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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1. Strategi FIRE_UP 

a. Pengertian Strategi FIRE-UP 

Strategi pembelajaran FIRE-UP adalah metode belajar yang 

dipercepat dengan strategi yang memberi penekanan untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa yang melibatkan siswa dalam 

menelaah materi sebelum pelajaran dimulai yang diberikan tugas 

pengetahuan awal.
20

 Strategi pembelajaran FIRE-UP menitik beratkan 

dalam mengembangkan daya pikir untuk memproses informasi yang 

berguna.
21

 

Setiap huruf dari FIRE-UP mewakili keenam langkahnya. 

Adapun keenam langkah tersebut adalah.
22

 

1)  Foundation (Fondasi) 

Fondasi adalah pengetahuan dasar siswa. Pengetahuan dasar 

yang dimaksud adalah pengetahuan yang dimiliki siswa setelah 

mempelajari sendiri buku teks atau bahan pelajaran yang mereka 

miliki. Siswa diberikan tugas pendahuluan sebelum materi itu 

diajarkan oleh guru, sehingga siswa dalam mengerjakan tugas ini 

harus mempelajari sub pokok bahasan atau topik yang diajarkan, 

sebagai tanda pengetahuan dasar siswa atau sebagai persiapan 
                                                             
 

20
 Betty M.Turnip & Tommy Lesmana Siburian, Loc. Cit. 

 21 Thomas L.Madden, Loc. Cit. 

 22 Sumargono, Op. Cit., hal., 109. 
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siswa untuk menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh guru 

didepan kelas. 

Tugas yang diberikan kepada siswa ini banyak sekali 

manfaatnya, diantaranya: 

a) Mengaktifkan siswa untuk mempelajari sendiri suatu masalah 

dengan cara mempelajari buku, mengerjakan soal-soal sedikit. 

b) Pengetahuan yang diperoleh anak akan lebih mendalam dan 

lama tersimpan dalam ingatan. 

2)   Intake Information (Menyerap Informasi) 

Menyerap informasi adalah bagaimana siswa dapat 

berkonsentrasi memasukkan informasi yang diperoleh. Secara 

ilmiah informasi masuk ke dalam otak melalui panca indera dengan 

cara melihatnya, mendengarnya, menyentuhnya, mengecapnya atau 

menciumnya. 

3) Real Meaning (Makna Sebenarnya) 

Langkah ketiga ini siswa menciptakan makna yang 

sebenarnya dari informasi baru yang baru saja diserap yaitu melalui 

proses asimilasi yaitu proses menggabungkan, mengaitkan dan 

menambahkan informasi baru yang diterima pada saat menyerap 

infomasi ke dalam pengetahuan dasar yang dimiliki. 

4) Express Your Knowledge (Ungkapan pengetahuan) 

Ungkapan pengetahuan yang dimaksud adalah aktivitas siswa 

untuk mengungkapkan pengetahuan yang dimiliki kepada orang 
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lain. Salah satu preferensi yang dapat digunakan untuk 

mengungkapkan pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain 

adalah dengan berdiskusi. Siswa yang mengalami kesulitan 

diharapkan bertanya kepada siswa yang telah memahami materi 

dengan baik. Ketika kita berbagi informasi dengan orang lain, 

mereka mungkin punya informasi yang kita perlukan untuk mengisi 

kekosongan informasi kita. Informasi tersebut mungkin ada dalam 

teks yang kita pelajari, tapi mungkin pula tidak. Pada dasarnya itu 

adalah informasi tambahan. 

5) Use Available Resources (memanfaatkan sumber-sumber daya 

yang tersedia) 

Siswa berdiskusi dalam kelompoknya dengan menanyakan 

informasi yang tidak dimengerti kemudian kelompok memecahkan 

masalah dengan memanfaatkan teman, buku ataupun guru. 

6) Plan of Action (Perencanaan Tindakan) 

Perencanaan didefinisikan sebagai proses menetapkan cara 

mencapai suatu tujuan yang diinginkan, dan apa yang diperlukan 

untuk melakukannya. Pada tahapan ini siswa dituntut untuk 

merencanakan tindakan yang akan dilakukan. Perencanaan 

tindakan yang dilakukan siswa terlihat dari hasil diskusi yang 

presentasikan. 
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2. Hasil belajar 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.
23

 

Belajar merupakan proses dari perkembangan hidup manusia. 

