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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoretis 

1. Metode pembelajaran Survey, Question, Read, Recite, and Review (SQ3R) 

a. Pengertian Metode Pembelajaran Survey, Question, Read, Recite, and 

Review (SQ3R) 

Melakukan proses pembelajaran adalah aktivitas sehari-hari. 

Seorang guru dalam melakukan pembelajaran harus menentukan metode 

yang akan digunakan. Pemilihan metode belajar harus disesuaikan dengan 

materi pembelajaran yang akan diajarkan agar tujuan-tujuan dalam 

pembelajaran dicapai. 

Metode adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan 

hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya belajar. Sehingga 

dengan menggunakan metode kegiatan pembelajaran akan lebih terarah. 

Semakin baik metode yang digunakan,makin efektif pula pencapaian 

tujuan. 

Metode Survey, Question, Read, Recite, and Review (SQ3R) 

disebut juga kiat yang secara spesifik dirancang untuk memahami isi teks, 

khususnya teks yang terdapat dalam buku, artikel ilmiah, dan laporan 

penelitian. Metode SQ3R dikembangkan oleh Francis P. Robinson di 
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Universitas Negeri Ohio Amerika Serikat. Metode tersebut bersifat 

praktis dan dapat diaplikasikan dalam berbagai pendekatan belajar. 

SQ3R pada prinsipnya merupakan singkatan langkah-langkah 

mempelajari teks yang meliputi : 

a) Survey, maksudnya memeriksa atau meneliti atau mengidentifikasi 

seluruh teks. 

b) Question, maksudnya menyusun daftar pertanyaan yang relevan 

dengan teks. 

c) Read, maksudnya membaca teks secara aktif untuk mencari jawaban 

atas pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun. 

d) Recite, maksudnya menghafal setiap jawaban yang telah ditemukan.  

e) Review, maksudnya meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan 

yang tersusun pada langkah kedua dan ketiga. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

SQ3R adalah suatu metode membaca untuk menemukan ide-ide pokok 

dan pendukungnya serta membantu mengingat agar lebih tahan lama 

melalui lima langkah kegiatan, yaitu survey, question, read, recite, dan 

review.

12

                                                           
12

Muhibbin Syah, 2010, Psikologi Belajar, Jakarta : Rajawali Pers. 
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b. Tujuan Metode Pembelajaran Survey, Question, Read, Recite, and 

Review (SQ3R) 

SQ3R bertujuan untuk membantu para siswa untuk 

mengembangkan suatu metode belajar dalam membaca dan mengingat 

tugas-tugas content area reading dan Corner mengemukakan bahwa 

SQ3R menyajikan empat tujuan : 

a) Mengelisitasi pengetahuan sebelumnya. 

b) Menyusun tujuan untuk membaca. 

c) Memungkinkan para pelajar untuk memonitor pemahaman mereka. 

d) Memungkinkan para pelajar untuk menilai pemahaman mereka 

terhadap teks. 

Sedangkan Collegeboard menyebutkan bahwa SQ3R membantu  

menjadikan membaca bertujuan dan bermakna.
2
 Berdasarkan tujuan-

tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan membaca dengan 

menggunakan metode SQ3R akan lebih efektif dan efisien serta 

memungkinkan memberi hasil yang maksimal. 

 

                                                           
2
Zulhidah, 2010, Strategi Pembelajaran Reading Comprehension, Pekanbaru : Pustaka Riau, 

Hlm.355. 
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c. Langkah - Langkah Metode Pembelajaran Survey, Question, Read, 

Recite, and Review (SQ3R) 

Langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam metode SQ3R 

dapat dilihat dalam tabel II.1 

Tabel II.1 Langkah – langkah metode pembelajaran Survey, Question, 

Read, Recite, and Review (SQ3R) 
No Fase Kegiatan Guru 

1 Fase I : Survey  Menyuruh siswa untuk memeriksa atau 

meneliti secara singkat seluruh teks bacaan 

dan meminta siswa untuk menandai bagian-

bagian tertentu. 

2 Fase II : Question Menyuruh siswa untuk menyusun 

pertanyaan-pertanyaan yang jelas, singkat, 

dan relevan dengan bagian-bagian teks 

yang telah ditandai pada langkah pertama. 

3 Fase III : Read Menyuruh siswa untuk membaca secara 

aktif dalam rangka mencari jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun. 

4 Fase IV : Recite Menyuruh siswa menyebutkan lagi 

jawaban-jawaban atas pertanyaan yang 

telah tersusun. Jika siswa tidak dapat 

menjawab pertanyaan pertama, guru 

menyuruh siswa untuk menjawab 

pertanyaan selanjutnya. 

