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik 

diharapkan dapat menjelaskan tentang:  

 Bilangan oksidasi 

 Konsep reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan 

oksidasi 

 Bilangan oksidasi atom unsur dalam senyawa atau ion 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  

berlangsung 

 Mengajukan pertanyaan.  

Pemberian Acuan 

 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 

 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
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2. Pertemuan Ke- 2( 3 x 45 menit ) Waktu 

 Pembagian kelompok belajar 

 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 

dengan langkah-langkah pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

Sintak 

Model 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Orientasi peserta 

didik kepada masalah 

Stimulasi  

Peserta didik diberi panduan untuk 

mengamati, membaca dan memahami materi 

dari buku paket Kelas X atau buku penunjang 

lainnya serta internet mengenai bilangan 

oksidasi dan konsep reaksi oksidasi reduksi 

berdasarkan perubahan bilangan oksidasi 

serta menentukan bilangan oksidasi atom 

unsur dalam senyawa atau ion. Kemudian 

peserta didik mendengarkan dan menyimak 

penjelasan materi secara garis besar yang 

dijelaskan oleh guru 

Mengorganisasikan 

peserta didik 

Menanya 

Guru memberikan kesempatan pada peserta 

didik untuk mengidentifikasi sebanyak 

mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan 

gambar yang disajikan dan akan dijawab 

melalui kegiatan belajar, contohnya : 

 Mengajukan pertanyaan tentang :  

 Konsep reaksi oksidasi reduksi 

berdasarkan perubahan bilangan 

oksidasi 

60 

menit 
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2. Pertemuan Ke- 2( 3 x 45 menit ) Waktu 

yang tidak dipahami dari apa yang 

diamati atau pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi tambahan tentang 

apa yang diamati (dimulai dari 

pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan 

yang bersifat hipotetik) untuk 

mengembangkan kreativitas, rasa ingin 

tahu, kemampuan merumuskan 

pertanyaan untuk membentuk pikiran 

kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan 

belajar sepanjang hayat.  

 

Membimbing 

penyelidikan individu 

dan kelompok 

Mengumpulkan informasi 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang 

relevan untuk menjawab pertanyan yang telah 

diidentifikasi melalui kegiatan: 

 Mengamati obyek/kejadian,  

 Membaca sumber lain selain buku 

teks,  

membaca artikel tentang  

 Bilangan oksidasi 

 Konsep reaksi oksidasi reduksi 

berdasarkan perubahan bilangan 

oksidasi 

 Bilangan oksidasi suatu atom unsur 

dalam senyawa atau ion 

 Mengumpulkan informasi  

Mengumpulkan data/informasi melalui 

diskusi kelompok atau kegiatan lain guna 
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2. Pertemuan Ke- 2( 3 x 45 menit ) Waktu 

menemukan solusi masalah terkait materi 

pokok yaitu 

 Bilangan oksidasi 

 Konsep reaksi oksidasi reduksi 

berdasarkan perubahan bilangan 

oksidasi 

 Bilangan oksidasi suatu atom unsur 

dalam suatu senyawa atau ion 

 Mendiskusikan  

(Berpikir kritis dan bekerjasama dalam 

mendiskusikan penyelesaian masalah  

(Literasi) dengan cermat (Karakter) 

 Saling tukar informasi tentang  :  

 Bilangan oksidasi 

 Konsep reaksi oksidasi reduksi 

berdasarkan perubahan bilangan 

oksidasi 

 Bilangan oksidasi suatu unsur dalam 

senyawa dan ion 

dengan ditanggapi aktif oleh peserta 

didik dari kelompok lainnya sehingga 

diperoleh sebuah pengetahuan baru yang 

dapat dijadikan sebagai bahan diskusi 

kelompok kemudian, dengan 

menggunakan metode ilmiah yang 

terdapat pada buku pegangan peserta 

didik atau pada lembar kerja yang 

disediakan dengan cermat untuk 

mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 
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2. Pertemuan Ke- 2( 3 x 45 menit ) Waktu 

menghargai pendapat orang lain, 

kemampuan berkomunikasi, menerapkan 

kemampuan mengumpulkan informasi 

melalui berbagai cara yang dipelajari, 

mengembangkan kebiasaan belajar dan 

belajar sepanjang hayat.  

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil 

karya 

Mengkomunikasikan  

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

 Menyampaikan hasil diskusi berupa 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media lainnya 

untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, 

toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 

mengungkapkan pendapat dengan sopan 

 Mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok secara klasikal tentang :  

 Bilangan oksidasi 

 Konsep reaksi oksidasi reduksi 

berdasarkan perubahan bilangan 

oksidasi 

 Bilangan oksidasi suatu atom unsur 

dalam senyawa atau ion 

 Mengemukakan  pendapat  atas 

presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 

oleh kelompok yang mempresentasikan 

 Bertanya atas presentasi yang dilakukan 

dan peserta didik lain diberi kesempatan  

untuk menjawabnya.  

 Menyimpulkan  tentang point-point 
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2. Pertemuan Ke- 2( 3 x 45 menit ) Waktu 

penting yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran yang baru dilakukan berupa 

: Laporan hasil pengamatan secara 

tertulis tentang  

 Bilangan oksidasi 

 Konsep reaksi oksidasi reduksi 

berdasarkan perubahan bilangan 

oksidasi 

 Bilangan oksidasi suatu atom unsur 

dalam senyawa atau ion 

 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada 

buku pegangan peserta didik atau lembar 

kerja yang telah disediakan.  

 Bertanya tentang hal yang belum 

dipahami, atau guru melemparkan  

beberapa pertanyaan kepada siswa.  

 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang 

terdapat pada buku pegangan peserta 

didik atau pada lembar kerja yang telah 

disediakan secara individu untuk 

mengecek penguasaan siswa terhadap 

materi pelajaran  

Menganalisa & 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Mengasosiasikan 

Peserta didik menganalisa masukan, 

tanggapan dan koreksi dari guru terkait 

pembelajaran  

 Mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan dari hasil 

kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun 
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2. Pertemuan Ke- 2( 3 x 45 menit ) Waktu 

hasil dari kegiatan mengamati dan 

kegiatan mengumpulkan informasi yang 

sedang berlangsung dengan bantuan 

pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 

 Peserta didik mengerjakan beberapa soal 

mengenai  

 Bilangan oksidasi 

 Konsep reaksi oksidasi reduksi 

berdasarkan perubahan bilangan 

oksidasi 

 Bilangan oksidasi suatu atom unsur 

dalam senyawa dan ion 

 Menambah keluasan dan kedalaman 

sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari berbagai 

sumber yang memiliki pendapat yang 

berbeda sampai kepada yang 

bertentangan untuk mengembangkan 

sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, 

kerja keras, kemampuan menerapkan 

prosedur dan kemampuan berpikir 

induktif serta deduktif dalam 

membuktikan :  

 Bilangan oksidasi 

 Konsep reaksi oksidasi reduksi 

berdasarkan perubahan bilangan 

oksidasi 

 Bilangan oksidasi suatu atom unsur 

dalam senyawa dan ion 
 



116 
 

 
 

2. Pertemuan Ke- 2( 3 x 45 menit ) Waktu 

Catatan : 

Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa 

dalam pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya 

diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 

tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 

 

Kegiatan Penutup 

Peserta didik : 

 Membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan. 

 Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 

Guru : 

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 

Peserta didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar 

diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian 

projek. 

 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki 

kinerja dan kerjasama yang baik 

 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas 

kelompok/ perseorangan (jika diperlukan). 

 Mengagendakan pekerjaan rumah. 

 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya 

15 

menit 

 

3. Pertemuan Ke- 3( 3 x 45 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 

 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  

15 

menit 
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3. Pertemuan Ke- 3( 3 x 45 menit ) Waktu 

untuk  memulai pembelajaran (PPK: Religius) 

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran. 

Apersepsi 

 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 

materi/tema/kegiatan sebelumnya,yaitu 

 Bilangan oksidasi 

 Konsep reaksi oksidasi reduksi berdasarkan perubahan 

bilangan oksidasi 

 Bilangan oksidasi suatua unsur dalam senyawa atau ion 

 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

 Mengajukan pertanyaan seperti berikut ini “Mengapa apel yang 

telah digigit lama kelamaan akan berubah warna menjadi 

coklat?”.    

Motivasi 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari. 

 Apabila materi/tema/projek ini kerjakan  dengan baik dan 

sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik 

diharapkan dapat menjelaskan tentang:  

 Menganalisis oksidator dan reduktor dalam reaksi redoks 

 Mengidentifikasi reaksi redoks dan autoredoks 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  

berlangsung 

 Mengajukan pertanyaan.  

Pemberian Acuan 

 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 
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3. Pertemuan Ke- 3( 3 x 45 menit ) Waktu 

 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 

 Pembagian kelompok belajar 

 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 

dengan langkah-langkah pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

Sintak 

Model 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Orientasi peserta 

didik kepada masalah 

Stimulasi  

Peserta didik diberi panduan untuk 

mengamati, membaca dan memahami materi 

dari buku paket Kelas X atau buku penunjang 

lainnya serta internet mengenai oksidator dan 

reduktor serta reaksi autoredoks Kemudian 

peserta didik mendengarkan dan menyimak 

penjelasan materi secara garis besar yang 

dijelaskan oleh guru 

Mengorganisasikan 

peserta didik 

Menanya 

Guru memberikan kesempatan pada peserta 

didik untuk mengidentifikasi sebanyak 

mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan 

gambar yang disajikan dan akan dijawab 

melalui kegiatan belajar, contohnya : 

 Mengajukan pertanyaan tentang :  

 Oksidator dan reduktor dalam reaksi 

redoks 

 Mengidentifikasi reaksi redoks dan 

autoredoks 

60 

menit 
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3. Pertemuan Ke- 3( 3 x 45 menit ) Waktu 

yang tidak dipahami dari apa yang 

diamati atau pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi tambahan tentang 

apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan 

faktual sampai ke pertanyaan yang 

bersifat hipotetik) untuk mengembangkan 

kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 

merumuskan pertanyaan untuk 

membentuk pikiran kritis yang perlu 

untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang 

hayat.  

 

Membimbing 

penyelidikan individu 

dan kelompok 

Mengumpulkan informasi 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang 

relevan untuk menjawab pertanyan yang telah 

diidentifikasi melalui kegiatan: 

 Mengamati obyek/kejadian,  

 Membaca sumber lain selain buku teks,  

mengunjungi laboratorium komputer 

perpustakaan sekolah untuk mencari dan 

membaca artikel tentang  

 Oksidator dan reduktor dalam reaksi 

redoks 

 Reaksi redoks dan reaksi autoredoks 

 Mengumpulkan informasi  

Mengumpulkan data/informasi melalui 

diskusi kelompok atau kegiatan lain guna 

menemukan solusimasalah terkait materi 

pokok yaitu 
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3. Pertemuan Ke- 3( 3 x 45 menit ) Waktu 

 Oksidator dan reduktor dalam reaksi 

redoks 

 Reaksi redoks dan reaksi autoredoks 

 Aktivitas  

 Peserta didik diminta menganalisis 

oksidator dan reduktor dalam reaksi 

redoks dan mengidentifikasi reaksi 

redoks serta reaksi autoredoks 

 Mendiskusikan  

Berpikir kritis dan bekerjasama (4C) 

dalam mendiskusikan penyelesaian 

masalah  (Literasi) dengan cermat 

(Karakter) 

 Saling tukar informasi tentang  :  

 Oksidator dan reduktor dalam reaksi 

redoks 

 Reaksi redoks dan reaksi autoredoks 

dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik 

dari kelompok lainnya sehingga diperoleh 

sebuah pengetahuan baru yang dapat 

dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok 

kemudian, dengan menggunakan metode 

ilmiah yang terdapat pada buku pegangan 

peserta didik atau pada lembar kerja yang 

disediakan dengan cermat untuk 

mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 

menghargai pendapat orang lain, 

kemampuan berkomunikasi, menerapkan 

kemampuan mengumpulkan informasi 
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3. Pertemuan Ke- 3( 3 x 45 menit ) Waktu 

melalui berbagai cara yang dipelajari, 

mengembangkan kebiasaan belajar dan 

belajar sepanjang hayat.  

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil 

karya 

Mengkomunikasikan  

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

 Menyampaikan hasil diskusi berupa 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media lainnya 

untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, 

toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 

mengungkapkan pendapat dengan sopan 

 Mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok secara klasikal tentang :  

 Oksidator dan reduktor dalam reaksi 

redoks 

 Reaksi redoks dan reaksi autoredoks 

 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi 

yang dilakukan dan ditanggapi oleh 

kelompok yang mempresentasikan 

 Bertanya atas presentasi yang dilakukan 

dan peserta didik lain diberi kesempatan  

untuk menjawabnya.  

 Menyimpulkan  tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran yang baru dilakukan berupa 

: Laporan hasil pengamatan secara tertulis 

tentang  

 Oksidator dan reduktor dalam reaksi 

redoks 
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3. Pertemuan Ke- 3( 3 x 45 menit ) Waktu 

 Reaksi redoks dan reaksi autoredoks 

 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada 

buku pegangan peserta didik atau lembar 

kerja yang telah disediakan.  

 Bertanya tentang hal yang belum 

dipahami, atau guru melemparkan  

beberapa pertanyaan kepada siswa.  

