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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1. Learning Starts With A Question (LSQ) 

Learning Starts With A Question (LSQ) merupakan suatu strategi 

pembelajaran aktif, dimana siswa dilibatkan langsung dalam proses 

pembelajaran. Pada strategi LSQ ini siswa dituntut untuk aktif dalam 

bertanya karena pada prinsipnya strategi pembelajaran ini dimulai dengan 

aktivitas bertanya siswa mengenai materi yang akan disampaikan guru. 

Oleh karena itu siswa terlebih dahulu diminta membaca sekaligus 

memahami materi yang akan disampaikan oleh guru.  

Kemudian, materi tersebut akan dibahas untuk mencapai 

pemahaman konsep yang sama. Pengembangan pola pikir yang 

dikemukakan Kenneth dalam mengurut indikator-indikator kecakapan 

pada aspek kognitif dengan level kecakapan: Benjamin Bloom mengatakan 

pertanyaan danjawaban itu berhubungan dengan tingkat kognitif. Bloom 

memberikan tingkatanpenguasaan kognitif sebagai berikut: 

1). Mengetahui dan mengingat (Knowledge) 

2).  Pemahaman (Comprehension) 

3).  Penerapan (Aplication) 

4). Kemampuan Menguraikan (Analysis) 

5). Sintesis (Synthesis)  

6). Menilai(evaluation) 

9 
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Adapun langkah-langkah dalam strategi pembelajaran aktif Learning Start 

With a Question adalah sebagai berikut: 

(1) Pilih bacaan yang sesuai dengan kemudian bagikan kepada siswa.  

(2) Minta siswa untuk mempelajari bacaan sendirian atau dengan teman. 

(3) Minta siswa untuk memberi tanda pada bagian yang tidak dipahami. 

Anjurkan untuk memberi tanda sebanyak mungkin. Jika waktu 

memungkinkan, gabungkan pasangan belajar dengan pasangan yang 

lain, kemudian minta mereka untuk membahas poin-poin yang tidak 

diketahui yang telah diberi tanda. 

(4) Didalam pasangan atau kelompok kecil, minta peserta didik untuk 

menuliskan pertanyaan tentang materi yang telah mereka baca. 

(5) Kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditulis oleh peserta 

didik. 

(6) Sampaikan pelajaran dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

tersebut.
11

 

Adapun kelebihan dan kelemahan dari strategi Learning Start With A 

Question yakni sebagai sebagai berikut : 

a. Kelebihan : 

a) Siswa menjadi siap mulai pelajaran. 

b) Siswa akan lebih aktif dalam membaca 

                                                           
11

Hisyam Zaini, Bermawy Munthe, Sekar Ayu Aryani, Op. Cit hlm. 46-47. 
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c) Materi akan lebih lama untuk diingat dan kecerdasan siswa akan 

diasah pada saat siswa mencari informasi tentang materi tanpa 

bantuan guru. 

d) Mendorong tumbuhnya keberanian mengutarakan pendapat 

secara terbuka. 

e) Memperluas wawasan melalui bertukar pendapat secara 

kelompok. 

b. Kelemahan : 

a) Ada beberapa siswa yang malu untuk bertanya. 

b) Tidak semua siswa membaca materi yang diberikan guru.
12

 

2. Hasil Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Belajar adalah sebuah proses yang kompleks yang di dalamnya  

terkandung beeberapa aspek. Aspek-aspek tersebut adalah 

bertambahnya jumlah pengetahuan, adanya kemampuan mengingat dan 

mereproduksi, ada penerapan pengetahuan, menyimpulkan 

makna,menafsirkan dan mengaitkan dengan realitas, dan adanya 

perubahan sebagai pribadi.
13

 

Bila terjadi proses belajar, maka bersama itu pula terjadi proses  

mengajar. Hal ini kiranya mudah dipahami, karena bila ada yang belajar 

sudah barang tentu ada yang mengajarnya, dan begitu pula sebaliknya 
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Eko Budi Susatyo, Sri Mantini Rahayu S dan Restu Yuliawati, Op. Cit, hlm. 