5 Fase V : Review Menyuruh siswa meninjau ulang seluruh 

pertanyaan dan jawaban secara singkat. 
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Alokasi waktu yang diperlukan untuk memahami sebuah teks 

dengan metode SQ3R, mungkin tak banyak berbeda dengan mempelajari 

teks secara biasa. Akan tetapi hasil belajar siswa akan meningkat dengan 

menerapkan metode SQ3R karena dengan metode ini siswa akan menjadi 

pembaca aktif dan terarah langsung pada intisari atau kandungan-

kandungan pokok yang tersirat dan tersurat dalam teks. 

d. Kelebihan Metode Pembelajaran Survey, Question, Read, Recite, and 

Review (SQ3R) 

Adapun kelebihan dari metode SQ3R ini adalah efektif apabila 

diterapkan dengan benar.
3
 Menurut Husna kelebihan metode SQ3R dalam 

proses pembelajaran, yaitu : 

a) Pendekatan tugas melalui membaca teks dapat membuat siswa lebih 

percaya diri. 

b) Membantu konsentrasi siswa dalam menemukan jawaban. 

c) Metode ini bisa membantu siswa untuk memfokuskan bagian-bagian 

yang tersulit dalam membaca, bila sebuah pertanyaan tidak dapat 

dijawab atau dimengerti, siswa bisa mengidentifikasi kesulitannya 

dan mendapatkan jawabannya. 

d) Melatih memberikan jawaban dalam pertanyaan tentang materi. 

e) Membantu mempersiapkan catatan dalam bentuk Tanya jawab. 

                                                           
3
Muhibbin Syah, Loc.Cit.,Hlm.38. 
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa metode 

SQ3R salah satu metode yang menitikberatkan pada pemahaman siswa 

dalam memahami teks pelajaran. Dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode SQ3R siswa dituntut untuk memahami pelajaran 

dan merancang beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi 

pelajaran.  

Dengan demikian dapat kita simpulkan apabila siswa telah mampu 

merancang pertanyaan dari materi yang diajarkan tentu siswa tersebut 

telah memahami materi pelajaran tersebut dan diharapkan dengan 

demikian meningkatnya pemahaman siswa terhadap materi pelajaran 

maka meningkat pulalah hasil belajar siswa.  

2. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar kegiatan siswa (LKS) adalah panduan-panduan siswa yang 

digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. 

LKS dapat berupa panduan untuk latihan pengembangan aspek kognitif 

maupun panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran dalam 

bentuk panduan eksperimen atau demonstrasi. LKS memuat sekumpulan 

kegiatan mendasar yang harus dilakukan oleh siswa untuk memaksimalkan 

pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai indikator 

pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh.
4
 

                                                           
4
Trianto, 2011, Model Pembelajaran Terpadu , Jakarta : Bumi Aksara, Hlm.111. 
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Lembar kerja siswa adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus 

dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk, 

langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Keuntungan adanya 

lembar kerja siswa adalah memudahkan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran, bagi siswa akan belajar secara mandiri dan belajar memahami 

dan menjalankan suatu tugas tertulis.
5
 

Lembar kerja siswa (LKS) diberikan kepada siswa untuk memudahkan 

dalam menerima pelayanan bimbingan dan konseling khususnya dalam 

bidang pengembangan diri, sehingga siswa dapat memperoleh pelayanan 

sesuai dengan kebutuhannya. Lembar kerja siswa (LKS) adalah salah satu 

media pengajaran yang termasuk kelompok kelompok sarana dalam 

menunjang keberhasilan layanan informasi, sehingga siswa memahami apa 

yang menjadi isi layanan.
6
 

Dalam lembar kerja siswa (LKS) ini, siswa diberi keleluasaan untuk 

mengembangkan diri sesuai bakat dan potensi yang dimilikinya. Materi yang 

disajikan merupakan arahan bagi siswa untuk memahami konsep diri, 

sementara latihan-latihan yang diberikan merupakan sarana untuk menggali 

dan mengembangkan bakat dan potensi yng dimiliki siswa. 

Lembar kerja siswa (LKS) dapat mendorong siswa untuk belajar 

sendiri berdasarkan pada lembar-lembar kerja siswa yang ada pada LKS. 

                                                           
5
Abdul Majid,Op.Cit., Hlm.176. 

6
Azhar Arsyad, 2009, Media Pembelajaran, Jakarta : Rafa Grafindo, Hlm.21. 
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Pengajaran dengan menggunakan LKS atau melalui latihan-latihan dengan 

baik menghasilkan hal-hal sebagai berikut : 

a) Siswa akan selalu dapat mempergunakan daya fikirnya yang semakin lama 

bertambah baik, karena dengan pengajarana yang baik maka siswa menjadi 

lebih teratur dan teliti dalam mendorong daya ingatnya ini berarti daya fikir 

bertambah. 

b) Pengetahuan siswa bertambah dari berbagai segi, dan anak didik tersebut 

memperoleh pemahaman yang lebih baik dan lebih mendalam. Guru 

berkewajiban menyelidiki sejauh mana kemajuan yang telah dicapai oleh 

siswa dalam proses belajar mengajar salah satu cara inilah kemajuan 

tersebut melalui ulangan tertulis atau lisan. 