Dengan belajar, manusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif 

individu sehingga tingkah lakunya berkembang. Semua aktivitas dan 

prestasi hidup tidak lain adalah hasil dari belajar. Belajar adalah suatu 

proses, bukan hasil. Karena itu, belajar berlangsung secara aktif dan 

integratif dengan menggunakan berbagai bentuk perbuatan untuk 

mencapai suatu tujuan.
24

 Dalam proses belajar, siswa mengasah 

kemampuan mentalnya untuk mempelajari pelajaran. Adanya informasi 

tentang sasaran belajar, evaluasi dan keberhasilan belajar membuat siswa 

semakin sadar akan kemampuan dirinya. 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya.
25

 Hasil belajar siswa pada 

hakikatnya adalah perubahan tingkah laku yang diinginkan pada diri siswa. 

Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas mencakup 

bidang kognitif, afektif dan psikomotor. 

                                                             
 

23
 Slameto, Belajar dan Faktor- Faktor yang mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hal. 2. 

 
24

 Abu Ahmadi dan Widodo S, Psikologi Belajar (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hal. 

127. 
 25 

Nana Sudjana, Loc. Cit. 
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Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan oleh 

beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar, antara lain 

faktor internal dan faktor eksternal. 

a. Faktor internal 

Yakni faktor yang berasal dalam diri siswa itu sendiri, seperti 

aspek psikologis dan fisiologis. Aspek fisiologis adalah aspek yang 

menyangkut tentang keberadaan kondisi siswa dan aspek psikologis 

adalah aspek yang meliputi minat, kecerdasan, bakat, motivasi dan 

kemampuan.
26

 

b. Faktor eksternal 

Yakni faktor yang berasal dari luar siswa yang meliputi faktor 

lingkungan sosial dan faktor lingkungan non sosial. Faktor lingkungan 

sosial adalah faktor yang meliputi keberadaan para guru, staf 

administrasi dan teman-teman sekelas. Faktor lingkungan non sosial 

adalah faktor yang keberadaannya dan penggunaannya dirancang sesuai 

dengan hasil belajar. Seperti gedung sekolah, rumah tempat tinggal 

siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar 

yang digunakan siswa.27 

3. Sistem Koloid 

a. Pengertian sistem Koloid 

Dalam larutan sejati, partikel-partikel seperti molekul, atom, atau 

ion yang dilarutkan tersebar merata didalam pelarutnya. Dengan cara 

                                                             
 26 Muhibin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 146-148. 
 27 Ibid., hal. 154-155. 
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yang hampir sama, materi koloid dapat tersebar dalam suatu medium 

sehingga dihasilkan suatu dispersi (sebaran) koloid atau disebut sistem 

koloid. Dalam sistem semacam ini, partikel koloid dianggap sebagai 

fase terdispersi dan medium untuk pendispersikan partikel-partikel 

koloid disebut pendispersi atau medium pendispersi.
28

  

b. Penggolongan Sistem Koloid 

Dipandang dari kelarutannya, koloid dapat dibagi atas koloid 

dispersi dan koloid asosiasi. 

1) Koloid dispersi, yaitu koloid yang partikelnya tidak dapat larut 

secara individu dalam medium. 

2) Koloid asosiasi, yaitu koloid yang terbentuk dari gabungan 

(asosiasi) partikel kecil yang larut dalam medium.  

 Berdasarkan fasa terdispersi dan fasa pendispersinya, 

koloid disebut juga dispersi koloid yang dapat dibagi atas delapan jenis 

koloid. 