407. 
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Eveline Siregar, Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran, Ghalia 
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kalau ada yang mengajar tentu ada yang belajar. Dari proses belajar 

mengajar ini akan diperoleh suatu hasil, yang pada umunya disebut 

hasil belajar. Tetapi agar memperoleh hasil yang optimal, proses belajar 

mengajar harus dilakukan dengan sadar dan sengaja serta terorganisasi 

secara baik.
14

 

Belajar dapat dikatakan sebagai suatu proses artinya dalam belajar  

akan  terjadi proses melihat, membuat, mengamati,  menyelesaikan 

masalah atau persoalan, menyimak, dan latihan. Itu sebabnya, dalam 

proses belajar, guru harus dapat membimbing dan memfasilitasi siswa 

supaya siswa dapat melakukan proses-proses tersebut. 

 Proses belajar harus diupayakan secara efektif agar terjadi adanya 

perubahan tingkah laku siswa yang disebabkan oleh proses-proses 

tersebut. Jadi, seseorang dapat dikatakan belajar karena adanya indikasi 

melakukan proses tersebut  secara sadar dan menghasilkan perubahan 

tingkah laku siswa yang diperoleh berdasarkan interaksi dengan 

lingkungan.  

Perwujudan perubahan tingkah laku dari hasil belajar adalah 

adanya peningkatan kemampuan siswa sesuai dengan tujuan yang 

telahditetapkan. Perubahan tersebut sebagai perubahan yang disadari, 

relatif bersifat permanen, kontinu, dan fungsional.
15
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Sardiman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: 

Rajagrafindo Persada,  2011, Cet.20 hlm. 19. 
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Proses belajar akan menghasilkan hasil belajar. Namun harus 

diingat, meskipun tujuan pembelajaran itu dirumuskan secara jelas dan 

baik, belum tentu hasil belajar yang diperoleh mesti optimal. Karena 

hasil yang baik itu dipengaruhi oleh komponen-komponen yang lain, 

dan terutama bagaimana aktifitas siswa sebagai subjek belajar.   

Penampilan-penampilan yang dapat diamati sebagai hasil-hasil  

belajar disebut kemampuan-kemampuan (capabilities). Menurut Gagne 

ada lima kemampuan. Ditinjau dari segi hasil yang diharapkan dari 

suatu pengajaran atau instruksi, kemampuan-kemampuan itu perlu 

dibedakan,karena kemampuan-kemampuan itu memungkinkan berbagai 

macam penampilan manusia, dan juga karena kondisi untuk 

memperoleh berbagai kemampuan ini berbeda-beda.
16

 

Menurut Gagne  hasil belajar dibagi menjadi lima kategori yaitu:  

1. Informasi verbal (Verbal Information). Informasi verbal adalah  

kemampuan yang memuat siswa untuk memberikan tanggapan 

khusus terhadap stimulus yang relatif khusus. Untuk menguasai 

kemampuan ini siswa hanya dituntut untuk menyimpan informasi 

dalam sistem ingatannya. 

2. Keterampilan Intelektual (Intellectual Skill). Kemampuan 

intelektual adalah kemampuan yang menuntut siswa untuk 

melakukan kegiatan kognitif yang unik. Unik disini artinya bahwa 
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Ratna Wilis Dahar, Teori-teori Belajar, Jakarta: Erlangga,1989, hlm.134. 
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siswa harus mampu memecahkan suatu permasalahan dengan 

menerapkan informasi yang belum pernah dipelajari.  

3. Strategi Kognitif (Cognitive Strategies). Strategi kognitif mengacu 

pada kemampuan mengontrtol proses internal yang dilakukan oleh 

individu dalam memilih dan memodifikasi cara berkonsentrasi, 

belajar, mengingat, dan berpikir.  

4. Sikap (Attitudes). Sikap ini mengacu pada kecenderungan untuk 

membuat pilihan atau keputusan untuk bertindak di  bawah kondisi 

tertentu.  