Lembar kerja siswa memiliki kegunaan yang sangat besar bagi 

kegiatan pembelajaran, hal ini dikarenakan LKS dapat memancing siswa agar 

secara aktif terlibat dengan materi yang dibahas, adapun salah satu metode 

yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dari pemanfaatan LKS 

adalah dengan menerapkan metode Survey, Question, Read, Recite, and 

Review (SQ3R).
7
 

3. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

                                                           
7
Andi Prastowo, 2012, Pengembangan Sumber Belajar, Yogyakarta : PT Pustaka Indani 

Madani, Hlm.101. 
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Belajar adalah suatu proses perubahan dalam diri seseorang yang 

ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku 

seperti peningkatan pengetahuan, kecakapan, daya pikir, sikap, kebiasaan, 

dan lain-lain.
8
 Belajar merupakan proses dalam diri individu yang 

berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam 

perilaku. 

Belajar dimaksudkan untuk menimbulkan perubahan perilaku yaitu 

perubahan dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Perubahan-

perubahan dalam aspek itu menjadi hasil dari proses belajar. Perubahan 

sebagai hasil proses dapat ditujukan dari berbagai bentuk seperti perubahan 

pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, 

keterampilannya, kecakapan dan kemampuannya, daya reaksinya, daya 

penerimaannya dan lain-lain.
9
 

Hasil belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Dalam pandangan Hitzman perubahan yang ditimbulkan 

oleh pengalaman tersebut baru dapat dikatakan belajar apabila 

mempengaruhi organisme. Sejalan dengan itu, menurut Ahmad Sabri 

                                                           
8
Arni Fajar, 2002, Portofolio Dalam  Pelajaran  Ips, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,  

Hlm.10. 
9
Muhibbin Syah,  2006, Psikologi Pendidikan Dengan  Pendekatan  Baru, Bandung, Rosda 

Karya, Hlm. 90.  
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belajar adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan tingkah 

laku.
10

 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Dalam sistem pendidikan 

nasional rumusan tujuan pendidikan, menggunakan klasifikasi hasil belajar 

dari Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi tiga 

ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotoris. 

1) Ranah Kognitif  

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam 

aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat 

rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. 

Hasil belajar yang dinilai dalam penelitian ini adalah aspek 

kognitif. Aspek kognitif terdiri dari enam jenjang proses berpikir yaitu 

sebagai berikut: 

a. Pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah 

dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu berkenaan 

dengan fakta, peristiwa, pengertian, kaidah, teori, prinsip, atau 

metode. 

                                                           
10

Ahmad Sabri, 2007, Strategi Belajar Mengajar Micro Teaching, Bandung: Quantum 

Teaching, Hlm. 31. 
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b. Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna 

tentang hal yang dipelajari. 

c. Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah 

untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru.  

d. Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam 

bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan 

baik. 

e. Sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru. 

f.  Evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang 

beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu.
11

 

2) Ranah Afektif 

Berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. 

3) Ranah Psikomotor 

Berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan 

bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotor, yakni : 

a. Gerakan refleks 

b. Keterampilan gerakan dasar 

c. Kemampuan perseptual 

d. Keharmonisan atau ketepatan 

                                                           
11

Dimyati dan  Mudjiono, 2009, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm.26-

27. 
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e. Gerakan keterampilan kompleks 

f. Gerakan ekspresif dan interpretatif 

Diantara ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh 

para guru disekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam 

menguasai isi bahan pengajaran.
12

 

Sedangkan menurut Suprijono, hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

keterampilan. Merujuk pemikiran Gagne, hasil belajar berupa: 

a. Informasi verbal yaitu kapasitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespon secara 

spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak 

memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun penerapan 

aturan. 

b. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep 

dan lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan analitis-

sintesis, fakta-konsep dan mengembangkan prinsip keilmuan. 

Keterampilan intelektual merupakan kemampuan melakukan aktivitas 

kognitif bersifat khas. 

c. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan 

konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah. 

                                                           
12

Nana Sudjana, Loc.Cit, hal. 22-23. 
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d. Keterampilan motorik  yaitu kemampuan serangkaian gerak jasmani 

dalam jurusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan 

kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai prilaku.
13

 Indikator hasil 

belajar itu sendiri menurut Djamarah yaitu: 

a) Istimewa atau maksimal apabila seluruh materi yang ajarkan dapat 

dikuasi oleh siswa. 

b) Baik sekali atau optimal apabila 76% s/d 99% bahan ajar dapat 

dikuasai siswa. 

c) Baik atau minimal,  jika bahan ajar dikuasai siswa sebesar 60% s/d 

75%. 

d) Kurang, apabila kurang dari 60 % bahan ajar dikuasai oleh siswa.
14

 

Sedangkan pembelajaran dikatakan berhasil apabila telah memiliki 

indikator sebagai berikut: 

a) Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai 

prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok.  