Tabel II.1 Jenis-Jenis Sistem Koloid 

Fasa 

terdispersi 

Fasa 

pendispersi 
Nama Contoh 

Gas Cair Buih Busa sabun 

Gas Padat Busa Karet busa 

Cair Gas Aerosol Cair Kabut 

Cair Cair Elmusi Susu 

Cair Padat 
Elmusi Padat 

(gel) 
Mentega 

Padat Gas Aerosol padat Asap 

                                                             
 

28
  Yayan Sunarya, Kimia Dasar 2 :Berdasarkan Prinsip-Prinsip Kimia Terkini 

(Bandung: Yrama Widya, 2011), hal. 43. 
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Fasa 

terdispersi 

Fasa 

pendispersi 
Nama Contoh 

Padat Cair Sol (Suspensoid) Cat 

Padat Padat Sol Padat 
Zat warna 

dalam kaca 

 

Ditinjau dari interaksi fasa terdispersi dengan fasa pendispersi 

(medium), koloid dapat pula dibagi atas koloid liofil dan liofob. 

1) Koloid liofil, yaitu koloid yang suka berikatan dengan mediumnya 

sehingga sulit dipisahkan atau sangat stabil. Jika mediumnya air di 

sebut koloid hidrofi, yaitu suka air. 

2) Koloid liofob, yaitu koloid yang tidak menyukai mediumnya 

sehingga cenderung memisah dan dan akibatnya tidak stabil. Bila 

mediumnya air, disebut koloid hidrofob (tidak suka air). 

Koloid dapat berubah menjadi tidak koloid atau sebaliknya. 

Berdasarkan perubahan itu ada koloid reversible dan irreversibel  

1) Koloid reversible, yaitu suatu koloid yang dapat berubah jadi tak 

koloid, dan kemudian menjadi koloid kembali. 

2) Koloid irreversibel, yaitu koloid yang setelah berubah menjadi 

bukan koloid tidak dapat menjadi koloid lagi. 
29

 

c. Sifat Sistem Koloid 

Suatu campuran digolongkan ke dalam sistem koloid apabila 

memiliki sifat-sifat yang berbeda dari larutan sejati.  

 

                                                             
 29 Syukri S, Kimia Dasar 2 (Bandung; ITB, 1999), hal. 455. 
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1) Efek  Tyndall 

Efek Tyndall dapat digunakan untuk membedakan koloid dari 

larutan sejati, sebab atom, molekul, atau ion yang membentuk 

larutan tidak dapat menghaburkan cahaya akibat ukurannya terlalu 

kecil. Penghamburan cahaya oleh suatu campuran menunjukkan 

bahwa campuran tersebut adalah suatu koloid, dimana ukuran 

partikel-partikelnya lebih besar dari ukuran partikel dalam larutan, 

sehingga dapat menghaburkan cahaya.  

2) Gerak Brown 

Jika mikroskop optik diarahkan pada suatu dispersi koloid 

dengan arah tegak lurus terhadap berkas cahaya maka akan tampak 

partikel-partikel koloid, tetapi bukan sebagai partikel dengan batas 

yang tegas melainkan sebagai partikel bintik-bintik berkilauan. 

Dengan mengikuti bintik-bintik cahaya yang dipantulkan, dapat 

dilihat bahwa partikel koloid bergerak terus-menerus secara acak 

menurut jalan yang berlika-liku. Gerakan acak partikel koloid 

dalam suatu medium pendispersi ini di sebut gerak Brown, sesuai 

nama seseorang pakar botani Inggris, Robert Brown yang pertama 

kali melihat gejala ini tahun 1827. 

3)  Adsobsi  

 Atom, molekul, atau ion yang berkerumunan membentuk 

partikel koloid dapat memiliki sifat listrik pada permukaannya. 

Sifat ini menimbulkan gaya van der Waals, bahkan gaya valensi 
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yang dapat menarik dan mengikat atom-atom, molekul, atau ion-

ion dari zat asing. Penempelan zat asing pada permukaan suatu 

partikel koloid disebut adsorpsi. 

Penempatan zat asing pada permukaan suatu partikel koloid 

disebut adsorpsi. Zat-zat teradsorpsi dapat terikat kuat membentuk 

lapisan yang tebalnya tidak lebih dari satu atau dua partikel. 

Banyaknya zat asing yang dapat diadsorpsi bergantung pada luas 

permukaan partikel koloid. Meskipun adsorpsi merupakan gejala 

umum dari zat, efisiensi adsorpsi ini bergantung pada besarnya luas 

permukaan zat pengadsorpsi. 