5. Keterampilan Motorik. Keterampilan motorik  mengacu pada 

kemampuan melakukan gerakan atau tindakan yang terorganisasi 

yang direfleksikan melalui kecepatan, ketepatan, kekuatan, dan 

kehalusan.
17

 

Menurut  Nana Sujana sebagaimana yang dikutip oleh Kunandar 

hasil belajar adalah suatu akibat dari proses  belajar dengan 

menggunakan alat pengukuran, yaitu berupa tes yang disusun secara 

terencana, baik tes tertulis, tes lisan maupun tes perbuatan.
18

 

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil 

belajar merupakan hasil yang diperoleh  siswa setelah terjadinya proses 

pembelajaran yang ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh 

guru setiap selesai memberikan materi pelajaran pada satu pokok 
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Asep Herry Hernawan, et.al., Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran, 

Jakarta: Universitas Terbuka, 2011, Cet.15  hlm. 10-20. 
18

Kunandar,Op. Cit, hlm.276. 
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bahasan. Hasil belajar tidak berupa nilai saja, tetapi dapat berupa 

perubahan perilaku yang menuju pada perubahan positif.  

 

b. Tipe-tipe Hasil Belajar  

Dasar proses  belajar mengajar, tipe hasil belajar yang diharapkan 

dapat dicapai siswa penting diketahui oleh guru, agar guru dapat 

merancang/mendesain pengajaran secara tepat dan penuh arti. Setiap 

proses belajar mengajar keberhasilannya diukur dari seberapa jauh hasil 

belajar yang dicapai siswa, di samping diukur dari segi prosesnya. Tipe 

hasil belajar harus nampak dalam tujuan pengajaran, sebab tujuan itulah 

yang akan dicapai oleh proses belajar mengajar.  

Tujuan pengajaran yang ingin dicapai dapat dikategorikan menjadi  

tiga bidang yakni kognitif, afektif, dan psikomotor. Berikut ini unsur-

unsur yang terdapat dalam ketiga aspek hasil belajar. 

1) Tipe hasil belajar bidang kognitif  

a) Tipe hasil belajar pengetahuan hafalan (Knowledge)  

Cakupan dalam pengetahuan hafalan termasuk pula pengetahuan 

yang sifatnya faktual, di samping pengetahuan yang mengenai 

hal-hal yang perlu diingat kembali seperti bahasan, peristilahan, 

pasal, hukum, bab, ayat, rumus, dan lain-lain.  

b) Tipe hasil belajar pemahaman (Comprehensif)  

Pemahaman memerlukan kemampuan menangkap makna atau  
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arti dari sesuatu konsep. Ada tiga macam pemahaman yang 

berlaku umum yaitu:  

(1) Pemahaman terjemahan yaitu kesanggupan memahami 

maknayang terkandung di dalamnya. Misalnya, 

mengartikan Bhineka Tunggal Ika.  

(2) Pemahaman penafsiran, misalnya menghubungkan dua 

konsep yang berbeda.  

(3) Pemahaman ekstrapolasi yaitu kesanggupan melihat dibalik 

yang tertulis, tersirat dan tersurat, meramalkan sesuatu, 

atau memperluas wawasan  

c) Tipe hasil belajar penerapan (Aplikasi)  

Aplikasi adalah kesanggupan menerapkan dan 

mengabstraksikan suatu konsep, ide, rumus, hukum dalam 

situasi yang baru.Aplikasi bukan keterampilan motorik tapi 

lebih banyak keterampilan mental. 

d) Tipe hasil belajar analisis  

Analisis adalah kesanggupan memecah, mengurangi atau 

integritas (kesatuan yang utuh) menjadi unsur-unsur atau 

bagian-bagian yang mempunyai arti, atau mempunyai tingkatan.  

e) Tipe hasil belajar sintesis   

Sintesis adalah lawan analisis. Bila pada analisis tekanan pada  

kesanggupan menguraikan suatu integritas menjadi bagian yang  
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bermakna, sintesis adalah kesanggupan menyatukan unsur atau 

bagian menjadi satu integritas.  