                                                           
13

Agus Suprijono, 2009, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem , Bandung: Pustaka 

Belajar, Hlm. 5-6. 
14

Djamarah, 2006, Strategi Belajar Mengajar ,Jakarta: Rineka Cipta,  Hlm. 123. 
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b) Perilaku yang diharapkan dalan tujuan pembelajaran/ instruksional 

khusus telah dicapai oleh siswa, baik secara individual maupun 

kelompok.
15

 

Dengan melihat data terdapat dalam format daya serap siswa dalam 

pelajaran dan persentase keberhasilan siswa dalam mencapai intruksional 

khusus, dapatlah diketahui keberhasilan proses pembelajaran yang 

dilakukan siswa pada tingkat yang mana daya serap siswa terhadap bahan 

pengajaran dan sejauh mana instruksional khusus telah dicapai menjadi 

indikator utama dalam menentukan tingkat keberhasilan siswa. 

Hasil belajar dapat dilihat dari data akhir atau nilai akhir yang 

diperoleh dari masing-masing peserta didik. Dengan demikian, hasil belajar 

merupakan tahap akhir penentu suatu proses pembelajaran yang telah 

dilakukan mengalami keberhasilan atau tidaknya. 

a. Faktor – faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Secara umum, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor internal, 

yaitu faktor-faktor yang ada dalam diri siswa dan faktor eksternal yaitu 

faktor-faktor yang berada di luar diri siswa : 

1) Faktor Internal 

a. Faktor fisologis atau jasmani individu baik bersifat bawaan 

maupun yang diperoleh dengan melihat, mendengar, struktur 

tubuh, cacat tubuh dan sebagaimya. 

                                                           
15

Ibid., hal. 121-122. 
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b. Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun keturunan, 

yang meliputi: 

a) Faktor intelektual terdiri dari: Faktor potensial, yaitu 

intelegensi dan bakat. Faktor actual, yaitu kecakapan nyata 

dan prestasi. 

b) Faktor non intelektual yaitu komponen-komponen kepribadian 

tertentu seperti sikap, minat, kebiasaan, motivasi, kebutuhan, 

konsep diri, penyesuaian diri, emosional dan sebagainya. 

2) Faktor Eksternal 

a. Faktor sosial yang terdiri dari: faktor lingkungan keluarga, faktor 

lingkungan sekolah, faktor lingkungan masyarakat, faktor 

kelompok 

b. Faktor budaya seperti: adat istiadat, ilmu pengetahuan dan 

teknologi, kesenian dan sebagainya. 

c. Faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, 

iklim dan sebagainya. 

d. Faktor spiritual atau lingkungan keagamaan.
16

 

4. Struktur Atom  

a. Perkembangan Teori Atom  

 

                                                           
16

Daryanto dan Muljo Rahardjo,  2012, Model Pembelajarn Inovatif,  Yogyakarta: Gava 

Media,  Hlm.28. 
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1. Teori atom Dalton  

Pada tahun 1807, John Dalton merumuskan pernyataan yang 

disebut teori atom Dalton. Berikut postulat-postulat dalam teori atom 

Dalton : 

a) Materi terdiri atas partikel terkecil yang disebut atom. Atom tidak 

dapat dibagi dan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan.  

b) Atom suatu unsur mempunyai sifat yang sama dalam segala hal 

(ukuran, bentuk, dan massa) tetapi berbeda sifat-sifatnya dari atom 

unsur lain. 

c) Reaksi kimia adalah penggabungan, pemisahan, atau penyusunan 

kembali atom-atom. 

d)  Atom suatu unsur dapat bergabung dengan atom unsur lain 

membentuk senyawa dengan perbandingan bulat dan sederhana.
17

 

2. Teori atom Thomson  

Pada tahun 1898, J.J. Thomson merumuskan teori yang disebut 

dengan teori atom Thomson: “Atom merupakan sebuah bola kecil 

bermuatan positif dan dipermukaannya tersebar elektron yang 

bermuatan negatif”. Model ini disebut juga model roti kismis, karena 

mirip dengan roti yang ditaburi kismis dipermukaannya. Roti 

                                                           
17

 Syukri, S.1999. Kimia Dasar 1. Bandung. ITB.Hlm.29. 



26 
 

digambarkan sebagai atom bermuatan positif dan kismis sebagai 

elektronnya.
18

 

3. Teori atom Rutherford  

Pada tahun 1910, Ernest Rutherford bersama dua orang 

asistennya, yaitu Hans Geiger dan Ernest Marsden, melakukan 

serangkaian percobaan untuk mengetahui lebih banyak tentang susunan 

atom. Mereka menembaki lempengan emas yang sangat tipis dengan 

partikel sinar alfa berenergi tinggi. Berdasarkan eksperimen, hasil yang 

di peroleh adalah sebagai berikut: 

a) Sebagian besar partikel alfa dapat melewati lempeng emas tanpa 

mengalami pembelokan yang berarti. 

b) Sebagian kecil partikel alfa mengalami pembelokan. 

c) Beberapa partikel alfa di pantulkan. 