Akibat dari kemampuan partikel koloid dapat mengadsorpsi 

partikel lain, maka sistem koloid dapat berbentuk agrerat yang 

sangat besar berupa jaringan, seperti pada jeli. Di lain pihak, 

agrerat yang sangat besar dapat dipecah-pecah menjadi agrerat 

kecil-kecil seperti ditunjukkan pada sol. 

4) Elektroforesis 

Elektroforesis adalah bila arus listrik dengan tegangan rendah 

dialirkan kedalam dispersi koloid, maka partikel koloid bergerak 

menuju elektroda positif atau elektroda negatifnya dalam medan 

listrik. Hal ini membuktikan bahwa partikel-partikel koloid dalam 

medium pendispersinya bermuatan listrik.
30

 

 

                                                             
 

30
 Yayan Sunarya, Op.Cit., hal. 45-47 
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5) Koagulasi 

Koloid bila dibiarkan dalam waktu tertentu akan terpengaruh 

oleh gaya gravitasi, sehingga partikelnya turun perlahan ke dasar 

bejana yang disebut koagulasi atau penggumpalan. Waktu 

koagulasi koloid bervariasi antara yang satu dengan yang lain. 

Koagulasi spontan umumnya lambat dan dapat dipercepat dengan 

alat sentrifugal ultra. Alat ini akan memutar koloid dengan 

kecepatan tinggi sehingga partikel didorong ke dasar tabung reaksi. 

6) Koloid Pelindung 

Koloid pelindung bertindak melindungi muatan fase dispersi 

oleh semacam lapisan agar terhindar dari koagulasi. Contohnya 

sebagai berikut: 

a) Protein kasein bertindak sebagai koloid pelindung dalam air 

susu dengan cara menstabilkan emulsi minyak dalam air.  

b) Gelatin digunakan sebagai koloid pelindung dalam es krim 

untuk menjaga terbentuknya es batu.
31

 

d. Pembuatan Sistem Koloid 

Suatu sistem koloid dapat dibuat dengan dua cara, yaitu cara 

dispersi dan kondensasi. 

1) Dispersi 

Gumpalan materi atau suspensi kasar dapat diubah menjadi 

lebih kecil sehingga tersebar dan berukuran koloid. Membuat 

                                                             
 

31
 Ibid., hal.53 
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koloid dengan memecah gumpalan itu disebut dispersi 

(penyebaran), yaitu dengan cara sebagai berikut: 

a) Cara mekanik, yaitu menggerus (menggiling) partikel kasar 

sampai berukuran koloid, contohnya membuat koloid belerang 

dan urea masing-masing dari butirannya. 

b) Cara elektronik, yaitu membuat koloid dengan mencelupkan 

dua elektroda logam (seperti emas) ke dalam air. Kemudian 

diberi listrik tegangan tinggi sehingga suhunya sangat tinggi. 

Akibatnya, atom-atom emas lepas dari elektroda dan 

bergabung membentuk partikel koloid emas. 

c) Cara peptisasi, yaitu membuat koloid dengan menambahkan 

suatu cairan kepada partikel kasar (endapan)  sehingga pecah 

menjadi koloid. 

d) Busur Bredig, yaitu suatu alat yang khusus digunakan untuk 

membentuk koloid logam. Proses ini dilakukan dengan cara 

meletakkan logam yang akan dikoloidkan pada kedua ujung 

elektroda dan kemudian diberi arus listrik yang cukup kuat 

sehingga terjadi loncatan bunga api listrik.
32

 

2) Kondensasi  

Kondensasi adalah kebalikan dari dispersi, yaitu 

penggabungan (kondensasi) partikel kecil menjadi lebih besar 

                                                             
 

32
 Yayan Sunarya,  Op.Cit., hal. 328 
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sampai berukuran koloid. Penggabungan itu terjadi dengan 

berbagai cara, di antaranya sebagai berikut: 

a) Cara reaksi kimia, yaitu menambahkan pereaksi tertentu ke 

dalam larutan sehingga hasil reaksinya berupa koloid. 

b) Cara pertukaran pelarut; koloid dapat dibuat dengan menukar 

pelarut atau menambahkan pelarut lain, jika senyawa lebih 

sukar larut dalam pelarut kedua. 