 

f) Tipe hasil belajar evaluasi  

Evaluasi adalah kesanggupan memberikan keputusan tentang  

nilai sesuatu berdasarkan Judgment yang dimilikinya, dan 

kriteria yang dipakainya.   

2) Tipe hasil belajar bidang Afektif  

Bidang afektif berkenaan  dengan sikap dan nilai. Tipe hasil  

belajar afektif  tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku 

seperti atensi/perhatian terhadap pelajaran, disiplin, motivasi 

belajar, menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan belajar dan 

lain-lain.  

Ada beberapa tingkatan bidang afektif sebagai tujuan dan tipe 

hasil belajar.Tingkatan tersebut dimulai tingkat yang 

dasar/sederhana sampai tingkatan yang komplek. 

a. Receiving/attending yaitu semacam kepekaan dalam menerima  

rangsangan (stimulasi) dari luar yang datang pada siswa, baik 

dalam bentuk masalah situasi, gejala.  

b. Responding atau jawaban yaitu reaksi yang diberikan seseorang  

terhadap stimulasi yang dating dari luar.  

c. Valuing (penilaian) yaitu berkenaan dengan nilai dan 

kepercayaan terhadap gejala atau stimulus tadi.  
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d. Organisasi yaitu pengembangan nilai ke dalam satu sistem 

organisasi, termasuk menentukan hubungan satu nilai dengan 

nilai lain dan kemantapan, prioritas nilai yang telah dimilikinya.  

e. Karakteristik nilai atau internalisasi nilai yaitu keterpaduan dari 

semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang 

mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya.   

3) Tipe hasil belajar bidang Psikomotor  

Hasil belajar bidang psikomotor tampak dalam bentuk 

keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak individu. 

Ada enam tingkatan keterampilan yakni:    

a. Gerakan refleksi.  

b. Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar.  

c. Kemampuan perceptual termasuk di dalamnya membedakan 

visual, membedakan auditif, motorik dan lain-lain.  

d. Kemampuan bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, 

ketepatan.  

e. Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana 

sampai pada keterampilan yang kompleks.  

f. Kemampuan yang berkenaan dengan non decursive komunikasi 

seperti gerakan ekspresif dan interpretative.
19

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil  Belajar  

Keberhasilan belajar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu  
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Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, Jakarta:  Sinar Baru, 

1989, hlm. 49. 
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faktor dalam diri siswa  (intern) dan faktor dari luar diri siswa 

(ekstern).  

1.) Faktor intern adalah faktor dari dalam diri siswa yaitu kecakapan, 

minat, bakat, usaha, motivasi, perhatian, kelemahan, kesehatan 

dan kebiasaan siswa. Salah satu hal penting dalam kegiatan 

belajar yang harus ditanamkan dalam diri siswa bahwa belajar 

yang dilakukannya merupakan kebutuhan dirinya. Minat belajar 

berkaitan dengan seberapa besar individu merasa suka atau tidak 

suka terhadap suatu materi yang dipelajari siswa.  

Minat inilah yang harus dimunculkan lebih awal dalam diri 

siswa. Minat, motivasi, dan perhatian siswa dapat dikondisikan 

oleh guru. Setiap individu memiliki kecakapan yang berbeda-

beda. Kecakapan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan 

kecepatan belajar, yakni sangat cepat, sedang, dan lambat. 

Demikian pula pengelompokan kemampuan siswa berdasarkan 

kemampuan penerimaan, misalnya proses pemahamannya harus 

dengan cara perantara visual, verbal, dan atau dibantu dengan 

alat/media.    