Adanya partikel alfa yang mengalami pembelokan atau terpantul 

mengejutkan Rutherford. Menurutnya, partikel alfa yang terpantul itu 

pastilah telah menabrak sesuatu yang sangat padat dalam atom. Fakta ini 

tidak sesuai dengan model yang di kemukakan oleh J.J. Thomson 

dimana atom di gambarkan bersifat homogen pada seluruh bagiannya 

(tidak mengindikasikan adanya bagian yang lebih padat karena 

kepadatannya merata). Pada tahun 1911, Rutherford menjelaskan 

                                                           
18

Ibid.Hlm.118. 
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penghamburan sinar alfa dengan mengajukan gagasan tentang inti 

atom.  

a. Sebagian besar dari massa dan muatan positif atom terkonsentrasi 

pada bagian pusat atom yang selanjutnya disebut inti atom. 

b. Elektron beredar mengitari inti pada jarak yang relatif sangat jauh 

sehingga sebagian besar dari atom merupakan ruang hampa. 

Kelemahan model atom rutherford yaitu ketidakmampuannya 

untuk menerangkan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom akibat 

gaya tarik elektrostatis inti terhadap elektron. Penyempurnaan model 

atom rutherford dilakukan oleh ahli fisika bangsa denmark yaitu murid 

rutherford yang bernama niels bohr. 

4. Teori atom Niels Bohr 

Salah satu kelemahan inti atom Rutherford adalah tidak 

menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke intinya. Pada tahun 1913, 

Niels Bohr mengajukan model atom yang menyerupai sistem tata surya, 

sebagai berikut:  

a. Elektron dalam atom hanya dapat berada pada lintasan dengan 

tingkat energi tertentu. 

b. Pada keadaan normal, elektron menempati lintasan dengan 

tingkat energi terendah. Keadaan demikian disebut keadaan 

dasar (ground state). 
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c. Apabila atom mendapar energi dari luar, misalnya karena 

pemanasan atau karena terkena paparan radiasi, elektron akan 

menyerap energi dalam jumlah tertentu dan meloncat ke lintasan 

dengan tingkat energi yang lebih tinggi. Keadaan demikian 

disebut dengan keadaan tereksitasi (excited state). 

d. Keadaan tereksitasi merupakan keadaan tak stabil. Elektron akan 

segera kembali ke tingkat energi yang lebih rendah disertai 

pemancaran energi dalam jumlah tertentu berupa radiasi 

electromagnet. 

5. Teori atom Modern 

Pada tahun 1926, Erwin Schrodinger, seorang ilmuan dari 

Austria, mengemukakan teori atom yang disebut teori atom mekanika 

kuantum atau mekanika gelombang. Teori ini didasarkan pada dua 

penemuan. 

a. Hipotesis Louis de Broglie. Hipotesis ini diajukan oleh seorang 

fisikawan asal Prancis, Louis de Broglie. Ia mengemukakan 

gagasan tentang gelombang materi. Menurutnya, elektron 

memiliki sifat seperti cahaya, dapat bersifat partikel dan 

gelombang. 



29 
 

b. Asas ketidakpastian Heisenberg. Werner Heisenberg adalah 

seorang fisikawan jerman yang menemukan bahwa tidak mungkin 

menentukan posisi dan momentum elektron dalam atom. 

Kedua penemuan ini menjadi dasar yang penting kearah 

penemuan teori atom modern. Berdasarkan hal tersebut, Schrodinger 

kemudian berhasil merumuskan suatu persamaan gelombang yang kini 

dikenal sebagai persamaan gelombang Schrodinger. Kemudian 

penelitian dilanjutkan oleh Erwin schrodinger yang berhasil 

merumuskan persamaan gelombang untuk menggambarkan gerakan 

elektron pada atom. Model atom dengan menggunakan persamaan ini 

disebutkan model atom modern. Manurut model atom modern , 

elektron-elektron dalam atom mengelilingi inti atom pada tingkat energi 

tertentu, suatu kulit terdiri atas suatu kumpulan dari satu atau lebih 

orbital yang sering disebut subkulit. 

Struktur atom menurut teori atom mekanika kuantun mempunyai 

kesamaan dengan teori atom Niels Bohr dalam hal tingkat-tingkat energi 

atau kulit-kulit atom, namun struktur atom mekanika kuantum 

menjelaskan kulit atom dengan lebih luas. Elektron dalam atom 

mengelilingi inti pada tingkat energi tertentu. Suatu kulit terdiri atas satu 

atau lebih subkulit. Setiap subkulit terdiri atas satu atau lebih orbital. 

Orbital ini menggambarkan awan elektron yang mempunyai bentuk-
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bentuk tertentu, dan didaerah inilah ditentukan kemungkinan 

menemukan elektron. 

6. Bilangan Kuantum 

Teori atom mekanika kuantum menggunakan empat bilangan 

untuk menyatakan suatu orbital, yaitu : 

a. Bilangan kuantum utama 

Bilangan kuantum utama (n) menentukan tingkat energi orbital atau 

kulit atom. Orbital-orbital dengan nilai bilangan kuantum utama yang 

sama berada pada kulit yang sama. Bilangan kuantum utama dapat 

mempunyai nilai semua bilangan positif, yaitu 1, 2, 3, 4. 

b. Bilangan kuantum azimuth 

Bilangan kuantum azimuth menyatakan subkulit. Bilangan ini dapat 

mempunyai nilai semua bilangan bulat mulai dari 0 sampai dengan 

(n-1) untuk setiap nilai n. 