 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang 

terdapat pada buku pegangan peserta 

didik atau pada lembar lerja yang telah 

disediakan secara individu untuk 

mengecek penguasaan siswa terhadap 

materi pelajaran  

Menganalisa & 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Mengasosiasikan 

Peserta didik menganalisa masukan, 

tanggapan dan koreksi dari guru terkait 

pembelajaran  

 Mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan dari hasil 

kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun 

hasil dari kegiatan mengamati dan 

kegiatan mengumpulkan informasi yang 

sedang berlangsung dengan bantuan 

pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 

 Peserta didik mengerjakan beberapa soal 

mengenai  

 Oksidator dan reduktor dalam reaksi 

redoks 

 Reaksi redoks dan reaksi autoredoks 
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3. Pertemuan Ke- 3( 3 x 45 menit ) Waktu 

 Menambah keluasan dan kedalaman 

sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari berbagai 

sumber yang memiliki pendapat yang 

berbeda sampai kepada yang bertentangan 

untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, 

disiplin, taat aturan, kerja keras, 

kemampuan menerapkan prosedur dan 

kemampuan berpikir induktif serta 

deduktif dalam membuktikan :  

 Oksidator dan reduktor dalam reaksi 

redoks 

 Reaksi redoks dan reaksi autoredoks 
 

Catatan : 

Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa 

dalam pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya 

diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 

tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 

 

Kegiatan Penutup 

Peserta didik : 

 Membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan. 

 Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 

Guru : 

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 

Peserta didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar 

diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian 

projek. 

15 

menit 
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3. Pertemuan Ke- 3( 3 x 45 menit ) Waktu 

 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki 

kinerja dan kerjasama yang baik 

 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas 

kelompok/ perseorangan (jika diperlukan). 

 Mengagendakan pekerjaan rumah. 

 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya 

L. Penilaian Hasil Belajar 

Sikap   : Observasi 

Pengetahuan : Tes tertulis dan catatan 

Keterampilan  : Diskusi  
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Lampiran B. 1: Kisi-Kisi Tes Soal 

KISI-KISI TES SOAL  

No. 

soal 
Indikator materi 

Aspek 

kognit

if 

Isu Sosiosaintifik 

Soal Jawaban 

   Perhatikan isu dibawah ini! 

Isu 1:  Motor Dan Mobil Penyumbang Emisi Karbon Terbesar Di Indonesia 

 Pada era modern ini, sejalan dengan perkembangan pembangunan fisik kota serta pusat-pusat industri  dan 

berkembangnya transportasi, maka kualitas udara pun mengalami perubahan yang disebabkan oleh terjadinya 

pencemaran udara atau sebagai berubahnya salah satu komposisi udara dari keadaan normal; yaitu masuknya zat 

pencemar (berbentuk gas-gas dan partikel kecil/aerosol) ke dalam udara dalam jumlah tertentu untuk jangka waktu 

yang cukup lama, sehingga dapat mengganggu kehidupan manusia, hewan, dan tanaman.  

 Dalam kurun waktu 10 waktu terakhir, telah terjadi lonjakan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat, 

khususnya oleh pertambahan sepeda motor, yang mencapai 30%. Sekitar lebih kurang 70% terdistribusi di daerah 

perkotaan. Jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi berpengaruh pada besarnya emisi yang dapat 

mencemarkan udara disekitar kita.  Dari beberapa penyebab polusi udara, terbukti transportasi penyumbang emisi 

pencemaran udara tertinggi, yakni sekitar 85%. Hal tersebut tampak dengan jelas, mengingat sebagian besar 

kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas buang yang buruk, baik akibat perawatan yang kurang memadai atau 

dari penggunaan bahan bakar dengan kualitas yang kurang baik. 

 Tidak ada yang bisa menepis betapa emisi gas buang berupa asap knalpot merupakan akibat terjadinya 
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proses pembakaran yang tidak sempurna dan mengandung timbal/timah hitam, oksida nitrogen (NOx), oksida 

sulfur (SO2), hidrokarbon (CH), karbon monoksida (CO), dan oksida fotokimia (Ox). Kemudian, emisi gas buang 

yang paling signifikan dari kendaraan bermotor ke atmosfer berdasarkan massa adalah gas karbondioksida (CO2), 

dan uap air (H2O) yang dihasikan dari pembakaran bahan bakar yang berlangsung sempurna yang dapat dicapai 

dengan tersedianya suplai udara yang berlebih. Namun demikian, kondisi pembakaran yang sempurna dalam mesin 

kendaraan jarang sekali terjadi. 

Sumber:  

https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/tinggal-di-perkotaan-ketahui-dulu-dampak-pencemaran-udara-ini/ 

https://www.google.com/amp/s/koran.tempo.co/amp/metro/470025/kualitas-udara-memburuk-akibat-emisi-

kendaraan-dan-industri  

1.  Menganalisis 

oksidator dan 

reduktor dalam reaksi 

redoks 

 

C4 Dalam suatu persamaan reaksi redoks terdapat zat yang 

berperan sebagai oksidator ataupun reduktor. Begitupula 

pada persamaan kimia pembentukan emisi gas karbon 

yang berasal dari pembakaran bahan bakar. Berikut 

adalah persamaan reaksi pembakaran bahan bakar yang 

menghasilkan gas emisi karbon: 

CH4 + 2O2   CO2 + 2H2O + panas 

Pertanyaan: 

a. Tentukan peran zat CH4 dalam reaksi tersebut apakah 

sebagai oksidator atau reduktor! Mengapa zat CH4 

berperan sebagai hal tersebut? Jelaskan argumenmu 

secara singkat 

a) Zat CH4 berperan sebagai reduktor (Claim) 

Zat CH4 berperan sebagai reduktor atau pereduksi 

karena mengalami reaksi oksidasi (Data) yang 

dapat dibuktikan dari naiknya bilangan oksidasi 

pada atom karbon (Warrant) 

b) Unsur karbon pada senyawa CH4 memiliki 

bilangan oksidasi -4, sedangkan unsur karbon pada 

senyawa karbon dioksida (CO2) yang dihasilkan 

memiliki bilangan oksidasi yaitu +4 (Backing). 

Terlihat kenaikan bilangan oksidasi unsur karbon 

dari -4 menjadi +4 sehingga dikatakan senyawa 

CH4 berperan sebagai reduktor (Qualifier) bukan 

https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/tinggal-di-perkotaan-ketahui-dulu-dampak-pencemaran-udara-ini/
https://www.google.com/amp/s/koran.tempo.co/amp/metro/470025/kualitas-udara-memburuk-akibat-emisi-kendaraan-dan-industri
https://www.google.com/amp/s/koran.tempo.co/amp/metro/470025/kualitas-udara-memburuk-akibat-emisi-kendaraan-dan-industri
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b. Perjelaslah argumenmu menggunakan bukti ilmiah 

yang dapat mendukung kuat argumen tersebut ! 

 

oksidator karena oksidator adalah senyawa yang 

mengalami reaksi reduksi sehingga terjadi 

penurunan bilangan oksidasi (Rebuttal) 

2.  Menganalisis konsep 

reaksi oksidasi 

reduksi berdasarkan 

perubahan bilangan 

oksidasi 

 

C4 Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor menjadi 

penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia yang 

dapat menyebabkan gangguan kesehatan banyak orang. 

Emisi karbon ini terjadi karena reaksi pembakaran antara 

senyawa hidrokarbon yang terdapat dalam bahan bakar 

bermotor dengan oksigen menghasilkan prduk berupa 

karbon dioksida, uap air atau produk lainnya tergantung 

pada kualitas pembakaran. Berikut adalah persamaan 

reaksi pembakaran yang dapat menghasilkan emisi 

karbon: 

  CH4 + 2O2   CO2 + 2H2O + panas 

Pertanyaan: 

a. Identifikasi zat yang bertindak sebagai oksidator dan 

jelaskan secara singkat! 

b. Berikan penjelasan secara ilmiah mengenai 

argumenmu menggunakan bukti yang dapat 

mendukung argumen tersebut! 

a) Unsur oksigen bertindak sebagai oksidator (Claim) 

Karena mengalami reaksi reduksi (Data) yang 

dapat dilihat dari terjadinya penurunan bilangan 

oksidasi pada atom oksigen (Warrant) 

b) Unsur oksigen pada 2O2 memiliki bilangan 

oksidasi 0 karena merupakan unsur bebas, 

sedangkan unsur oksigen pada senyawa H2O yang 

dihasilkan memiliki bilangan oksidasi yaitu -2 

(Backing). Terlihat penurunan bilangan oksidasi 

unsur oksigen dari 0 menjadi -2 sehingga 

dikatakan unsur 2O2 berperan sebagai oksidator 

(Qualifier) bukan reduktor karena reduktor adalah 

senyawa yang mengalami reaksi oksidasi sehingga 

terjadi kenaikan bilangan oksidasi (Rebuttal) 

3.  Menganalisis konsep 

reaksi oksidasi reduksi 

berdasarkan pelepasan 

dan penerimaan 

C4 Perhatikan soal dibawah ini! 

Konsep reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan 

pengikatan dan pelepasan oksigen ternyata dianggap 

kurang luas karena reaksi kimia tidak hanya melibatkan 

a. Bukti Argumen 

Pernyataan siswa B benar (Claim) 

Proses terbentuknya garam dapat dijelaskan 

berdasarkan konsep pelepasan dan pengikatan 
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electron 

 

oksigen saja. Maka selain konsep pelepasan dan 

pengikatan oksigen, konsep reaksi reduksi dan oksidasi 

dapat dijelaskan berdasarkan pengikatan dan pelepasan 

elektron. Air dan garam adalah salah satu contoh 

senyawa kimia yang terbentuk atas konsep reaksi redoks. 

Seorang guru meminta 2 orang siswa untuk berpendapat 

mengenai dua buah contoh senyawa kimia tersebut 

 

Siswa A: Reaksi terbentuknya garam dan air dapat 

dijelaskan dari konsep pelepasan dan pengikatan elektron 

Siswa B: Hanya reaksi terbentuknya garam yang dapat 

dijelaskan dari konsep pelepasan dan pengikatan elektron 

 

Pertanyaan: 

a. Pernyataan siswa manakah yang menurutmu benar? 

Sebutkan dan jelaskan secara singkat alasan mengapa 

memilih pernyataan tersebut! 

b. Penjelasan apa yang tepat digunakan untuk 

mendukung argumenmu? Berikan penjelasan secara 

ilmiah untuk mendukung argumenmu! 

elektron, atau dikenal sebagai konsep transfer 

elektron (Data). Pada konsep transfer elektron, 

reaksi oksidasi adalah reaksi dimana terdapat 

pelepasan elektron sedangkan reaksi reduksi adalah 

reaksi pengikatan elektron (Warrant). 

 

b. Justifikasi Argumen 

Na(s)   Na
+
(s) + e

- 
…………(Oksidasi) 

 

 
Cl2(g) + e

-
   Cl

-
(s) …………(Reduksi) 

Reaksi transfer elektron terjadi pada senyawa-

senyawa yang berikatan ion. Ion positif terbentuk 

karena suatu atom melepas elektronnya dan ion 

negatif terbentuk karena suatu atom mengikat 

elektron (Backing). Oleh karena itu konsep 

transfer elektron dapat menjelaskan reaksi 

terbentuknya NaCl (garam), karena NaCl adalah 

senyawa ion (Qualifier). konsep transfer elektron 

tidak bisa menjelaskan reaksi pembentukan air 

(H2O) karena air adalah senyawa kovalen yang 

hanya melibatkan pengikatan oksigen saja 

(Rebuttal) 

   Perhatikan isu dibawah ini! 

Isu 2 : Rokok Dan Bahayanya 
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 Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan dihirup yang 

dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya 

mengandung nikotin dan tar. Rokok berbentuk silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm 

dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. 

 Penggunaan rokok adalah penyebab global utama dari kematian yang dapat dicegah. Organisasi kesehatan 

dunia WHO menyatakan hampir 6 juta kematian pertahun disebabkan oleh rokok. Angka ini diperkirakan akan 

meningkat menjadi lebih dari 8 juta kematian di tahun 2030. Secara global, terjadi peningkatan konsumsi rokok 

terutama di negara berkembang. Diperkirakan saat ini jumlah perokok di seluruh dunia mencapai 1,3 milyar orang. 

Indonesia merupakan negara ketiga dengan konsumsi rokok terbesar di dunia, setelah China dan India. Berdasarkan 

data dari Tobacco Atlas tahun 2012, jumlah batang rokook yang dikonsumsi di Indonesia cenderung meningkat 

dari 182 milyar batang pada 2001 menjadi 260,8 milyar batang pada tahun 2009. 

 Merokok merupakan salah satu perilaku yang sangat merugikan bagi kesehatan. Pada keadaan merokok 

pembuluh darah dibeberapa bagian tubuh akan mengalami penyempitan, dalam keadaan ini dibutuhkan tekanan 

yang lebih tinggi supaya darah dapat mengalir ke alat-alat tubuh dengan jumlah yang tetap. Untuk itu jantung harus 

memompa darah lebih kuat, sehingga tekanan pada pembuluh darah meningkat.  