2).  Faktor Ekstern yaitu faktor dari luar diri siswa diantaranya yaitu  

lingkungan fisik dan non fisik belajar (termasuk suasana kelas 

dalam belajar, seperti riang gembira, menyenangkan), lingkungan 

sosial budaya, lingkungan keluarga, program sekolah (termasuk 

dukungan komite sekolah), guru, pelaksanaan pembelajaran dan 
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teman sekolah. Guru merupakan faktor yang paling berpengaruh 

terhadap proses maupun hasil belajar, sebab guru merupakan 

manajer atau sutradara dalam kelas. Dalam hal ini, guru harus 

memiliki kompetensi dasar yang disyaratkan dalam profesi 

guru.
20

 

3. Ikatan Kimia 

a. Kestabilan Unsur 

Unsur-unsur dapat saling berikataan kimia membentuk suatu 

senyawa karena konfigurasi elektronnya tidak stabil.Untuk mencapai 

kestabilan, setiap atom unsur selalu berusaha memiliki susunan elektron 

stabil seperti gas mulia.Untuk itu, ada atom yang melepaskan elektron 

dan ada pula atom yang menangkap elektron. Pembentukan ikatan 

dalam suatu molekul ditentukan elektron terluar yakni elektron 

valensi.Atom-atom yang pada kulit valensinya terdapat delapan 

elektron dikatakan memenuhi aturan oktet. Bila aturan oktet telah 

dipenuhi maka molekul cenderung bersifat stabil. 

b. Ikatan Ion 

Suatu senyawa dapat tersususn dari ion-ion. Padatan NaCl misalnya 

tersusun atas ion-ion Na
+
 dan ion-ion Cl

-
. Contoh lain adalah padatan 

NH4NO3 yang tersusun atas ion-ion NH4
+
 dan ion-ion NO3

-
. Dalam 

senyawa ionik, kation dan anion mengadakan gaya tarik elektrostastik. 
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Tarikan atau gaya tarik elektrostatik antara kation dan anion dalam 

senyawa ionik disebut dengan ikatan ionik. 

 

 

Gambar 2.1 Contoh ikatan Ion 

1. Pengolongan senyawa ionik 

1) Senyawa ionik biner atau sederhana yaitu senyawa ionik yang 

tersusun atas kation sederhana dan anion sederhana, contohnya 

NaCl. 

2) Senyawa ionik yang tersusun atas kation sederhana dan anion 

poliatomik, contohnya K2SO4. 

3) Senyawa ionik yang tersusun atas kation poliatomik dan anion 

sederhana, contohnya NH4Cl. 

4) Senyawa ionik yang tersusun atas kation poliatomik dan anion 

poliatomik, contohnya NH4NO3. 

c. Ikatan Kovalen 

Atom-atom dalam keaaan bebas adalah tidak stabil, kecuali atom-

atom dari gas mulia. Atom-atom tersebut menjadi stabil bila berikatan 

dengan atom-atom yang lain membentuk sustu senyawa. Salah satu 

jenis ikatan antara atom-atom adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen 

terbentuk ketika dua elektron atau sepasang elektron dipakai secara 

bersama oleh dua atom yang sama atau dua atom yang berbeda. 
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 Gambar 2.2 Contoh Ikatan Kovalen 

Adapun macam-macam dari ikatan kovalen yakni diantaranya: 

1. Ikatan kovalen koordinasiadalah ikatan kovalen dengan pasangan 

elektron ikatan berasal dari satu atom. 

2. Ikatan kovalen tunggal dan ikatan kovalen rangkap 

d. Ikatan Logam 

Ikatan logam didefinisikan sebagai gaya tarik antar atom logam 

karena pergeseran dan pengumpulan elektron-elektron valensi 

membentuk lautan elektron terdelokalisasi. 

   

  Gambar 2.3 Contoh Ikatan Logam 

Adapun sifat-sifat logam diantaranya: 

1. Logam sebagai penghantar panas 

2. Logam sebagai penghantar listrik yang baik 

3. Logam mudah ditempa dan direnggangkan.
21

 

B. Penelitian yang Relevan 

Setelah penulis membaca dan mempelajari beberapa karya ilmiah, 

unsur relevannya dengan penulis laksanakan adalah sama-sama 

                                                           
21

Effendy,Ilmu Kimia Untuk SMA dan MA Kelas X, Malang: Indonesian 

AcademicPublising, 2016, hlm.4-98. 
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menggunakan strategi yang sama. Adapun penelitian tersebut adalah 

penelitian yang dilakukan oleh: 