Untuk n = 1         l = 0 

Untuk n = 2         l = 0 dan 1 

Untuk n = 3         l = 0, 1, dan 2 

Nilai - nilai l tersebut dapat digunakan untuk menyatakan bentuk 

orbital. Orbital biasanya dilambangkan dengan huruf s, p, d, f, dan 

seterusnya, untuk nilai l  masing-masing = 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. 

c. Bilangan kuantum magnetik 
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Bilangan kuantum magnetik menyatakan orientasi orbital dalam 

ruang. Bilangan kuantum magnetik dapat mempunyai nilai semua 

bilangan bulat mulai dari –l dan +l , termasuk nol (0). 

Untuk l = 0          m = 0 

Untuk l = 1          m = -1, 0, dan +1 

Untuk l = 2          m = -2, -1, 0, +1, dan +2. 

Banyaknya nilai m yang diizinkan untuk suatu subkulit menentukan 

jumlah orbital dalam subkulit itu, dimana setiap nilai m menyatakan 

satu orbital. Susunan orbital-orbital dalam satu subkulit dapat 

dinyatakan dengan diagram orbital sebagai berikut. 

Subkulit   : s   p       d         f 

Diagram orbital  :   

Nilai m   : 0     -1,0,+1   -2,-1,0,+1,+2    -3,-2,-1,0,+1,+2,+3    

d. Bilangan kuantum spin 

Sambil beredar mengitari inti, elektron juga berputar pada sumbunya. 

Gerak berputar pada sumbu ini disebut rotasi. Hanya ada dua 

kemungkinan arah rotasi elektron, yaitu searah jarum jam atau 

berlawanan arah jarum jam. Kedua arah yang berbeda itu dinyatakan 

dengan bilangan kuantum yang keempat, yaitu bilangan kuantum 

spin (s) dengan nilai s = + ½ dan s = - ½.
19
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Raymond Chang. 2004. Kimia Dasar Konsep-Konsep Inti. Jakarta: Erlangga, Hlm.206-207. 
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b. Partikel Penyusun Inti Atom 

a) Elektron  

Elektron dikemukakan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897. Thomson 

menyatakan bahwa sinar katode adalah partikel negatif yang terdapat 

pada semua atom. Partikel ini kemudian diberi nama elektron. 

b) Proton 

Pada tahun 1898, Wilhelm Wien menunjukkan bahwa sinar kanal 

merupakan partikel yang bermuatan positif dan selanjutnya disebut 

proton. 

c) Neutron 

Pada tahun 1932, James Chadwick menyatakan bahwa radiasi pada 

percobaan W.Bothe dan H.Becker terdiri dari partikel netral yang 

memiliki massa hamper sama dengan massa proton. Partikel netral 

tersebut dinamakan neutron.
20

 

c. Komposisi Atom Dan Ion 

1. Notasi Komposisi Atom 

Jumlah proton, elektron, dan neutron dalam sebuah atom dinyatakan 

dengan lambang (notasi) sebagai berikut 

Z X 
A 

X =  lambang atom 

Z = nomor atom 
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Syukri. Op.Cit., Hlm.116. 



33 
 

A = nomor massa 

 

 

a) Nomor Atom 

Jumlah proton dalam suatu atom disebut nomor proton atau nomor 

atom. 

b) Nomor Massa 

Jumlah proton dan neutron dalam suta atom disebut nomor massa. 

c) Isotop, Isobar dan Isoton  

1) Atom-atom dari unsur yang sama tetapi nomor massanya berbeda 

disebut isotop.  

2) Atom-atom dari unsur yang berbeda, tetapi mempunyai nomor 

massa yang sama disebut isobar. 

3) Atom-atom dari unsur yang berbeda, tetapi jumlah neutron sama 

disebut isoton. 

2. Komposisi Ion  

Atom yang bermuatan listrik disebut ion. Ion terbentuk jika atom 

melepas atau menyerap elektron. Atom yang melepas elektron menjadi 

ion positif, sedangkan atom yang menyerap elektron menjadi ion 

negatif. 

 

Jumlah neutron (n) = A-Z 
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d. Konfigurasi elektron. 

Konfigurasi electron menggambarkan penyebaran atau susunan 

electron dalam atom. Beberapa  aturan yang dapat digunakan untuk 

meramalkan konfigurasi elektron : 

1)  Aturan Afbau 

Prinsip Afbau menyatakan bahwa ”bila proton ditambahkan satu 

persatu kedalam inti atom untuk membentuk unsur, elektron juga 

ditambahkan ke orbital-orbital atomnya dengan cara serupa”. 

2) Larangan Pauli  

Larangan Pauli menyatakan bahwa “tidak boleh dalam satu 

atom terdapat dua elektron yang keempat bilangan kuantumnya 

sama”. Dengan demikian, jumlah maksimum elektron adalah sebagai 

berikut: 

a. Subkulit s terdiri dari satu orbital, dapat ditempati oleh maksimum 2 

elektron. 

b. Subkulit p terdiri dari 3 orbital, dapat ditempati oleh maksimum 6 

elektron. 

c. Subkulit d terdiri dari 3 orbital, dapat ditempati oleh maksimum 10 

elektron. 