 Rokok terbuat dari daun tembakau kering, kertas dan zat perasa yang dapat dibentuk dari unsur Carbon (C), 

Hidrogen (H), Oksigen (O), Nitrogen (N), dan Sulfur (S) serta unsur-unsur lain yang berjumlah kecil. Namun 

begitu, kandungan kimia yang paling dikenal terdapat dalam rokok ialah nikotin dan tar. Rokok bukan hanya 

merugikan perokok, melainkan orang yang tidak merokok pun akan terkena bahaya rokok jika menghirup asap 

rokok. Hal ini disebabkan karena adanya gas karbon monoksida (CO) yang terkandung didalam asap rokok yang 

dapat bereaksi dengan hemoglobin (Hb). Didalam darah, hemoglobin mengangkut oksigen dari paru-paru ke 

seluruh sel tubuh sehingga gas CO dan O2 bersaing agar dapat bereaksi dengan hemoglobin. Persaingan ini 

dimenangkan oleh gas CO karena tetapan kesetimbangan kimia HbCO lebih besar daripada tetapan kesetimbangan 

HbO2. Dengan konsentrasi yang sedikit, gas CO dapat melepaskan O2 dari HbO2. Sehingga, ketika seseorang 
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menghirup asap rokok, gas O2 yang seharusnya dialirkan dari paru-paru ke sel tubuh akan digantikan oleh gas CO 

yang beracun dan berbahaya bagi kesehatan. 

Sumber: 

https://www.kemenkopmk.go.id/remaja-merokok-ancaman-bagi-masa-depan-bangsa  

http://50304946.siap-sekolah.com/2010/10/07/rokok-reaksi-kimia-berbahaya/#.YiiNNsAxeaM  

4.  mengidentifikasi 

bilangan oksidasi 

atom unsur dalam 

senyawa atau ion 

C5 Dalam teks narasi isu diatas mengenai rokok dan 

bahayanya dikatakan bahwa asap hasil pembakaran rokok 

mengandung gas karbon monoksida (CO) yang dapat 

bereaksi dengan hemoglobin (Hb) sehingga sangat 

berbahaya bagi tubuh. Reaksi tersebut dapat digambarkan 

dengan persamaan sebagai berikut: 

Hb + CO   HbCO 

Terdapat 2 orang siswa yang memberikan pendapat yang 

berbeda: 

Siswa A: Unsur C pada senyawa CO memiliki bilangan 

oksidasi yaitu +4 

Siswa B: Unsur C pada senyawa CO memiliki bilangan 

oksidasi yaitu +2 

 

Pertanyaan: 

a. Pernyataan siswa manakah yang menurutmu benar? 

Sebutkan dan jelaskan secara singkat alasan mengapa 

memilih pernyataan tersebut! 

b. Penjelasan apa yang tepat digunakan untuk 

a) Pernyataan siswa B benar (Claim) 

Dikarenakan bilangan oksidasi O pada senyawa 

CO adalah -2 (Data) dan untuk memenuhi jumlah 

total bilangan oksidasi atom dalam suatu senyawa 

harus sama dengan 0 maka bilangan oksidasi C 

adalah +2 (Warrant) 

b) 1 biloks C + 1 biloks O = 0 

1 biloks C + 1 (-2) = 0 

1 biloks C = +2 (Backing) 

Jadi berdasarkan perhitungan diatas maka 

diketahui biloks C adalah +2 (Qualifier) bukan +4 

karena jika biloks C pada CO adalah +4 maka 

jumlah total bilangan oksidasi pada suatu senyawa 

CO tidak sama dengan 0 (Rebuttal) 

https://www.kemenkopmk.go.id/remaja-merokok-ancaman-bagi-masa-depan-bangsa
http://50304946.siap-sekolah.com/2010/10/07/rokok-reaksi-kimia-berbahaya/#.YiiNNsAxeaM
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mendukung argumenmu? Berikan penjelasan secara 

ilmiah untuk mendukung argumenmu! 

5.  Mengidentifikasi 

reaksi reduksi dan 

reaksi oksidasi 

C4 Dalam teks narasi isu diatas mengenai rokok dan 

bahayanya dikatakan bahwa asap rokok mengandung gas 

karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi 

kesehatan. Hal ini dikarena gas beracun tersebut dapat 

bereaksi dengan hemoglobin. Sedangkan didalam darah 

hemoglobin mengangkut oksigen dari paru-paru 

keseluruh tubuh. Proses pengangkutan oksigen oleh 

hemoglobin ini dapat digambarkan dengan persamaan 

reaksi sebagai berikut: 

Hb + O2   HbO2 

Setelah melihat persamaan reaksi tersebut, guru meminta 

pendapat pada 2 orang siswa, berikut adalah pendapat 

kedua orang siswa tersebut: 

Siswa A: Unsur Oksigen pada persamaan reaksi diatas 

mengalami reaksi oksidasi 

Siswa B: Unsur Oksigen pada persamaan reaksi diatas 

mengalami reaksi reduksi 

 

Pertanyaan: 

a. Pernyataan siswa manakah yang menurutmu benar? 

Sebutkan dan jelaskan secara singkat alasan mengapa 

memilih pernyataan tersebut! 

a) Pernyataan siswa B benar (Claim) 

Unsur oksigen pada persamaan reaksi tersebut 

mengalami reaksi reduksi karena terjadinya 

penurunan bilangan oksidasi (Data). Reaksi 

reduksi merupakan reaksi yang disertai dengan 

penurunan bilangan oksidasi (Warrant) 

b) Atom oksigen mempunyai bilangan oksidasi 0 dan 

pada HbO2 mempunyai bilangan oksidasi yaitu -2 

(Backing). Jadi, bilangan oksidasi atom oksigen 

turun dari 0 menjadi -2 sehingga reaksinya 

merupakan reaksi reduksi (Qualifier) bukan reaksi 

oksidasi karena reaksi oksidasi merupakan reaksi 

yang disertai dengan kenaikan bilangan oksidasi 

(Rebuttal) 



132 
 

 
 

b. Penjelasan apa yang tepat digunakan untuk 

mendukung argumenmu? Berikan penjelasan secara 

ilmiah untuk mendukung argumenmu! 

   Perhatikan isu dibawah ini! 

Isu 3:   Mengurangai Polusi Udara Dengan Reboisasi 

 Polusi udara merupakan salah satu permasalahan global yang sedang dihadapi sebagian besar kota besar di 

dunia begitupula di Indonesia. Tidak ada kota besar di Indonesia yang bisa terhindar dari permasalahan polusi 

udara. Polusi udara yang terjadi sangat berpontensi membahayakan kesehatan warga. Pemantauan Greenpeace 

menunjukkan bahwa polusi udara di salah satu kota besar di Indonesia yaitu Jakarta berada pada level diatas 

ambang batas kesehatan yang dikeluarkan WHO.  

 Polusi udara yang terjadi dapat disebabkan oleh banyak hal seperti kebakaran hutan, pertambangan dan 

penggalian, pembuangan limbah, asap kendaraan serta aktivitas pabrik. Polusi udara di kota-kota besar harus segera 

diatasi karena sangat menyangkut dengan masalah kesehatan. Polusi udara bisa menjadi pemicu munculnya 

masalah kesehatan serius seperti kanker, penyakit pernapasan dan kardiovaskular. Kandungan dalam pencemaran 

udara adalah PM 2.5. Jika manusia terpapar PM 2.5 dalam jangka waktu panjang maka dapat mengakibatkan 

infeksi saluran pernapasan akut hingga kanker paru-paru. 

Salah satu penyebab kondisi udara sangat buruk adalah kebakaran hutan yang menjadikan banyaknya hutan di 

Indonesia menjadi gundul sehingga pasokan oksigen bersih menjadi berkurang dan meningkatnya polusi udara. 

Maka dari itu, salah satu cara menanggulangi polusi udara dengan cara reboisasi atau penanaman pohon kembali. 

Reboisasi memiliki banyak manfaat salah satunya yaitu meningkatkan kualitas oksigen untuk pernafasan. Selain itu 

reboisasi bermanfaat juga untuk mencegah erosi, menjaga keanekaragaman dan menjaga struktur tanah agar tidak 
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rusak.  

 Dengan reboisasi artinya akan banyak pepohonan atau tumbuhan yang tumbuh dan menghasilkan oksigen 

berkualitas baik sebagai penunjang hidup manusia. Pepohonan tersebut dapat menyerap polusi udara seperti zat 

carbon dioksida dan menggantinya dengan oksigen hasil dari fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan dengan 

bantuan sinar matahari. Dengan begitu, polusi udara setidaknya akan sedikit berkurang. Meskipun begitu 

diperlukan pula upaya lain untuk mengurangi polusi udara tersebut seperti mengurangi penggunaan kendaraan 

bermotor  

Sumber: 

https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/kolom/d-5795040/polusi-udara-dan-human-security-di-

indonesia/amp  

https://dlh.semarangkota.go.id/pengertian-dan-manfaat-reboisasi-yang-wajib-anda-ketahui/  

6.  Mengevaluasi peran 

oksidator dan 

reduktor dalam reaksi 

redoks 

C5 Pada teks isu diatas terdapat salah satu upaya untuk 

mengurangi polusi udara yaitu dengan cara reboisasi. 

Dengan reboisasi maka akan banyak tanaman yang 

dapat menghasilkan oksigen berkualitas untuk 

manusia. Oksigen dihasilkan oleh tumbuhan hasil dari 

fotosintesis yang dilakukannya dengan  bantuan sinar 

matahari. Fotosintesis terjadi secara alamiah dalam 

tumbuhan dengan memanfaatkan air (H2O) dari dalam 

tanah dan gas karbon dioksida (CO2) dari udara 

dengan melibatkan energi cahaya selanjutnya 

a) Pernyataan siswa B benar (Claim) 

Zat H2O bertindak sebagai reduktor atau pereduksi 

karena mengalami reaksi oksidasi (Data) yang dapat 

dibuktikan dari naiknya bilangan oksidasi pada atom 

oksigen (Warrant) 

b) Unsur oksigen pada senyawa H2O memiliki bilangan 

oksidasi -2, sedangkan unsur oksigen pada senyawa 

O2 yang dihasilkan memiliki bilangan oksidasi yaitu 

0 karena menjadi unsur bebas (Backing). Terlihat 

kenaikan bilangan oksidasi unsur oksigen dari -2 

https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/kolom/d-5795040/polusi-udara-dan-human-security-di-indonesia/amp
https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/kolom/d-5795040/polusi-udara-dan-human-security-di-indonesia/amp
https://dlh.semarangkota.go.id/pengertian-dan-manfaat-reboisasi-yang-wajib-anda-ketahui/
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disimpan kedalam bentuk gula (C6H12O6) dan 

menghasilkan gas oksigen (O2). Karbohidrat inilah 

kemudian digunakan sebagai sumber pembentuk 

energi pada tanaman agar mampu berkembang secara 

optimal. Persamaan kimia dari reaksi fotosintesis 

tersebut adalah:  

6CO2 + 6 H2O + cahaya matahari → C6H12O6 + 6O2 

Terdapat dua siswa yang mengemukakan argumen 

yang berbeda: 

Siswa A: H2O bertindak sebagai oksidator 

Siswa B: H2O bertindak sebagai reduktor 

 

Pertanyaan: 

a. Pernyataan siswa manakah yang menurutmu 

benar? Sebutkan dan jelaskan secara singkat 

alasan mengapa memilih pernyataan tersebut! 

b. Penjelasan apa yang tepat digunakan untuk 

mendukung argumenmu? Berikan penjelasan 

secara ilmiah untuk mendukung argumenmu! 

menjadi 0 sehingga dikatakan senyawa H2O berperan 

sebagai reduktor (Qualifier) bukan oksidator karena 

oksidator adalah senyawa yang mengalami reaksi 

reduksi sehingga terjadi penurunan bilangan oksidasi 

(Rebuttal) 

7.  Mengevaluasi peran 

oksidator dan 

reduktor dalam reaksi 

redoks 

C5 Pada teks isu diatas diketahui salah satu cara 

penanggulangan polusi udara yaitu dengan cara 

reboisasi agar dihasilkan oksigen berkualitas dari 

tumbuhan baru. Oksigen ini dihasilkan dari persitiwa 

fotosintesis yang memiliki persamaan kimia sebagai 

a) Pernyataan siswa B benar (Claim) 

Zat CO2 bertindak sebagai oksidator atau 

pengoksidasi karena mengalami reaksi reduksi (Data) 

yang dapat dibuktikan dari turunnya bilangan 

oksidasi pada atom karbon (Warrant) 
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berikut: 

6CO2 + 6 H2O + cahaya matahari → C6H12O6 + 6O2 

Dua orang siswa memberikan argumennya mengenai 

persamaan kimia tersebut 

Siswa A: CO2 bertindak sebagai reduktor 

Siswa B: CO2 bertindak sebagai oksidator 

 

Pertanyaan: 

a. Pernyataan siswa manakah yang menurutmu 

benar? Sebutkan dan jelaskan secara singkat 

alasan mengapa memilih pernyataan tersebut! 

b. Penjelasan apa yang tepat digunakan untuk 

mendukung argumenmu? Berikan penjelasan 

secara ilmiah untuk mendukung argumenmu! 

b) Unsur karbon pada senyawa CO2 memiliki bilangan 

oksidasi +4, sedangkan unsur karbon pada senyawa 

CO2 yang dihasilkan memiliki bilangan oksidasi yaitu 

0 (Backing). Terlihat penurunan bilangan oksidasi 

unsur karbon dari +4 menjadi 0 sehingga dikatakan 

senyawa CO2 berperan sebagai oksidator (Qualifier) 

bukan rduktor karena reduktor adalah senyawa yang 

mengalami reaksi oksidasi sehingga terjadi kenaikan 

bilangan oksidasi (Rebuttal) 

8.  Mengidentifikasi 

bilangan oksidasi 

atom unsur dalam 

senyawa atau ion 

C5 Pada teks isu salah satu cara agar polusi udara dapat 

berkurang yaitu dengan penanaman kembali agar dapat 

menghasilkan oksigen berkualitas baik yang diperoleh 

dari proses fotosintesis tanaman. Oksigen yang 

dihasilkan dari peristiwa fotosintesis memiliki 

persamaan kimia sebagai berikut: 

6CO2 + 6 H2O + cahaya matahari → C6H12O6 + 6O2 

Dua orang siswa memiliki pendapat yang berbeda 

mengenai bilangan oksidasi pada persamaan tersebut 

Siswa A: bilangan oksidasi unsur C pada senyawa 

a) Pernyataan siswa A benar (Claim) 

Unsur C pada senyawa CO2 memiliki bilangan 

oksidasi yaitu +4 dikarenakan bilangan oksidasi  

oksigen adalah -2 (Data) sedangkan untuk memenuhi 

jumlah total bilangan oksidasi atom dalam suatu 

senyawa harus sama dengan 0 maka bilangan 

oksidasi C adalah +4 (Warrant) 

b) Biloks [C + 2O] = 0 

Biloks [C + 2 (-2)] = 0 

Biloks [C + (-4)] = 0 
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CO2 adalah +4 

Siswa B: bilangan oksidasi unsur C pada senyawa 

CO2 adalah -4 

 

Pertanyaan: 

a. Pernyataan siswa manakah yang menurutmu 

benar? Sebutkan dan jelaskan secara singkat alasan 

mengapa memilih pernyataan tersebut! 

b. Penjelasan apa yang tepat digunakan untuk 

mendukung argumenmu? Berikan penjelasan 

secara ilmiah untuk mendukung argumenmu! 