c) Pendinginan berlebih; koloid dapat terjadi bila campuran 

didinginkan sehingga salah satu senyawa membeku (koloid).
33

 

e. Kegunaan Sistem Koloid 

Adapun kegunaan sistem koloid sebagai berikut: 

1) Mengurangi polusi udara dan penggumpalan lateks 

2) Membantu pasien gagal ginjal 

3) Penjernihan air dan sebagai dedorant  

4) Sebagai bahan makanan dan obat 

5) Sebagai bahan kosmetik dan bahan pencuci.
34

 

4. Pengaruh Penerapan Strategi FIRE-UP Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Proses pembelajaran akan berlangsung apabila adanya interaksi 

antara guru dan siswa. Selama ini proses pembelajaran masih didominasi 

oleh guru sehingga siswa hanya menerima informasi dari guru tanpa 

terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga pengetahuan yang dimiliki  

siswa tidak  akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini 

                                                             
 

33
 Syukri S, Op. Cit., hal. 458-460. 

 
34

 Ibid., hal. 463-465.  
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disebabkan karena siswa tidak mampu mengembangkan keterampilan 

berpikir  dalam menyerap informasi. 

Keterampilan berpikir siswa dalam menyerap informasi dapat 

berkembang apabila siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Salah satu 

strategi yang cocok untuk menjadikan siswa turut aktif dalam 

pambelajaran adalah strategi FIRE-UP. Dalam Strategi FIRE-UP ini siswa 

lebih banyak  untuk mengerjakan tugas-tugas, yaitu tugas pengetahuan 

awal, tugas mengaitkan informasi, dan evaluasi. Oleh sebab itu siswa lebih 

banyak dituntut untuk belajar dan siswa akan semakin terlatih dalam 

mengerjakan soal-soal. 

Salah satu materi yng cocok untuk model pembelajaran ini adalah 

pokok bahasan koloid.  Materi koloid yang bermaterikan hafalan akan 

membuat siswa cepat bosan dan kurang menarik minat siswa dalam 

pembelajaran. Dengan menggunakan strategi FIRE-UP pada materi koloid 

ini siswa dituntut untuk mengembangkan keterampilan daya pikir dalam 

proses belajar dan mengajar, dimana suasana pembelajaran seperti ini akan 

meningkatkan hasil belajar siswa karena siswa dilatih untuk mengerjakan 

soal-soal. 

B. Penelitian Relevan 

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang peneliti baca, peneliti 

menemui karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan, yaitu: 



23 
 

 
 

1. Sumargono, hasil penelitianya menyimpulkan bahwa penerapan strategi 

FIRE-UP dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas XI TKJ.1 SMKT 

DU Jombang dalam pembelajaran matematika di semester ganjil tahun 

pelajaran 2010/2011 khususnya pada materi pokok fungsi dan 

persamaan kuadrat.
35

 

2. Betty M.Turnip & Tommy Lesmana Siburian, hasil penelitiannya 

menyimpulkan bahwa pengaruh strategi pembelajaran FIRE-UP dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan thitung >  ttabel yaitu 2,53 > 

1,67.
36

 

3. Laila Pronika Puspa, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

penerapan strategi FIRE-UP  dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

dengan thitung > ttabel yaitu 3,119 > 1,67.
37

 

C. Konsep Operasional 

 Konsep operasional ini merupakan konsep yang digunakan untuk 

memberi batasan terhadap konsep-konsep teoritis agar jelas dan terarah. 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu: 

a. Variabel bebas, yang menjadi variabel bebas adalah strategi FIRE-

UP 

b. Variabel terikat, hasil belajar siswa merupakan variabel terikat. Hasil 

belajar ini dapat diketahui melalui hasil analisis dari selisih nilai 

pretest dan posttest. 

                                                             
 35

 Sumargono, Loc. Cit. 

 
36

 Betty M.Turnip & Tommy Lesmana Siburian, Loc. Cit. 

 
37

 Laila Pronika Puspa, Loc. Cit. 
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2. Prosedur Penelitian 

Prosedur dari penelitian ini adalah: 

a. Tahap persiapan 

1) Menetapkan kelas penelitian yaitu kelas XI MAN Kampar 

sebagai subjek penelitian. 