3) Aturan Hund 

Aturan Hund menyatakan bahwa: 
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a. Pengisian orbital yang mempunyai tingkat enegi sama (p, d, f) harus 

sedemikian sehingga elektron sebanyak mungkin tidak berpasangan 

atau menyendiri. 

b. Jika dua elektron atau lebih yang tidak berpasangan maka energi 

terendah adalah bila semua spinnya sejajar atau searah.
21

 

Aturan Umum Penempatan Elektron pada Orbital Atom 

a. Jumlah maksimum elektron pada kulit ke n = 2n
2 

(n= nomor kulit 

atom. Jadi, kulit K (n=1) maksimum 2 x 1
2
 = 2 elektron, kulit L 

(n=2) maksimum 2 x 2
2
 = 8 elektron, kulit M (n=3) maksimum 2 x 

3
2
 = 18 elektron. Makin besar nilai n, makin besar jarak elektron 

itu dari inti. 

b. Pengisian elektron dimulai dari kulit bagian dalam, kemudian 

kekulit bagian luar. 

c. Jumlah maksimum electron pada kulit terluar adalah 8. 

5. Pengaruh Penerapan Metode Survey, Question, Read, Recite, and Review 

(SQ3R) disertai Lembar Kerja Siswa (LKS) terhadap Hasil Belajar 

Siswa 

Belajar adalah suatu proses perubahan dalam diri seseorang yang 

ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku 
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Raymond Chang.Op. Cit.Hlm. 212-217. 
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seperti peningkatan pengetahuan, kecakapan, daya pikir, sikap, kebiasaan, dan 

lain-lain.  

Hasil belajar merupakan pencapaian tujuan pendidikan pada siswa yang 

mengikuti proses belajar mengajar. Hasil belajar merupakan realisasi tercapainya 

tujuan pendidikan, sehingga hasil belajar yang diukur sangat tergantung kepada 

tujuan pendidikannya. Hasil belajar perlu dievaluasi. Evaluasi dimaksudkan 

sebagai cermin untuk melihat kembali apakah tujuan yang ditetapkan telah 

tercapai dan apakah proses belajar mengajar telah berlangsung efektif untuk 

memperoleh hasil belajar. 

Melakukan proses pembelajaran adalah aktivitas sehari-hari. Seorang 

guru dalam melakukan pembelajaran harus menentukan metode yang akan 

digunakan. Pemilihan metode belajar harus disesuaikan dengan materi 

pembelajaran yang akan diajarkan agar tujuan-tujuan dalam pembelajaran 

dicapai. 

Salah satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa yaitu dengan menggunakan metode SQ3R yang dikembangkan oleh 

Francis P. Robinson di Universitas Negeri Ohio Amerika Serikat. Metode 

tersebut bersifat praktis dan dapat diaplikasikan dalam berbagai pendekatan 

belajar.  

Metode pembelajaran SQ3R berpusat pada pembelajar yang berisi 

tahapan-tahapan. Tahap survey (memeriksa, meneliti, atau mengidentifikasi 
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seluruh teks), question (membuat daftar pertanyaan), read (membaca teks dan 

mencari jawaban atas pertanyaan yang telah dibuat), recite (membaca jawaban 

atas pertanyaan yang dibuat), dan  review (meninjau ulang seluruh pertanyaan 

dan jawaban).  

Penggunaan metode Survey, Question, Read, Recite, and Review (SQ3R) 

dapat berpengaruh lebih baik terhadap hasil belajar siswa adalah dengan 

memanfaatkan Lembar Kerja Siswa (LKS). Lembar kerja siswa adalah lembaran-

lembaran yang berisi materi dan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. 

Keuntungan adanya lembar kerja siswa adalah memudahkan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dan bagi siswa dapat belajar secara mandiri, 

memahami, dan menjalankan suatu tugas tertulis. 

Dalam lembar kerja siswa (LKS) ini, siswa diberi keleluasaan untuk 

mengembangkan diri sesuai bakat dan potensi yang dimilikinya. Materi yang 

disajikan merupakan arahan bagi siswa untuk memahami konsep diri, sementara 

latihan-latihan yang diberikan merupakan sarana untuk menggali dan 

mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki siswa. 