Biloks C = +4(Backing) 

Jadi berdasarkan perhitungan diatas maka diketahui 

biloks C adalah +4 (Qualifier) bukan -4 karena jika 

biloks C pada CO2  adalah -4 maka jumlah total 

bilangan oksidasi pada suatu senyawa CO2 tidak 

sama dengan 0 (Rebuttal) 

   Perhatikan isu dibawah ini! 

Isu 4: JPO Pekanbaru Ditutup Karena Berbahaya 

Dinas perhubungan kota Pekanbaru terpaksa menutu sementara dua jembatan Penyebrangan Orang (JPO). 

Penutupan ini karena kondisi kedua JPO memprihatinkan. Kedua JPO tersebut ada bagian yang berkarat dan 

keropos. Ada juga bagian lantai JPO berlubang karena keropos sehingga kondisi ini akan membahayakan 

keselamatan pengguna JPO. JPO yang ditutup sementara yakni berada di Jalan Jendral Sudirman. Kedua JPO 

tersebut yaknik JPO depan Sudirman Square dan JPO depan Modelux. 

 Terjadinya pengkaratan dan keroposnya JPO tersebut disebabkan karena terjadinya korosi pada besi 

jembatan. Korosi terjadi ketika permukaan logam bersentuhan dengan gas atau cairan kimiawi. Korosi 

menyebabkan logam menjadi berlubang, rapuh dan berubah warna menjadi coklat. Semua benda berbahan dasar 

logam dapat berkarat seiring dengan waktu karena kontak dengan air, oksigen, udara, suhu hangat, asam dan juga 

garam. Besi merupakan salah satu logam yang mudah berkarat. Goresan pada besi yang tipis pun dapat memicu 

reaksi redoks sehingga membentuk karat pada permukaan besi.  
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 Jembatan merupakan fasilitas penting yang rentan terhadap korosi. Karat pada jembatan dapat terbentuk 

karena kontak dengan udara dan juga air hujan serta kondisi alam lainnya. Perkaratan besi pada jembatan memiliki 

reaksi kimia sebagai berikut: 

4Fe(s) + 3O2(g)   2Fe2O3(g) 

 Inilah mengapa cat digunakan yang berfungsi untuk menghindari goresan pada logam yang dapat 

mengakibatkan reaksi redoks seperti korosi pada jembatan sehingga jembatan tidak cepat berkarat dan keropos. 

Korosi tidak akan terjadi bila logam tidak bersentuhan dengan udara maupun air. 

Sumber: 

https://dlh.semarangkota.go.id/pengertian-dan-manfaat-reboisasi-yang-wajib-anda-ketahui/  

https://m.liputan6.com/hot/read/4203183/8-cara-mencegah-korosi-ketahui-penyebabnya?page=2  

9.  Menganalisis konsep 

reaksi oksidasi dan 

reduksi berdasarkan 

penggabungan dan 

pelepasan oksigen 

C4 Berdasarkan isu diatas yang menjelaskan mengenai 

pengkaratan pada jembatan yang disebabkan 

terjadinya korosi. Guru meminta kepada 2 orang siswa 

untuk memberi pendapat kepada reaksi yang terjadi 

pada isu tersebut. 

Siswa A: Berdasarkan konsep penggabungan dan 

pelepasan oksigen, reaksi kimia pada isu korosi 

tersebut merupakan reaksi reduksi 

Siswa B: Berdasarkan konsep penggabungan dan 

pelepasan oksigen, reaksi kimia pada isu korosi 

tersebut merupakan reaksi oksidasi 

 

a. Pernyataan siswa B benar (Claim) 

Reaksi pada soal merupakan reaksi oksidasi karena 

reaksi oksidasi merupakan pengikatan oksigen (Data) 

dan pada senyawa Fe2O3 terjadi pengikatan oksigen 

oleh unsur Fe (besi) (Warrant). 

b. Pada reaksi terjadi penggabungan antara Fe dengan 

O2 (reaktan) yang berada pada ruas kiri menjadi 

senyawa Fe2O3 (produk) yang berada pada ruas kanan 

yang merupakan hasil penggabungan unsur Fe (besi) 

dan oksigen yang sebelumnya berada pada ruas kiri 

(reaktan) (Backing). Maka dari itu, reaksi tersebut 

disebut sebagai reaksi oksidasi (Qualifier) bukan 

https://dlh.semarangkota.go.id/pengertian-dan-manfaat-reboisasi-yang-wajib-anda-ketahui/
https://m.liputan6.com/hot/read/4203183/8-cara-mencegah-korosi-ketahui-penyebabnya?page=2
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Pertanyaan: 

a. Pernyataan siswa manakah yang menurutmu 

benar? Sebutkan dan jelaskan secara singkat alasan 

mengapa memilih pernyataan tersebut! 

b. Penjelasan apa yang tepat digunakan untuk 

mendukung argumenmu? Berikan penjelasan 

secara ilmiah untuk mendukung argumenmu! 

reduksi karena reaksi reduksi merupakan reaksi 

pelepasan oksigen (Rebuttal). 

 

10.  Mengikategorikan 

reaksi redoks dan 

bukan redoks 

C6 Perhatikan soal dibawah ini! 

Setelah guru selesai menjelaskan materi reaksi redoks 

(Reduksi-oksidasi), guru meminta kepada siswa untuk 

membuat satu jenis reaksi dari logam magnesium yang 

bereaksi dengan oksigen serta tentukan jenis 

reaksinya.  

Pertanyaan: 

a. Buatlah satu contoh reaksi kimia dari logam 

magnesium dan oksigen serta jelaskan jenis reaksi 

tersebut apakah termasuk reaksi redoks atau 

autoredoks! 

b. Penjelasan apa yang tepat digunakan untuk 

mendukung argumenmu? Berikan penjelasan 

secara ilmiah untuk mendukung argumen tersebut! 

a) 2Mg(s) + O2(g)   2MgO(s)(Claim) 

Reaksi tersebut dikatakan sebagai reaksi redoks 

karena tiap unsur mengalami reaksi reduksi dan 

oksidasi (Data) dibuktikan dari perubahan biloks tiap 

unsurnya (Warrant) 

b) Unsur O2 mengalami reaksi reduksi karena terdapat 

penurunan bilangan oksidasi pada unsur tersebut dari 

bilangan oksidasi 0 menjadi -2, sedangkan Mg 

mengalami reaksi oksidasi karena terjadi kenaikan 

biloks pada unsur tersebut dari bilangan oksidasi 0 

menjadi +2 (Backing). Senyawa tersebut masing-

masing mengalami reaksi reduksi dan oksidasi 

sehingga persamaan reaksi tersebut dikatakan 

persamaan reaksi redoks (Qualifier) bukan reaksi 

autoredoks karena tidak ada unsur yang mengalami 

oksidasi sekaligus reduksi (Rebuttal) 
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Lampiran B. 2: Rubrik Penilaian Instrumen Tes Soal 

RUBRIK PENILAIAN ISTRUMEN TES SOAL 

Kunci Jawaban Skor 

Maksimal 

Keterangan Skor Nomor 

Soal 

Zat CH4 berperan sebagai reduktor (Claim) 

Zat CH4 berperan sebagai reduktor atau pereduksi 

karena mengalami reaksi oksidasi (Data) yang 

dapat dibuktikan dari naiknya bilangan oksidasi 

pada atom karbon (Warrant) 

Unsur karbon pada senyawa CH4 memiliki 

bilangan oksidasi -4, sedangkan unsur karbon pada 

senyawa karbon dioksida (CO2) yang dihasilkan 

memiliki bilangan oksidasi yaitu +4 (Backing). 

Terlihat kenaikan bilangan oksidasi unsur karbon 

dari -4 menjadi +4 sehingga dikatakan senyawa 

CH4 berperan sebagai reduktor (Qualifier) bukan 

oksidator karena oksidator adalah senyawa yang 

mengalami reaksi reduksi sehingga terjadi 

penurunan bilangan oksidasi (Rebuttal) 

5 Skor 5 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung semua komponen 

argumentasi: claim, data, warrant, backing, 

qualifier dan rebuttal sesuai dengan kunci jawaban 

atau dengan makna yang sama meskipun bahasa 

yang berbeda.  

Skor 4 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim, data, warrant, backing, 

dan qualifier/rebuttal sesuai dengan kunci jawaban 

atau dengan makna yang sama meskipun bahasa 

yang berbeda. 

Skor 3 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim, data, warrant dan 

backing/qualifier/rebuttal sesuai dengan kunci 

jawaban atau dengan makna yang sama meskipun 

bahasa yang berbeda. 

1 
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Skor 2 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim, data, dan/atau terdapat 

warrant sesuai dengan kunci jawaban atau dengan 

makna yang sama meskipun bahasa yang berbeda. 

Skor 1 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim sesuai dengan kunci 

jawaban  

Unsur oksigen bertindak sebagai oksidator (Claim) 

Karena mengalami reaksi reduksi (Data) yang dapat 

dilihat dari terjadinya penurunan bilangan oksidasi 

pada atom oksigen (Warrant) 

Unsur oksigen pada 2O2 memiliki bilangan oksidasi 0 

karena merupakan unsur bebas, sedangkan unsur 

oksigen pada senyawa H2O yang dihasilkan memiliki 

bilangan oksidasi yaitu -2 (Backing). Terlihat 

penurunan bilangan oksidasi unsur oksigen dari 0 

menjadi -2 sehingga dikatakan unsur 2O2 berperan 

sebagai oksidator (Qualifier) bukan reduktor karena 

reduktor adalah senyawa yang mengalami reaksi 

oksidasi sehingga terjadi kenaikan bilangan oksidasi 

(Rebuttal) 

5 Skor 5 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung semua komponen 

argumentasi: claim, data, warrant, backing, 

qualifier dan rebuttal sesuai dengan kunci jawaban 

atau dengan makna yang sama meskipun bahasa 

yang berbeda.  

Skor 4 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim, data, warrant, backing, 

dan qualifier/rebuttal sesuai dengan kunci jawaban 

atau dengan makna yang sama meskipun bahasa 

yang berbeda. 

Skor 3 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim, data, warrant dan 

backing/qualifier/rebuttal sesuai dengan kunci 

jawaban atau dengan makna yang sama meskipun 

2 
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bahasa yang berbeda. 

Skor 2 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim, data, dan/atau terdapat 

warrant sesuai dengan kunci jawaban atau dengan 

makna yang sama meskipun bahasa yang berbeda. 

Skor 1 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim sesuai dengan kunci 

jawaban 

Pernyataan siswa B benar (Claim) 

Proses terbentuknya garam dapat dijelaskan 

berdasarkan konsep pelepasan dan pengikatan 

elektron, atau dikenal sebagai konsep transfer elektron 

(Data). Pada konsep transfer elektron, reaksi oksidasi 

adalah reaksi dimana terdapat pelepasan elektron 

sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi pengikatan 

elektron (Warrant). 

Na(s)   Na
+
(s) + e

- 
…………(Oksidasi) 

 

 
Cl2(g) + e

-
   Cl

-
(s) …………(Reduksi) 

Reaksi transfer elektron terjadi pada senyawa-senyawa 

yang berikatan ion. Ion positif terbentuk karena suatu 

atom melepas elektronnya dan ion negatif terbentuk 

karena suatu atom mengikat elektron (Backing). Oleh 

5 Skor 5 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung semua komponen 

argumentasi: claim, data, warrant, backing, 

qualifier dan rebuttal sesuai dengan kunci jawaban 

atau dengan makna yang sama meskipun bahasa 

yang berbeda.  

Skor 4 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim, data, warrant, backing, 

dan qualifier/rebuttal sesuai dengan kunci jawaban 

atau dengan makna yang sama meskipun bahasa 

yang berbeda. 

Skor 3 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim, data, warrant dan 

3 
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karena itu konsep transfer elektron dapat menjelaskan 

reaksi terbentuknya NaCl (garam), karena NaCl adalah 

senyawa ion (Qualifier). konsep transfer elektron tidak 

bisa menjelaskan reaksi pembentukan air (H2O) 

karena air adalah senyawa kovalen yang hanya 

melibatkan pengikatan oksigen saja (Rebuttal) 

backing/qualifier/rebuttal sesuai dengan kunci 

jawaban atau dengan makna yang sama meskipun 

bahasa yang berbeda. 