2) Menetapkan pokok bahasan yang akan disajikan pada penelitian 

yaitu koloid. 

3) Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus, program 

semester, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Tugas 

Pengetahuan Awal, Tugas Mengaitkan Informasi, soal evaluasi, 

soal uji homogenitas, lembar observasi, dan soal pretest dan 

posttest. 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Memberikan pretest kepada kelas sampel mengenai pokok 

bahasan koloid. Nilai pretest ini digunakan untuk mengolah data 

akhir. 

2) Pada kelas eksperimen diberikan perlakuan pembelajaran strategi 

FIRE-UP (foundation, Intake information, Real meaning, Express 

your knowledge, Use available resources, Plan of action) 

sedangkan kelas kontrol menggunakan metode konvensional. 

Adapun langkah-langkah pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

a) Pada kelas Eksperimen 

(1) Kegiatan awal 
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(a) Siswa menyiapkan kelas, dan berdo’a. 

(b) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai siswa. 

(c) Guru bertanya kepada siswa “apakah ada contoh 

sistem koloid kita jumpai dalam kehidupan sehari-

hari?”. 

(d) Guru memotivasi siswa. 

2) Kegiatan inti 

(a) Guru menyuruh siswa mengumpulkan tugas 

pengetahuan awal siswa (Foundation). 

(b) Guru menjelaskan materi dan siswa mendengarkan 

materi yang disampaikan oleh guru (Intake 

Information). 

(c) Guru menyuruh siswa untuk mengerjakan tugas 

mengaitkan informasi (Real Meaning). 

(d) Guru menyuruh siswa membentuk kelompok dan 

mendiskusikan tentang tugas mengaitkan informasi 

yang belum dimengerti oleh siswa. Dalam hal ini 

terdapat adanya interaksi antara siswa yaitu siswa 

yang bertanya, siswa yang menjawab pertanyaan, dan 

siswa yang mengeluarkan pendapat (Ekspress Your 

Knowledge, Use Available Resources). 
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(e) Guru menyuruh perwakilan dari kelompok untuk 

mempersentasikan hasil diskusinya (Plan of Action). 

3) Penutup  

(a) Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang 

baru di pelajari. 

(b) Guru memberikan evaluasi. 

(c) Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari matei 

selanjutnya, dan mengerjakan tugas pengetahuan awal 

untuk pertemuan selanjutnya. 

(d) Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

b) Kelas kontrol 

(1) Kegiatan awal  

(a) Siswa menyiapkan kelas, dan berdo’a. 

(b) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin di 

capai siswa. 

(e) Guru bertanya kepada siswa “apakah ada contoh 

sistem koloid kita jumpai dalam kehidupan sehari-

hari?”. 

(c) Guru memotivasi siswa. 

(2) Kegiatan inti 

(a) Guru menjelaskan materi dan siswa mendengarkan 

materi yang disampaikan oleh guru. 
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(b) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang belum di pahami. 

(c) Guru memberikan latihan kepada siswa yang 

dikerjakan di buku latihan. 

(d) Guru bersama siswa mengukuhkan jawaban siswa 

yang di kerjakan di buku latihan. 

(3) Penutup 

(a) Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang 

baru di pelajari. 

(b) Guru memberikan evaluasi. 

(c) Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

c. Setelah semua materi pokok bahasan koloid  telah disajikan maka 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol guru memberikan test akhir 

(posttest) untuk menentukan pengaruh penerapan strategi FIRE-UP 

terhadap hasi belajar siswa. 

d. Tahap Akhir 

1) Data akhir (selisih dari pretest dan postest) yang diperoleh dari 

kedua kelas akan dianalisis dengan menggunakan rumus statistik. 

2) Pelaporan. 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji kebenarannya. 

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi hipotesis alternatif 

(Ha) dan hipotesis nihil (H0) sebagai berikut: 
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Ha: Ada pengaruh penerapan strategi FIRE-UP terhadap hasil belajar kimia 

siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Kampar. 

H0: Tidak ada pengaruh penerapan strategi FIRE-UP terhadap hasil belajar 

kimia siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Kampar. 