1. Eko Budi Susatyo, Sri Mantini Rahayu dan Restu Yuliawati tahun 

2009 FMIPA Universitas Negeri Semarang, hasil penelitian ini 

menunjukan pada uji t satu pihak diperoleh thitung = 4,144 dan α = 5% 

dan d k = (41+42,2)=81 diperoleh t(0.95)(81)= 1,665. Karena t hitung 

t(0,95)(81) maka Ho ditolak, hal ini menunjukan bahwa hasil belajar 

kimia siswa yang menggunakan strategi LSQ lebih baik dari pada 

siswa yang belajar menggunakan strategi SRL.
22

 

2. Mia Syafrina, Armiati dan Mirna tahun 2012 FMIPA UNP, hasil 

penelitian ini menunjukan uji t dengan taraf signifikan α = 0,05 

dengan kriteria pengujiannya, terima H0 untuk keadaan nilai thiting ˂ 

ttabel dan keadaan lain tolak H0. Berdasarkan analisis diatas diperoleh 

thitung= 3,48 dan ttabel = 1,67 maka thitung ˃ ttabel sehingga H0 ditolak 

dan H1 diterima. Hal ini menunjukan bahwa kemampuan komunikasi 

matematis siswa pada pembelajaran yang menggunakan LSQ lebih 

baik daripada kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

pembelajaran yang menggunakan metode konvensional pada taraf 

signifikan 0,05.
23

 

3. Febrianda Yenni Syafei, Suherman dan Yusmet Rizal tahun 2012 

FMIPA UNP, hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada kelas 

eksperimen dari 40 siswa, 60% telah tuntas. Hal ini merupakan 
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Eko Budi Susatyo, Sri Mantini Rahayu S dan Restu Yuliawati, Op.Cit, hlm. 406. 
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hampir setengah jumlah siswa kelas eksperimen yang memiliki nilai 

diatas KKM yaitu diatas 70 dan kelas kontrol sendiri hanya 55% 

siswa yang tuntas.
24

 

4. I Wayan Suja tahun 2014 FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha, 

hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak kurang dari 12 

kelompok guru bisa menggunakan analogi dalam pembelajaran 

kimia.
25

 

Perbedaan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah peneliti menggunakan strategi LSQ saja, 

sedangkan penelitian di atas ada yang membandingkan strategi LSQ 

dengan strategi SRL serta diujikannya kepada guru. Sedangkan 

persamaan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah menggunakan strategi LSQ. 

C. Konsep Operasional 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam 2 variabel 

a. Variabel bebas, yang menjadi variabel bebas adalah strategi 

Learning Starts With A Question 

b. Variabel terikat, yang menjadi variabel terikat adalah hasil belajar  
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2. Prosedur Penelitian 

Prosedur persiapan 

a. Tahap persiapan 

1) Menetapkan kelas penelitian yaitu kelas X Sekolah Menengah 

Kejuruan Multimekanik Masmur tahun ajaran 2017/2018 

sebagai subjek penelitian. 

2) Menetapkan pokok bahasan yang akan disajikan pada 

penelitian yaitu ikatan kimia 

3) Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus, 

program semester, RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), 

soal uji homogenitas, soal uji validitas, soal pretest dan soal 

posttest 

4) Melakukan uji homogenitas untuk kedua kelas sampel dan 

mengelolah tes ulangan siswa dan selanjutnya memilih kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

5) Menyiapkan lembar observasi untuk guru dan siswa. 

b. Tahap pelaksanaan 

1) Memberikan pretest kepada kedua kelas sampel mengenai 

pokok bahasan ikatan kimia. Nilai pretest ini digunakan 

untuk pengolahan data akhir. 