Skor 2 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim, data, dan/atau terdapat 

warrant sesuai dengan kunci jawaban atau dengan 

makna yang sama meskipun bahasa yang berbeda. 

Skor 1 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim sesuai dengan kunci 

jawaban 

Pernyataan siswa B benar (Claim) 

Dikarenakan bilangan oksidasi O pada senyawa CO 

adalah -2 (Data) dan untuk memenuhi jumlah total 

bilangan oksidasi atom dalam suatu senyawa harus 

sama dengan 0 maka bilangan oksidasi C adalah +2 

(Warrant) 

1 biloks C + 1 biloks O = 0 

1 biloks C + 1 (-2) = 0 

1 biloks C = +2 (Backing) 

Jadi berdasarkan perhitungan diatas maka diketahui 

biloks C adalah +2 (Qualifier) bukan +4 karena jika 

biloks C pada CO adalah +4 maka jumlah total 

bilangan oksidasi pada suatu senyawa CO tidak sama 

5 Skor 5 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung semua komponen 

argumentasi: claim, data, warrant, backing, 

qualifier dan rebuttal sesuai dengan kunci jawaban 

atau dengan makna yang sama meskipun bahasa 

yang berbeda.  

Skor 4 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim, data, warrant, backing, 

dan qualifier/rebuttal sesuai dengan kunci jawaban 

atau dengan makna yang sama meskipun bahasa 

yang berbeda. 

4 
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dengan 0 (Rebuttal) Skor 3 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim, data, warrant dan 

backing/qualifier/rebuttal sesuai dengan kunci 

jawaban atau dengan makna yang sama meskipun 

bahasa yang berbeda. 

Skor 2 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim, data, dan/atau terdapat 

warrant sesuai dengan kunci jawaban atau dengan 

makna yang sama meskipun bahasa yang berbeda. 

Skor 1 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim sesuai dengan kunci 

jawaban 

Pernyataan siswa B benar (Claim) 

Unsur oksigen pada persamaan reaksi tersebut 

mengalami reaksi reduksi karena terjadinya penurunan 

bilangan oksidasi (Data). Reaksi reduksi merupakan 

reaksi yang disertai dengan penurunan bilangan 

oksidasi (Warrant) 

Atom oksigen mempunyai bilangan oksidasi 0 dan 

pada HbO2 mempunyai bilangan oksidasi yaitu -2 

(Backing). Jadi, bilangan oksidasi atom oksigen turun 

dari 0 menjadi -2 sehingga reaksinya merupakan reaksi 

reduksi (Qualifier) bukan reaksi oksidasi karena reaksi 

5 Skor 5 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung semua komponen 

argumentasi: claim, data, warrant, backing, 

qualifier dan rebuttal sesuai dengan kunci jawaban 

atau dengan makna yang sama meskipun bahasa 

yang berbeda.  

Skor 4 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim, data, warrant, backing, 

dan qualifier/rebuttal sesuai dengan kunci jawaban 

atau dengan makna yang sama meskipun bahasa 

5 
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oksidasi merupakan reaksi yang disertai dengan 

kenaikan bilangan oksidasi (Rebuttal) 

yang berbeda. 

Skor 3 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim, data, warrant dan 

backing/qualifier/rebuttal sesuai dengan kunci 

jawaban atau dengan makna yang sama meskipun 

bahasa yang berbeda. 

Skor 2 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim, data, dan/atau terdapat 

warrant sesuai dengan kunci jawaban atau dengan 

makna yang sama meskipun bahasa yang berbeda. 

Skor 1 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim sesuai dengan kunci 

jawaban 

Pernyataan siswa B benar (Claim) 

Zat H2O bertindak sebagai reduktor atau pereduksi 

karena mengalami reaksi oksidasi (Data) yang dapat 

dibuktikan dari naiknya bilangan oksidasi pada atom 

oksigen (Warrant) 

Unsur oksigen pada senyawa H2O memiliki bilangan 

oksidasi -2, sedangkan unsur oksigen pada senyawa O2 

yang dihasilkan memiliki bilangan oksidasi yaitu 0 

karena menjadi unsur bebas (Backing). Terlihat 

5 Skor 5 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung semua komponen 

argumentasi: claim, data, warrant, backing, 

qualifier dan rebuttal sesuai dengan kunci jawaban 

atau dengan makna yang sama meskipun bahasa 

yang berbeda.  

Skor 4 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim, data, warrant, backing, 

6 
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kenaikan bilangan oksidasi unsur oksigen dari -2 

menjadi 0 sehingga dikatakan senyawa H2O berperan 

sebagai reduktor (Qualifier) bukan oksidator karena 

oksidator adalah senyawa yang mengalami reaksi 

reduksi sehingga terjadi penurunan bilangan oksidasi 

(Rebuttal) 

dan qualifier/rebuttal sesuai dengan kunci jawaban 

atau dengan makna yang sama meskipun bahasa 

yang berbeda. 

Skor 3 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim, data, warrant dan 

backing/qualifier/rebuttal sesuai dengan kunci 

jawaban atau dengan makna yang sama meskipun 

bahasa yang berbeda. 

Skor 2 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim, data, dan/atau terdapat 

warrant sesuai dengan kunci jawaban atau dengan 

makna yang sama meskipun bahasa yang berbeda. 

Skor 1 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim sesuai dengan kunci 

jawaban 

Pernyataan siswa B benar (Claim) 

Zat CO2 bertindak sebagai oksidator atau pengoksidasi 

karena mengalami reaksi reduksi (Data) yang dapat 

dibuktikan dari turunnya bilangan oksidasi pada atom 

karbon (Warrant) 

Unsur karbon pada senyawa CO2 memiliki bilangan 

oksidasi +4, sedangkan unsur karbon pada senyawa 

5 Skor 5 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung semua komponen 

argumentasi: claim, data, warrant, backing, 

qualifier dan rebuttal sesuai dengan kunci jawaban 

atau dengan makna yang sama meskipun bahasa 

yang berbeda.  

7 
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CO2 yang dihasilkan memiliki bilangan oksidasi yaitu 

0 (Backing). Terlihat penurunan bilangan oksidasi 

unsur karbon dari +4 menjadi 0 sehingga dikatakan 

senyawa CO2 berperan sebagai oksidator (Qualifier) 

bukan reduktor karena reduktor adalah senyawa yang 

mengalami reaksi oksidasi sehingga terjadi kenaikan 

bilangan oksidasi (Rebuttal) 

Skor 4 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim, data, warrant, backing, 

dan qualifier/rebuttal sesuai dengan kunci jawaban 

atau dengan makna yang sama meskipun bahasa 

yang berbeda. 

Skor 3 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim, data, warrant dan 

backing/qualifier/rebuttal sesuai dengan kunci 

jawaban atau dengan makna yang sama meskipun 

bahasa yang berbeda. 

Skor 2 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim, data, dan/atau terdapat 

warrant sesuai dengan kunci jawaban atau dengan 

makna yang sama meskipun bahasa yang berbeda. 

Skor 1 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim sesuai dengan kunci 

jawaban 

Pernyataan siswa A benar (Claim) 

Unsur C pada senyawa CO2 memiliki bilangan 

oksidasi yaitu +4 dikarenakan bilangan oksidasi  

oksigen adalah -2 (Data) sedangkan untuk memenuhi 

jumlah total bilangan oksidasi atom dalam suatu 

5 Skor 5 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung semua komponen 

argumentasi: claim, data, warrant, backing, 

qualifier dan rebuttal sesuai dengan kunci jawaban 

atau dengan makna yang sama meskipun bahasa 

8 
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senyawa harus sama dengan 0 maka bilangan oksidasi 

C adalah +4 (Warrant) 

Biloks [C + 2O] = 0 

Biloks [C + 2 (-2)] = 0 

Biloks [C + (-4)] = 0 

Biloks C = +4(Backing) 

Jadi berdasarkan perhitungan diatas maka diketahui 

biloks C adalah +4 (Qualifier) bukan -4 karena jika 

biloks C pada CO2  adalah -4 maka jumlah total 

bilangan oksidasi pada suatu senyawa CO2 tidak sama 

dengan 0 (Rebuttal) 

yang berbeda.  

Skor 4 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim, data, warrant, backing, 

dan qualifier/rebuttal sesuai dengan kunci jawaban 

atau dengan makna yang sama meskipun bahasa 

yang berbeda. 

Skor 3 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim, data, warrant dan 

backing/qualifier/rebuttal sesuai dengan kunci 

jawaban atau dengan makna yang sama meskipun 

bahasa yang berbeda. 

Skor 2 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim, data, dan/atau terdapat 

warrant sesuai dengan kunci jawaban atau dengan 

makna yang sama meskipun bahasa yang berbeda. 

Skor 1 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim sesuai dengan kunci 

jawaban 

Pernyataan siswa B benar (Claim) 

Reaksi pada soal merupakan reaksi oksidasi karena 

reaksi oksidasi merupakan pengikatan oksigen (Data) 

5 Skor 5 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung semua komponen 

argumentasi: claim, data, warrant, backing, 

9 
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dan pada senyawa Fe2O3 terjadi pengikatan oksigen 

oleh unsur Fe (besi) (Warrant). 

Pada reaksi terjadi penggabungan antara Fe dengan O2 

(reaktan) yang berada pada ruas kiri menjadi senyawa 

Fe2O3 (produk) yang berada pada ruas kanan yang 

merupakan hasil penggabungan unsur Fe (besi) dan 

oksigen yang sebelumnya berada pada ruas kiri 

(reaktan) (Backing). Maka dari itu, reaksi tersebut 

disebut sebagai reaksi oksidasi (Qualifier) bukan 

reduksi karena reaksi reduksi merupakan reaksi 

pelepasan oksigen (Rebuttal). 

qualifier dan rebuttal sesuai dengan kunci jawaban 

atau dengan makna yang sama meskipun bahasa 

yang berbeda.  

Skor 4 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim, data, warrant, backing, 

dan qualifier/rebuttal sesuai dengan kunci jawaban 

atau dengan makna yang sama meskipun bahasa 

yang berbeda. 

Skor 3 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim, data, warrant dan 

backing/qualifier/rebuttal sesuai dengan kunci 

jawaban atau dengan makna yang sama meskipun 

bahasa yang berbeda. 

Skor 2 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim, data, dan/atau terdapat 

warrant sesuai dengan kunci jawaban atau dengan 

makna yang sama meskipun bahasa yang berbeda. 

Skor 1 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim sesuai dengan kunci 

jawaban 

2Mg(s) + O2(g)   2MgO(s)(Claim) 5 Skor 5 : Bila peserta didik mampu membuat 10 
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Reaksi tersebut dikatakan sebagai reaksi redoks karena 

tiap unsur mengalami reaksi reduksi dan oksidasi 

(Data) dibuktikan dari perubahan biloks tiap unsurnya 

(Warrant) 

Unsur O2 mengalami reaksi reduksi karena terdapat 

penurunan bilangan oksidasi pada unsur tersebut dari 

bilangan oksidasi 0 menjadi -2, sedangkan Mg 

mengalami reaksi oksidasi karena terjadi kenaikan 

biloks pada unsur tersebut dari bilangan oksidasi 0 

menjadi +2 (Backing). Senyawa tersebut masing-

masing mengalami reaksi reduksi dan oksidasi 

sehingga persamaan reaksi tersebut dikatakan 

persamaan reaksi redoks (Qualifier) bukan reaksi 

autoredoks karena tidak ada unsur yang mengalami 

oksidasi sekaligus reduksi (Rebuttal) 

jawaban mengandung semua komponen 

argumentasi: claim, data, warrant, backing, 

qualifier dan rebuttal sesuai dengan kunci jawaban 

atau dengan makna yang sama meskipun bahasa 

yang berbeda.  

Skor 4 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim, data, warrant, backing, 

dan qualifier/rebuttal sesuai dengan kunci jawaban 

atau dengan makna yang sama meskipun bahasa 

yang berbeda. 

Skor 3 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim, data, warrant dan 

backing/qualifier/rebuttal sesuai dengan kunci 

jawaban atau dengan makna yang sama meskipun 

bahasa yang berbeda. 

Skor 2 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim, data, dan/atau terdapat 

warrant sesuai dengan kunci jawaban atau dengan 

makna yang sama meskipun bahasa yang berbeda. 

Skor 1 : Bila peserta didik mampu membuat 

jawaban mengandung claim sesuai dengan kunci 
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Lampiran B. 3: Lembar Soal Pretest/Postest 

LEMBAR PRE-TEST/POST-TEST KEMAMPUAN ARGUMENTASI SISWA PADA MATERI REAKSI REDOKS 

Nama : 

Kelas : 

Perhatikan isu dibawah ini! 

Isu 1:  Motor Dan Mobil Penyumbang Emisi Karbon Terbesar Di Indonesia 

 Pada era modern ini, sejalan dengan perkembangan pembangunan fisik kota serta pusat-pusat industri  dan berkembangnya 

transportasi, maka kualitas udara pun mengalami perubahan yang disebabkan oleh terjadinya pencemaran udara atau sebagai 

berubahnya salah satu komposisi udara dari keadaan normal; yaitu masuknya zat pencemar (berbentuk gas-gas dan partikel 

kecil/aerosol) ke dalam udara dalam jumlah tertentu untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga dapat mengganggu kehidupan 

manusia, hewan, dan tanaman.  

 Dalam kurun waktu 10 waktu terakhir, telah terjadi lonjakan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat, khususnya oleh 

pertambahan sepeda motor, yang mencapai 30%. Sekitar lebih kurang 70% terdistribusi di daerah perkotaan. Jumlah pertumbuhan 

kendaraan bermotor yang tinggi berpengaruh pada besarnya emisi yang dapat mencemarkan udara disekitar kita.  Dari beberapa 

penyebab polusi udara, terbukti transportasi penyumbang emisi pencemaran udara tertinggi, yakni sekitar 85%. Hal tersebut tampak 

dengan jelas, mengingat sebagian besar kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas buang yang buruk, baik akibat perawatan yang 

kurang memadai atau dari penggunaan bahan bakar dengan kualitas yang kurang baik. 

 Tidak ada yang bisa menepis betapa emisi gas buang berupa asap knalpot merupakan akibat terjadinya proses pembakaran 

yang tidak sempurna dan mengandung timbal/timah hitam, oksida nitrogen (NOx), oksida sulfur (SO2), hidrokarbon (CH), karbon 
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monoksida (CO), dan oksida fotokimia (Ox). Kemudian, emisi gas buang yang paling signifikan dari kendaraan bermotor ke atmosfer 

berdasarkan massa adalah gas karbondioksida (CO2), dan uap air (H2O) yang dihasikan dari pembakaran bahan bakar yang 

berlangsung sempurna yang dapat dicapai dengan tersedianya suplai udara yang berlebih. Namun demikian, kondisi pembakaran 

yang sempurna dalam mesin kendaraan jarang sekali terjadi. 

Sumber:  

https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/tinggal-di-perkotaan-ketahui-dulu-dampak-pencemaran-udara-ini/ 

https://www.google.com/amp/s/koran.tempo.co/amp/metro/470025/kualitas-udara-memburuk-akibat-emisi-kendaraan-dan-industri 

 

1. Dalam suatu persamaan reaksi redoks terdapat zat yang berperan sebagai oksidator ataupun reduktor. Begitupula pada persamaan 

kimia pembentukan emisi gas karbon yang berasal dari pembakaran bahan bakar. Berikut adalah persamaan reaksi pembakaran 

bahan bakar yang menghasilkan gas emisi karbon: 

CH4 + 2O2   CO2 + 2H2O + panas 

Pertanyaan: 

a. Tentukan peran zat CH4 dalam reaksi tersebut apakah sebagai oksidator atau reduktor! Mengapa zat CH4 berperan sebagai hal 

tersebut? Jelaskan argumenmu secara singkat 

b. Perjelaslah argumenmu menggunakan bukti ilmiah yang dapat mendukung kuat argumen tersebut ! 

 

2. Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor menjadi penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia yang dapat 

menyebabkan gangguan kesehatan banyak orang. Emisi karbon ini terjadi karena reaksi pembakaran antara senyawa hidrokarbon 

yang terdapat dalam bahan bakar bermotor dengan oksigen menghasilkan prduk berupa karbon dioksida, uap air atau produk 

lainnya tergantung pada kualitas pembakaran. Berikut adalah persamaan reaksi pembakaran yang dapat menghasilkan emisi 

karbon: 

  CH4 + 2O2   CO2 + 2H2O + panas 

Pertanyaan: 

https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/tinggal-di-perkotaan-ketahui-dulu-dampak-pencemaran-udara-ini/
https://www.google.com/amp/s/koran.tempo.co/amp/metro/470025/kualitas-udara-memburuk-akibat-emisi-kendaraan-dan-industri
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a. Identifikasi zat yang bertindak sebagai oksidator dan jelaskan secara singkat! 

b. Berikan penjelasan secara ilmiah mengenai argumenmu menggunakan bukti yang dapat mendukung argumen tersebut! 

Perhatikan soal dibawah ini! 

3. Konsep reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen ternyata dianggap kurang luas karena reaksi 

kimia tidak hanya melibatkan oksigen saja. Maka selain konsep pelepasan dan pengikatan oksigen, konsep reaksi reduksi dan 

oksidasi dapat dijelaskan berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Air dan garam adalah salah satu contoh senyawa kimia 

yang terbentuk atas konsep reaksi redoks. Seorang guru meminta 2 orang siswa untuk berpendapat mengenai dua buah contoh 

senyawa kimia tersebut 

 

Siswa A: Reaksi terbentuknya garam dan air dapat dijelaskan dari konsep pelepasan dan pengikatan electron 

Siswa B: Hanya reaksi terbentuknya garam yang dapat dijelaskan dari konsep pelepasan dan pengikatan electron 

 

Pertanyaan: 

c. Pernyataan siswa manakah yang menurutmu benar? Sebutkan dan jelaskan secara singkat alasan mengapa memilih 

pernyataan tersebut! 

d. Penjelasan apa yang tepat digunakan untuk mendukung argumenmu? Berikan penjelasan secara ilmiah untuk mendukung 

argumenmu! 

Perhatikan isu dibawah ini! 

Isu 2 : Rokok Dan Bahayanya 

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan dihirup yang dihasilkan dari tanaman 

nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar. Rokok 
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berbentuk silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun 

tembakau yang telah dicacah. 

Penggunaan rokok adalah penyebab global utama dari kematian yang dapat dicegah. Organisasi kesehatan dunia WHO 

menyatakan hampir 6 juta kematian pertahun disebabkan oleh rokok. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi lebih dari 8 

juta kematian di tahun 2030. Secara global, terjadi peningkatan konsumsi rokok terutama di negara berkembang. Diperkirakan saat 

ini jumlah perokok di seluruh dunia mencapai 1,3 milyar orang. Indonesia merupakan negara ketiga dengan konsumsi rokok terbesar 

di dunia, setelah China dan India. Berdasarkan data dari Tobacco Atlas tahun 2012, jumlah batang rokook yang dikonsumsi di 

Indonesia cenderung meningkat dari 182 milyar batang pada 2001 menjadi 260,8 milyar batang pada tahun 2009. 

Merokok merupakan salah satu perilaku yang sangat merugikan bagi kesehatan. Pada keadaan merokok pembuluh darah 

dibeberapa bagian tubuh akan mengalami penyempitan, dalam keadaan ini dibutuhkan tekanan yang lebih tinggi supaya darah dapat 

mengalir ke alat-alat tubuh dengan jumlah yang tetap. Untuk itu jantung harus memompa darah lebih kuat, sehingga tekanan pada 

pembuluh darah meningkat.  

Rokok terbuat dari daun tembakau kering, kertas dan zat perasa yang dapat dibentuk dari unsur Carbon (C), Hidrogen (H), 

Oksigen (O), Nitrogen (N), dan Sulfur (S) serta unsur-unsur lain yang berjumlah kecil. Namun begitu, kandungan kimia yang paling 

dikenal terdapat dalam rokok ialah nikotin dan tar. Rokok bukan hanya merugikan perokok, melainkan orang yang tidak merokok 

pun akan terkena bahaya rokok jika menghirup asap rokok. Hal ini disebabkan karena adanya gas karbon monoksida (CO) yang 

terkandung didalam asap rokok yang dapat bereaksi dengan hemoglobin (Hb). Didalam darah, hemoglobin mengangkut oksigen dari 

paru-paru ke seluruh sel tubuh sehingga gas CO dan O2 bersaing agar dapat bereaksi dengan hemoglobin. Persaingan ini 

dimenangkan oleh gas CO karena tetapan kesetimbangan kimia HbCO lebih besar daripada tetapan kesetimbangan HbO2. Dengan 

konsentrasi yang sedikit, gas CO dapat melepaskan O2 dari HbO2. Sehingga, ketika seseorang menghirup asap rokok, gas O2 yang 

seharusnya dialirkan dari paru-paru ke sel tubuh akan digantikan oleh gas CO yang beracun dan berbahaya bagi kesehatan. 

Sumber: 
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https://www.kemenkopmk.go.id/remaja-merokok-ancaman-bagi-masa-depan-bangsa  

http://50304946.siap-sekolah.com/2010/10/07/rokok-reaksi-kimia-berbahaya/#.YiiNNsAxeaM 

 

4. Dalam teks narasi isu diatas mengenai rokok dan bahayanya dikatakan bahwa asap hasil pembakaran rokok mengandung gas 

karbon monoksida (CO) yang dapat bereaksi dengan hemoglobin (Hb) sehingga sangat berbahaya bagi tubuh. Reaksi tersebut 

dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut: 

Hb + CO   HbCO 

Terdapat 2 orang siswa yang memberikan pendapat yang berbeda: 

Siswa A: Unsur C pada senyawa CO memiliki bilangan oksidasi yaitu +4 

Siswa B: Unsur C pada senyawa CO memiliki bilangan oksidasi yaitu +2 

 

Pertanyaan: 

a. Pernyataan siswa manakah yang menurutmu benar? Sebutkan dan jelaskan secara singkat alasan mengapa memilih 

pernyataan tersebut! 

b. Penjelasan apa yang tepat digunakan untuk mendukung argumenmu? Berikan penjelasan secara ilmiah untuk mendukung 

argumenmu! 

 

5. Dalam teks narasi isu diatas mengenai rokok dan bahayanya dikatakan bahwa asap rokok mengandung gas karbon monoksida 

yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Hal ini dikarena gas beracun tersebut dapat bereaksi dengan hemoglobin. Sedangkan 

didalam darah hemoglobin mengangkut oksigen dari paru-paru keseluruh tubuh. Proses pengangkutan oksigen oleh hemoglobin 

ini dapat digambarkan dengan persamaan reaksi sebagai berikut: 

Hb + O2   HbO2 

Setelah melihat persamaan reaksi tersebut, guru meminta pendapat pada 2 orang siswa, berikut adalah pendapat kedua orang 

siswa tersebut: 

Siswa A: Unsur Oksigen pada persamaan reaksi diatas mengalami reaksi oksidasi 

Siswa B: Unsur Oksigen pada persamaan reaksi diatas mengalami reaksi reduksi 

https://www.kemenkopmk.go.id/remaja-merokok-ancaman-bagi-masa-depan-bangsa
http://50304946.siap-sekolah.com/2010/10/07/rokok-reaksi-kimia-berbahaya/#.YiiNNsAxeaM
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Pertanyaan: 

a. Pernyataan siswa manakah yang menurutmu benar? Sebutkan dan jelaskan secara singkat alasan mengapa memilih 

pernyataan tersebut! 

b. Penjelasan apa yang tepat digunakan untuk mendukung argumenmu? Berikan penjelasan secara ilmiah untuk mendukung 

argumenmu! 

Perhatikan isu dibawah ini! 

Isu 3:   Mengurangai Polusi Udara Dengan Reboisasi 

Polusi udara merupakan salah satu permasalahan global yang sedang dihadapi sebagian besar kota besar di dunia begitupula di 

Indonesia. Tidak ada kota besar di Indonesia yang bisa terhindar dari permasalahan polusi udara. Polusi udara yang terjadi sangat 

berpontensi membahayakan kesehatan warga. Pemantauan Greenpeace menunjukkan bahwa polusi udara di salah satu kota besar di 

Indonesia yaitu Jakarta berada pada level diatas ambang batas kesehatan yang dikeluarkan WHO.  

Polusi udara yang terjadi dapat disebabkan oleh banyak hal seperti kebakaran hutan, pertambangan dan penggalian, pembuangan 

limbah, asap kendaraan serta aktivitas pabrik. Polusi udara di kota-kota besar harus segera diatasi karena sangat menyangkut dengan 

masalah kesehatan. Polusi udara bisa menjadi pemicu munculnya masalah kesehatan serius seperti kanker, penyakit pernapasan dan 

kardiovaskular. Kandungan dalam pencemaran udara adalah PM 2.5. Jika manusia terpapar PM 2.5 dalam jangka waktu panjang 

maka dapat mengakibatkan infeksi saluran pernapasan akut hingga kanker paru-paru. 

Salah satu penyebab kondisi udara sangat buruk adalah kebakaran hutan yang menjadikan banyaknya hutan di Indonesia menjadi 

gundul sehingga pasokan oksigen bersih menjadi berkurang dan meningkatnya polusi udara. Maka dari itu, salah satu cara 

menanggulangi polusi udara dengan cara reboisasi atau penanaman pohon kembali. Reboisasi memiliki banyak manfaat salah satunya 
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yaitu meningkatkan kualitas oksigen untuk pernafasan. Selain itu reboisasi bermanfaat juga untuk mencegah erosi, menjaga 

keanekaragaman dan menjaga struktur tanah agar tidak rusak.  