2) Selanjutnya pada kelas eksperimen diberikan perlakuan 

strategi Learning Starts With A Question sedangkan kelas 

kontroldiberikan pembelajaran biasa yaitu diskusi informasi. 
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Adapun langkah-langkah pelaksanaannya adalah sebagai 

berikut : 

a) Kelas eksperimen 

i. Siswa diminta untuk mengeluarkan bahan bacaan 

mengenai ikatan kimia yang sebelumnya telah 

diberikan. Sebelumnya siswa diberi tahu untuk 

membaca materi tersebut dirumah. Disamping itu guru 

juga memberikan LKPD kepada siswa. (Mengamati) 

ii. Siswa diminta untuk mempelajari kembali bahan 

bacaannya sendirian atau dengan teman. 

iii. Siswa diminta untuk memberi tanda sebanyak 

mungkin pada bagian yang tidak dipahami 

iv. Guru menggabungkan 4-5 siswa menjadi sebuah 

kelompok. Masing-masing kelompok yang terbentuk 

ini bersifat heterogen. (Menanya dan Mengumpulkan 

data) 

v. Guru meminta siswa untuk membahas poin-poin yang 

tidak diketahui yang telah diberitanda bersama 

kelompoknya. 

vi. Setelah membahas poin-pointersebut, minta siswa 

dalam kelompok tersebut untuk membuat pertanyaan. 

Masing-masing setiap kelompok membuat 1 atau 2 

pertanyaan. 
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vii. Setelah itu siswa diminta untuk mengumpulkan 

pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

viii. Guru menyampaikan dan menjelaskan pelajaran 

kembali kepada siswa sesuai dengan pertanyaan dari 

siswa. (Mengasosiasikan) 

ix. Guru menunjuk satu siswa untuk menjelaskan kembali 

penjelasan tersebut. 

x. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil 

materi yang didapatkan pada pembelajaran hari ini. 

(Mengkomunikasikan) 

xi. Guru meminta siswa untuk kembali ke tempat 

duduknya masing-masing. 

xii. Siswa diminta untuk mengerjakan LKPD sebagai nilai 

kuis 

xiii. Siswa diminta untuk mengumpulkanya 

xiv. Guru memberikan bahan bacaan untuk dibaca 

dirumah. 

xv. Guru menutup pelajaran 

b) Kelas kontrol 

i. Siswa diminta untuk membaca buku ajar mengenai 

ikatan kimia sesuai indikator. (Mengamati) 

ii. Siswa mengamati penjelasan tentang materi ikatan 

kimia sesuai indikator. 
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iii. Siswa dimotivasi untuk mengajukan pertanyaan dari 

hasil bacaannya tentang ikatan kimia sesuai 

indikator.(Menanya) 

iv. Siswa  mencari dan mengumpulkan informasi tentang 

materi yang diberikan. (Mengumpulkan data) 

v. Siswa mendiskusikan serta menyimpulkan materi 

ikatan kimia dan mengerjakan soal-soal latihan. 

(Mengasosiasikan) 

vi. Guru dan siswa bersama-sama membahas jawaban 

soal-soal latihan. (Mengkomunikasikan) 

vii. Setelah semua selesai, guru memberikan kuis sesuai 

indikator yang telah dipelajari. 

viii. Guru menutup pelajaran 

3) Setelah semua materi pokok bahasan ikatan kimia telah 

disajikan, maka kelas eksperimen dan kelas kontrol 

diberikan test akhir (posttest) untuk menentukan 

peningkatan hasil belajar peserta didik melalui penerapan 

strategiLearning Starts With A Question. 

1. Tahap akhir 

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

dari kedua kelas akan dianalisis dengan rumus statistik. 

2) Pelaporan. 
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D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan 

masalah yang telah dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan menjadi hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nol (Ho) sebagai 

berikut: 

H0: Ada pengaruh penerapan strategi Learning Starts With A Question  

terhadap kemampuan kognitif siswa kelas X pada materi Ikatan Kimia 

Sekolah Menengah Kejuruan Multimekanik Masmur Pekanbaru. 

Ha: Tidak ada pengaruh penerapan strategi Learning Starts With A 

Question terhadap kemampuan kognitif siswa kelas X pada materi 

Ikatan Kima Sekolah Menengah Kejuruan Multimekanik Masmur 

Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