Dengan reboisasi artinya akan banyak pepohonan atau tumbuhan yang tumbuh dan menghasilkan oksigen berkualitas baik 

sebagai penunjang hidup manusia. Pepohonan tersebut dapat menyerap polusi udara seperti zat carbon dioksida dan menggantinya 

dengan oksigen hasil dari fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Dengan begitu, polusi udara 

setidaknya akan sedikit berkurang. Meskipun begitu diperlukan pula upaya lain untuk mengurangi polusi udara tersebut seperti 

mengurangi penggunaan kendaraan bermotor  

Sumber: 

https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/kolom/d-5795040/polusi-udara-dan-human-security-di-indonesia/amp  

https://dlh.semarangkota.go.id/pengertian-dan-manfaat-reboisasi-yang-wajib-anda-ketahui/ 

 

6. Pada teks isu diatas terdapat salah satu upaya untuk mengurangi polusi udara yaitu dengan cara reboisasi. Dengan reboisasi maka 

akan banyak tanaman yang dapat menghasilkan oksigen berkualitas untuk manusia. Oksigen dihasilkan oleh tumbuhan hasil dari 

fotosintesis yang dilakukannya dengan  bantuan sinar matahari. Fotosintesis terjadi secara alamiah dalam tumbuhan dengan 

memanfaatkan air (H2O) dari dalam tanah dan gas karbon dioksida (CO2) dari udara dengan melibatkan energi cahaya 

selanjutnya disimpan kedalam bentuk gula (C6H12O6) dan menghasilkan gas oksigen (O2). Karbohidrat inilah kemudian 

digunakan sebagai sumber pembentuk energi pada tanaman agar mampu berkembang secara optimal. Persamaan kimia dari 

reaksi fotosintesis tersebut adalah:  

6CO2 + 6 H2O + cahaya matahari → C6H12O6 + 6O2 

 

Terdapat dua siswa yang mengemukakan argumen yang berbeda: 

Siswa A: H2O bertindak sebagai oksidator 

Siswa B: H2O bertindak sebagai reduktor 

 

https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/kolom/d-5795040/polusi-udara-dan-human-security-di-indonesia/amp
https://dlh.semarangkota.go.id/pengertian-dan-manfaat-reboisasi-yang-wajib-anda-ketahui/
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Pertanyaan: 

a. Pernyataan siswa manakah yang menurutmu benar? Sebutkan dan jelaskan secara singkat alasan mengapa memilih 

pernyataan tersebut! 

b. Penjelasan apa yang tepat digunakan untuk mendukung argumenmu? Berikan penjelasan secara ilmiah untuk mendukung 

argumenmu! 

 

7. Pada teks isu diatas diketahui salah satu cara penanggulangan polusi udara yaitu dengan cara reboisasi agar dihasilkan oksigen 

berkualitas dari tumbuhan baru. Oksigen ini dihasilkan dari persitiwa fotosintesis yang memiliki persamaan kimia sebagai 

berikut: 

6CO2 + 6 H2O + cahaya matahari → C6H12O6 + 6O2 

 

Dua orang siswa memberikan argumennya mengenai persamaan kimia tersebut 

Siswa A: CO2 bertindak sebagai reduktor 

Siswa B: CO2 bertindak sebagai oksidator 

 

Pertanyaan: 

a. Pernyataan siswa manakah yang menurutmu benar? Sebutkan dan jelaskan secara singkat alasan mengapa memilih 

pernyataan tersebut! 

b. Penjelasan apa yang tepat digunakan untuk mendukung argumenmu? Berikan penjelasan secara ilmiah untuk mendukung 

argumenmu! 

 

8. Pada teks isu salah satu cara agar polusi udara dapat berkurang yaitu dengan penanaman kembali agar dapat menghasilkan 

oksigen berkualitas baik yang diperoleh dari proses fotosintesis tanaman. Oksigen yang dihasilkan dari peristiwa fotosintesis 

memiliki persamaan kimia sebagai berikut: 

6CO2 + 6 H2O + cahaya matahari → C6H12O6 + 6O2 
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Dua orang siswa memiliki pendapat yang berbeda mengenai bilangan oksidasi pada persamaan tersebut 

Siswa A: bilangan oksidasi unsur C pada senyawa CO2 adalah +4 

Siswa B: bilangan oksidasi unsur C pada senyawa CO2 adalah -4 

 

Pertanyaan: 

a. Pernyataan siswa manakah yang menurutmu benar? Sebutkan dan jelaskan secara singkat alasan mengapa memilih 

pernyataan tersebut! 

b. Penjelasan apa yang tepat digunakan untuk mendukung argumenmu? Berikan penjelasan secara ilmiah untuk mendukung 

argumenmu! 

 

Perhatikan isu dibawah ini! 

Isu 4: JPO Pekanbaru Ditutup Karena Berbahaya 

Dinas perhubungan kota Pekanbaru terpaksa menutu sementara dua jembatan Penyebrangan Orang (JPO). Penutupan ini karena 

kondisi kedua JPO memprihatinkan. Kedua JPO tersebut ada bagian yang berkarat dan keropos. Ada juga bagian lantai JPO 

berlubang karena keropos sehingga kondisi ini akan membahayakan keselamatan pengguna JPO. JPO yang ditutup sementara yakni 

berada di Jalan Jendral Sudirman. Kedua JPO tersebut yaknik JPO depan Sudirman Square dan JPO depan Modelux. 

Terjadinya pengkaratan dan keroposnya JPO tersebut disebabkan karena terjadinya korosi pada besi jembatan. Korosi terjadi 

ketika permukaan logam bersentuhan dengan gas atau cairan kimiawi. Korosi menyebabkan logam menjadi berlubang, rapuh dan 

berubah warna menjadi coklat. Semua benda berbahan dasar logam dapat berkarat seiring dengan waktu karena kontak dengan air, 

oksigen, udara, suhu hangat, asam dan juga garam. Besi merupakan salah satu logam yang mudah berkarat. Goresan pada besi yang 

tipis pun dapat memicu reaksi redoks sehingga membentuk karat pada permukaan besi.  
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Jembatan merupakan fasilitas penting yang rentan terhadap korosi. Karat pada jembatan dapat terbentuk karena kontak dengan 

udara dan juga air hujan serta kondisi alam lainnya. Perkaratan besi pada jembatan memiliki reaksi kimia sebagai berikut: 

4Fe(s) + 3O2(g)   2Fe2O3(g) 

Inilah mengapa cat digunakan yang berfungsi untuk menghindari goresan pada logam yang dapat mengakibatkan reaksi redoks 

seperti korosi pada jembatan sehingga jembatan tidak cepat berkarat dan keropos. Korosi tidak akan terjadi bila logam tidak 

bersentuhan dengan udara maupun air. 

Sumber: 

https://dlh.semarangkota.go.id/pengertian-dan-manfaat-reboisasi-yang-wajib-anda-ketahui/  

https://m.liputan6.com/hot/read/4203183/8-cara-mencegah-korosi-ketahui-penyebabnya?page=2 

 

9. Berdasarkan isu diatas yang menjelaskan mengenai pengkaratan pada jembatan yang disebabkan terjadinya korosi. Guru 

meminta kepada 2 orang siswa untuk memberi pendapat kepada reaksi yang terjadi pada isu tersebut. 

Siswa A: Berdasarkan konsep penggabungan dan pelepasan oksigen, reaksi kimia pada isu korosi tersebut merupakan reaksi 

reduksi 

Siswa B: Berdasarkan konsep penggabungan dan pelepasan oksigen, reaksi kimia pada isu korosi tersebut merupakan reaksi 

oksidasi 

 

Pertanyaan: 

a. Pernyataan siswa manakah yang menurutmu benar? Sebutkan dan jelaskan secara singkat alasan mengapa memilih 

pernyataan tersebut! 

b. Penjelasan apa yang tepat digunakan untuk mendukung argumenmu? Berikan penjelasan secara ilmiah untuk mendukung 

argumenmu! 

 

https://dlh.semarangkota.go.id/pengertian-dan-manfaat-reboisasi-yang-wajib-anda-ketahui/
https://m.liputan6.com/hot/read/4203183/8-cara-mencegah-korosi-ketahui-penyebabnya?page=2
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Perhatikan soal dibawah ini! 

10. Setelah guru selesai menjelaskan materi reaksi redoks (Reduksi-oksidasi), guru meminta kepada siswa untuk membuat satu jenis 

reaksi dari logam magnesium yang bereaksi dengan oksigen serta tentukan jenis reaksinya.  

 

Pertanyaan: 

a. Buatlah satu contoh reaksi kimia dari logam magnesium dan oksigen serta jelaskan jenis reaksi tersebut apakah termasuk 

reaksi redoks atau autoredoks! 

b. Penjelasan apa yang tepat digunakan untuk mendukung argumenmu? Berikan penjelasan secara ilmiah untuk mendukung 

argumen tersebut! 
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Lampiran B. 4 Validasi Instrumen Tes Argumentasi Oleh Ahli 
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Lampiran B. 5: Lembar Observasi Guru 

Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Lembar Observasi Aktivitas Guru Kelas Eksperimen Dengan Menggunakan  

Pendekatan Isu Sosiosaintifik 

Hari/ Tanggal  : 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 3 Tapung 

Kelas/ Semester : X MIPA 2/ Genap 

Materi Pelajaran : Reaksi Redoks 

Pertemuan   :  

Berikanlah tanda (√) pada kolom yangtersedia! 

No Aktivitas Guru Yang Diamati Dilakukan 

Ya Tidak 

1. Guru memimpin do‟a dan mengabsen siswa   

2. Guru memberikan apersepsi, motivasi dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

  

3. Guru menginformasikan bahwa pembelajaran menerapkan pendekatan isu 

sosiosaintifik 

  

4. Guru mengajukan isu sosial berkonsep sains dalam kehidupan sehari-hari 

yang relevan dengan materi 

  

5. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok dan memberikan LKPD 

kepada siswa 

  

6. Guru memberikan waktu kepada siswa untuk mendiskusikan masalah yang 

diberikan dan menemukan solusi 

  

7. Guru membantu mengarahkan siswa selama diskusi   

8. Guru mengulang materi secara singkat dan memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum mereka pahami 

  

9. Guru mengadakan refleksi dan membimbing siswa merangkum materi   

10. Guru memberitahu kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya   

11. Guru menutup pelajaran   

        Observer 

 

 

 

        Bella Pratiwi, M. Pd 
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Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Lembar Observasi Aktivitas Guru Kelas Kontrol Dengan Menggunakan  

Pembelajaran Kurikulum 2013 

 

Hari/ Tanggal  : 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 3 Tapung 

Kelas/ Semester : X MIPA 2/ Genap 

Materi Pelajaran : Reaksi Redoks 

Pertemuan   :  

Berikanlah tanda (√) pada kolom yang tersedia! 

No Aktivitas Guru Yang Diamati Penilaian 

Ya Tidak 

1. Guru memimpin do‟a dan mengabsen siswa   

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran   

3. Guru memberikan apersepsi kepada siswa, mengaitkan 

materi pembelajaran yang akan dilakukan  

  

4. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari   

5. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya 

  

6. Guru memberikan LKPD dan meminta siswa untuk 

mengerjakannya 

  

7. Guru dan siswa bersama-sama membahas jawaban atau 

soal-soal latihan 

  

8. Guru memberikan pujian kepada siswa yang menjawab 

benar 

  

 Guru memberi penguatan pada materi yang dipelajari   

9. Guru menyimpulkan materi pelajaran   

10. Guru menyampaikan kepada siswa untuk mempelajari 

materi pelajaran untuk pertemuan selanjutnya 

  

11. Guru menutup pelajaran   

 

        Observer 

 

 

 

        Bella Pratiwi, M. Pd 
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Lampiran B. 6 Lembar Observasi Siswa 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen Dengan Menggunakan  

Pendekatan Isu Sosiosaintifik 

Hari/ Tanggal  : 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 3 Tapung 

Kelas/ Semester : X MIPA 2/ Genap 

Materi Pelajaran : Reaksi Redoks 

Pertemuan   :  

Berikanlah tanda (√) pada kolom yang tersedia! 

No Aktivitas Guru Yang Diamati Penilaian 

Ya Tidak 

1. Siswa menjawab salam dan berdo‟a sebelum belajar   

2. Siswa memberikan respon terhadap apersepsi dan 

motivasi yang diberikan oleh guru 

  

3. Siswa memperhatikan guru dalam menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

  

4. Siswa menanggapi isu sosial berkonsep sains dalam 

kehidupan sehari-hari yang disampaikan guru 

  

5. Siswa duduk secara berkelompok   

6. Siswa menerima LKPD yang diberikan guru   

7. Siswa saling memberikan pendapat dengan sesama 

teman sekelompok 

  

9. Siswa terlibat aktif selama diskusi mengenai isu social 

berkonsep sains 

  

10. Siswa bertanya mengenai materi yang belum dipahami   

11. Siswa bersama guru merangkum materi pembelajaran   

12. Guru memberitahu kegiatan yang akan dilakukan pada 

pertemuan berikutnya 

  

13. Siswa menjawab salam   

      Observer 

 

 

 

        Bella Pratiwi, M. Pd 
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Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Lembar Observasi Aktivitas Guru Kelas Kontrol Dengan Menggunakan  

Pembelajaran Kurikulum 2013 

 

Hari/ Tanggal  : 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 3 Tapung 

Kelas/ Semester : X MIPA 2/ Genap 

Materi Pelajaran : Reaksi Redoks 

Pertemuan   :  

 

Berikanlah tanda (√) pada kolom yang tersedia! 

No Aktivitas Guru Yang Diamati Penilaian 

Ya Tidak 

1. Siswa menjawab salam dan berdo‟a sebelum belajar   

2. Siswa memberikan respon terhadap apersepsi dan 

motivasi yang diberikan oleh guru 

  

3. Siswa memperhatikan guru dalam menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

  

4. Siswa menyimak materi yang disampaikan   

5. Siswa duduk secara berkelompok   

6. Siswa mengerjakan LKPD yang diberikan guru   

7. Siswa bertanya mengenai materi yang belum dipahami   

8. Siswa bersama guru merangkum materi pembelajaran   

9. Guru memberitahu kegiatan yang akan dilakukan pada 

pertemuan berikutnya 

  

10. Siswa menjawab salam   

 

        Observer 

 

 

 

        Bella Pratiwi, M. Pd
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Lampiran C. 1 Penyebaran Hasil Data Validasi 

PENYEBARAN DATA VALIDASI SOAL ARGUMENTASI 

PADA MATERI REAKSI REDOKS 

No Nama Kelas 
No Item Soal 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ahmad Rendy XI MIPA 3 2 3 1 4 2 0 0 3 2 2 19 

2 Ali Akbar Rafsanjami XI MIPA 3 3 2 0 0 2 0 0 3 2 1 13 

3 Arnisia Anastasia Sirait XI MIPA 3 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 8 

4 Calista Septiani Manurung XI MIPA 3 3 3 1 4 4 1 3 4 4 2 29 

5 Chindy Rita Ulina XI MIPA 3 3 3 1 1 4 3 2 4 4 1 26 

6 Clara Julianti Br.Purba XI MIPA 3 3 4 0 2 3 0 0 2 4 1 19 

7 Desharani Nazara XI MIPA 3 3 4 0 3 2 0 0 4 2 0 18 

8 Dwi Intan Permata Putri Lubis XI MIPA 3 3 2 0 0 0 0 2 0 4 1 12 

9 Edi Febrianto XI MIPA 3 3 4 0 0 3 0 0 0 0 2 12 

10 Febri Maisa Putri XI MIPA 3 3 2 0 0 3 0 0 0 4 1 13 
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11 Irman Hadi XI MIPA 3 3 3 0 3 2 0 0 3 2 0 16 

12 Julia Tasya Salsabila XI MIPA 3 3 4 0 3 4 0 0 4 2 2 22 

13 Kania Caulia Manasti XI MIPA 3 3 3 1 0 2 0 0 0 4 1 14 

14 Kusvelinda Fathul Jannah XI MIPA 3 3 3 0 3 2 0 0 0 0 2 13 

15 Leo Frans Butar-Butar XI MIPA 3 3 4 2 2 2 0 0 3 2 0 18 

16 M. Rahul Al Sakaras XI MIPA 3 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 7 

17 Melani Dian Anisa XI MIPA 3 3 2 0 0 4 0 0 0 4 0 13 

18 Nur Intan Suriah XI MIPA 3 3 2 0 0 3 0 0 0 4 1 13 

19 Putri Melyana Ginting XI MIPA 3 3 3 0 4 3 0 0 3 2 2 20 

20 Putri Silaen XI MIPA 3 3 3 0 0 4 0 0 0 4 1 15 

21 Risma Widya Agustina Manurung XI MIPA 3 4 4 1 4 3 3 3 4 3 2 31 

22 Sealtiel Rotua Kristina XI MIPA 3 4 4 1 4 3 2 0 4 4 2 28 

23 Sekha Anggita XI MIPA 3 3 3 0 0 3 0 0 0 4 2 15 

24 Shakila Putri XI MIPA 3 3 2 0 4 3 0 0 4 4 2 22 

25 Shaula Alifaturrosidah XI MIPA 3 3 3 1 0 4 0 0 0 4 1 16 
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26 Sitha Nuhriyah XI MIPA 3 3 2 0 3 4 0 0 3 2 2 19 

27 Syarifah Nadrah XI MIPA 3 3 4 0 2 3 0 0 3 4 1 20 

28 Tiara Syafitri XI MIPA 3 3 3 1 4 4 2 2 4 3 2 28 
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Lampiran C. 2 Hasil Komputerisasi Validasi 

HASIL UJI VALIDASI EMPIRIS INSTRUMEN PENELITIAN PENGARUH 

PENDEKATAN ISU SOSIOSAINTIFIK TERHADAP KEMAMPUAN 

ARGUMENTASI SISWA PADA MATERI REAKSI REDOKS  

A. Validitas 

No Butir Soal Korelasi Signifikansi 

1 0,39639 Valid 

2 0,49175 Valid 

3 0,51708 Valid 

4 0,7567 Valid 

5 0,41789 Valid 

6 0,74931 Valid 

7 0,60573 Valid 

8 0,82104 Valid 

9 0,39605 Valid 

10 0,53493 Valid 

 

B. Reliabilitas 

No Nama Siswa 
Skor 

ganjil 

Skor 

genap 

Skor 

Total 

1 Ahmad Rendy 7 12 19 

2 Ali Akbar Rafsanjami 7 6 13 

3 Arnisia Anastasia Sirait 6 2 8 

4 Calista Septiani Manurung 15 14 29 

5 Chindy Rita Ulina 14 12 26 

6 Clara Julianti Br.Purba 10 9 19 
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7 Desharani Nazara 7 11 18 

8 
Dwi Intan Permata Putri 

Lubis 
9 3 12 

9 Edi Febrianto 6 6 12 

10 Febri Maisa Putri 10 3 13 

11 Irman Hadi 7 9 16 

12 Julia Tasya Salsabila 9 13 22 

13 Kania Caulia Manasti 10 4 14 

14 Kusvelinda Fathul Jannah 5 8 13 

15 Leo Frans Butar-Butar 9 9 18 

16 M. Rahul Al Sakaras 5 2 7 

17 Melani Dian Anisa 11 2 13 

18 Nur Intan Suriah 10 3 13 

19 Putri Melyana Ginting 8 12 20 

20 Putri Silaen 11 4 15 

21 
Risma Widya Agustina 

Manurung 
14 17 31 

22 Sealtiel Rotua Kristina 12 16 28 

23 Sekha Anggita 10 5 15 

24 Shakila Putri 10 12 22 

25 Shaula Alifaturrosidah 12 4 16 

26 Sitha Nuhriyah 9 10 19 

27 Syarifah Nadrah 10 10 20 

28 Tiara Syafitri 13 15 28 
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C. Tingkat Kesukaran 

Nomor Butir Soal Tingkat Kesukaran(%) Tafsiran 

1 0,758929 Mudah 

2 0,741071 Mudah 

3 0,089286 Sukar 

4 0,446429 Sedang 

5 0,723214 Mudah 

6 0,098214 Sukar 

7 0,107143 Sukar 

8 0,491071 Sedang 

9 0,696429 Sedang 

10 0,303571 Sedang 

D. Daya Pembeda 

 

No 
Rata-Rata 

Kelas Atas 

Rata-Rata 

Kelas 

Bawah 

Beda Kategori DP 

1 3,25 3 0,25 Kurang Baik 0,0625 

2 3,25 2,375 0,875 Cukup Baik 0,21875 

3 0,625 0 0,625 Kurang Baik 0,15625 

4 3,5 0,375 3,125 Sangat Baik 0,78125 

5 3,5 2,5 1 Cukup Baik 0,25 

6 1,375 0 1,375 Baik 0,34375 

7 1,25 0,25 1 Cukup Baik 0,25 

8 3,875 0 3,875 Sangat Baik 0,96875 

9 3,25 2 1,25 Baik 0,3125 
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10 1,875 0,875 1 Cukup Baik 0,25 
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Lampiran C. 3 Nilai Pretest Dan Postest Kelas Eksperimen 

DATA PRETEST DAN POSTEST KELAS EKSPERIMEN 

 

No Nama Siswa Pretest Postest 

1 Aditya Warman 10,00 46,00 

2 Agnes Monika R  10,00 62,00 

3 Agus Wicaksono 4,00 60,00 

4 Aulia Zahra 24,00 60,00 

5 Cindy Kamalia Dewi 14,00 46,00 

6 Dea Hani Alfiah 10,00 40,00 

7 Delima Lumban Gaol 10,00 50,00 

8 Desti Renofa Silaban 14,00 78,00 

9 Elysa Yuliana Tamba 14,00 40,00 

10 Erra Fazyra 14,00 52,00 

11 Faikal Fiski Pratama 10,00 82,00 

12 Faqih Marzuqi Pratama 4,00 78,00 

13 Fenny Dasmaria Sihotang 16,00 36,00 

14 Ivana Saputri Nainggolan 8,00 60,00 

15 

Jepri Antonius Saputra 

Siallagan 16,00 34,00 

16 Jeremi Patrisius Samosir 6,00 54,00 

17 Lusi Kristina Situmorang 4,00 34,00 

18 Luthfia Latifah 10,00 82,00 

19 Marlis Debora Br Simatupang 0,00 50,00 

20 Maya Karina 4,00 66,00 
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21 Melda Ernawati Br Simbolon 12,00 52,00 

22 Misael Mesak Simanjuntak 20,00 76,00 

23 Muhammad Ikhwan 0,00 56,00 

24 Nur Aisyah 16,00 74,00 

25 Nur Hasanah 6,00 70,00 

26 Okta Sari Ermalinda 14,00 44,00 

27 Rahardhi Arya Dinata 24,00 78,00 

28 Ranny Ambar Wati 10,00 78,00 

29 Rara Pradina Paramitha 22,00 48,00 

30 Renovel Tambunan 14,00 70,00 

31 Revalita Ramadina 14,00 74,00 

32 Sifra Lestari Gea 10,00 42,00 

33 Siska Dwi Amara 10,00 38,00 

34 Suherio Sinaga 4,00 52,00 

35 Zikri Alwi Alfikri 24,00 66,00 

Rata-Rata 11,49 57,94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 

 
 

Lampiran C. 4 Nilai Pretest Dan Postest Kelas Kontrol 
DATA PRETEST DAN POSTEST KELAS KONTROL 

 

No Nama Siswa Pretest Postest 

1 Akbar Nugraha 2,00 54,00 

2 Amelia Susanti 0,00 48,00 

3 Annisa Amanda 8,00 44,00 

4 Chystanaldo Jonson Hutahean 4,00 54,00 

5 Cindy Herlinda 12,00 28,00 

6 Dimas Andika Pratama 0,00 50,00 

7 Dinda Aliani Putri 8,00 36,00 

8 Fika Melinda 10,00 20,00 

9 Firdaus Wisnu Murti 12,00 60,00 

10 Fitri Julianti 14,00 40,00 

11 Gusvianty Nuriklimah 16,00 32,00 

12 Hanna Monika Putri Togatorop 8,00 52,00 

13 Jhon Firdaus 8,00 70,00 

14 Lilis Yulia Gultom 6,00 50,00 

15 Louis Juan Alberto Sirait 4,00 30,00 

16 Meidana Priyanto 4,00 54,00 

17 Nomi Br Simangunsong 10,00 32,00 

18 Novelia 6,00 48,00 

19 Revita Br Tambunan 8,00 40,00 

20 Riska Indriani 20,00 48,00 

21 Rohani Midawati 24,00 32,00 
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22 Siti Rahma Br Sinaga 12,00 30,00 

23 Sofiyana Fitri Br Manalu 14,00 30,00 

24 Sri Ayu Ningsih 26,00 60,00 

25 Sri Bunda Utami Br Pakpahan 12,00 30,00 

26 Sri Fauziah Priadi 22,00 34,00 

27 Sri Indarwati 8,00 60,00 

28 Stefani Anatasya 14,00 24,00 

29 Suci Embun Ramadani 12,00 70,00 

30 Susi Br Manurung 16,00 54,00 

31 Tahya Br Pardosi 12,00 32,00 

32 Tri Aditya Nurdiansyah 26,00 70,00 

33 Yesi Nuriani Br Situmorang 0,00 72,00 

34 Zefanya Glori Ginting 14,00 56,00 

35 Zidan Al-Fathir 8,00 70,00 

Rata-Rata 10,86 46,11 
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Lampiran C. 5 Data Postest Level Argumentasi Siswa 

1. Kelas Eksperimen 

No 
Level 

Argumentasi 
Kriteria 

Nilai 

Maksimal 

Level 

Nilal 

Maksimal 

ideal 

Jumlah 

Argumen 

Skor 

Mentah 

Per 

Level 

Persen 

1. Level 1 Claim 1 350 29 29 8,29 

2. Level 2 

Claim, Data, 

dan/atau Warrant 3 1050 112 336 32,00 

1. Level 3 

Claim, Data, 

Warrant, Backing 

atau Qualifier 4 1400 57 228 16,29 

2. Level 4 

Claim, Data, 

Warrant, Backing 

dan Qualifier 5 1750 98 490 28,00 

Total Argumen 296   

 

2. Kelas Kontrol 

No 
Level 

Argumentasi 
Kriteria 

Nilai 

Maksimal 

Level 

Nilal 

Maksimal 

ideal 

Jumlah 

Argumen 

Skor 

Mentah 

Per 

Level 

Persen 

1. Level 1 Claim 1 350 46 46 13,14 

2. Level 2 

Claim, Data, 

dan/atau Warrant 3 1050 148 444 42,29 

1. Level 3 

Claim, Data, 

Warrant, Backing 

atau Qualifier 4 1400 85 340 24,29 

2. Level 4 

Claim, Data, 

Warrant, Backing 

dan Qualifier 5 1750 12 60 3,43 

Total Argumen 291   
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Lampiran C. 6 Uji Kp 

Analisis Koefisien Determinasi 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,370
a
 ,137 ,124 15,06234 

a. Predictors: (Constant), Kelas 

 

Sedangkan untuk menentukan besarnya pengaruh dari perlakuan digunakan 

dengan rumus: 

   =          

Keterangan : 

r
2
  = Koefisien determinasi 

Kp  = Koefisien pengaruh  

Kp  =          

  = 0,13695973 x 100% 

  = 13,69% 

 

 

 



182 
 

 
 

DOKUMENTASI 

 

Gambar 1. Uji Validitas Instrumen di Kelas XI MIPA 3 
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Gambar  3. Pertemuan 1 Kelas X MIPA 2 

 

Gambar  4. Pertemuan 1 Kelas X MIPA 3 

 

Gambar  5. Pertemuan 2 Kelas X MIPA 2 
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Gambar  6. Pertemuan 2 Kelas X MIPA 3 

 

Gambar 7. Pertemuan 3 Kelas X MIPA 2 

 

Gambar 8. Pertemuan 3 Kelas X MIPA 3 
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Gambar 10. Postest X MIPA 2 

 

 

Gambar 2. Postest X MIPA 3 
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