B. Penelitian Yang Relevan  

Penelitian yang relevan terhadap penelitian ini adalah : 

1. Penelitian Rizki Pratama A. menyatahan bahwa terdapat perbedaan hasil 

belajar dan minat membaca antara siswa yang diajar dengan metode 

pembelajaran SQ3R dengan siswa yang diajar dengan menggunakan metode 
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pembelajaran konvensional. Nilai effect size menunjukkan bahwa metode 

pembelajaran SQ3R memberikan pengaruh sebesar 26,12 % terhadap hasil 

belajar siswa.
22

 

2. Penelitian Isma Hasanah tahun 2010 menyatakan bahwa berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis dengan uji t test satu pihak, didapat thitung 2,018 dan ttabel 

1,673. Sesuai kriteria pengujian hipotesis thitung > ttabel, maka pembelajaran 

matematika dengan metode SQ3R mempunyai pengaruh yang lebih baik 

terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa.
23

 

3. Penelitian Syafriadi tahun 2013 menyatakan bahwa bobot rata-rata  motivasi 

belajar siswa melalui penerapan metode SQ3R lebih tinggi daripada bobot 

rata-rata motivasi belajar siswa tanpa metode SQ3R. bobot sebelum tindakan 

adalah 2,7. Sedangkan bobot setelah tindakan adalah 3,6. Ini menunjukkan 

bahwa penerapan metose SQ3R dapat meningkatkan motivasi belajar 

pendidikan agama islam siswa kelas 1 SMK Negeri 2 Pekanbaru.
24

 

Penelitian yang peneliti lakukan memiliki persamaan dengan 

penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah sama-sama menggunakan 

metode pembelajaran Survey, Question, Read, Recite, and Review (SQ3R). 
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Rizki Pratama, Loc.Cit., 
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Isma Hasanah,Op.Cit., 
24

Syafriadi,2013, Penerapan Metode SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review) dalam 

meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama islam kelas 1 SMK Negeri 2 Pekanbaru, Pekanbaru 

: UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 
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Penelitian yang peneliti lakukan juga memiliki perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya yaitu : 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Pratama A dkk tidak 

menggunakan media, sedangkan penelitian yang saya lakukan 

menggunakan dengan media Lembar Kerja Siswa (LKS). 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Isma Hasanah yaitu terhadap 

pemahaman konsep siswa sedangkan penelitian yang saya laukan 

terhadap hasil belajar siswa. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Syafriadi yaitu terhadap motivasi 

belajar siswa sedangkan penelitian yang saya laukan terhadap hasil 

belajar siswa. 

C. Konsep Operasional  

Pada konsep operasional dijelaskan tentang rancangan penelitian dan 

prosedur penelitian pada penelitian pengaruh penerapan metode survey, question, 

read, recite, and review (SQ3R) disertai Lembar Kerja Siswa (LKS) terhadap 

hasil belajar siswa. 

1. Rancangan Penelitian  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu : 

a. Variabel bebas, dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah 

pembelajaran dengan menggunakan metode survey, question, read, recite, 

and review (SQ3R) disertai Lembar Kerja Siswa (LKS). 
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b. Variabel terikat, hasil belajar pada penelitian ini akan menjadi variabel 

terikat, yang didapatkan dari hasil tes yang dilaksanakan di akhir 

pertemuan. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan sampel yang 

terdiri atas 2 kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, dengan desain 

sebagai berikut:
25

 

Tabel II.2 Rancangan penelitian 

Kelompok Pre-test Perlakuan Post-test 

Eksperimen T1 X T2 

Kontrol T1 - T2 

 

Keterangan : 

X  : Kelas yang menggunakan pembelajaran Survey, Question, Read, 

Recite, and Review (SQ3R) dengan menggunakan media Lembar Kerja 

Siswa (LKS) 

T1 :  Pre-test di kelas eksperimen dan kelas kontrol 

T2 : Post-test di kelas eksperimen dan kelas kontrol 

- : Tidak diberikan perlakuan 

2. Prosedur Penelitian 

a. Tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian 
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Secara rinci tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

Prosedur dari penelitian ini adalah : 

a) Menetapkan kelas penelitian yaitu kelas X SMK Hasanah 

Pekanbaru tahun ajaran 2016/2017 sebagai subjek penelitian. 

b) Menetapkan pokok bahasan yang akan disajikan pada yaitu 

struktur atom. 

c) Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus, program 

semester, RPP (Rencana Pelajaran Pembelajaran), LKS (Lembar 

Kerja Siswa), soal uji homogenitas, soal pre-test dan post-test. 

d) Menyiapkan lembar observasi untuk guru. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Langkah-langkah yang dilakukan pada pelaksanaan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

a) Melaksanakan uji homogenitas terhadap semua kelas X di Sekolah 

Menengah Kejuruan Hasanah Pekanbaru, untuk diambil 2 kelas 

yang akan dijadikan kelas kontrol dan kelas eksperimen, dengan 

memberikan soal materi sebelumnya yaitu materi dan 

perubahannya yang memiliki nilai yang hampir sama dijadikan 

sebagai kelas kontrol dan kelas eksperimen. 
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b) Memberikan soal pretest kepada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen setelah soal selasai di validasi terlebih dahulu. 

c) Pada kelas kontrol dan kelas eksperimen diberikan materi pokok    

yang sama,yaitu struktur atom. 

d) Pada kelas kontrol diperlakukan pembelajaran dengan metode 

ceramah dan tanya jawab, sedangkan pada kelas eksperimen 

dilakukan pembelajaran Survey, Question, Read, Recite, and 

Review (SQ3R) dengan menggunakan media lembar kerja siswa 

(LKS). 

Kelas eksperimen 

Langkah-langkah pelaksanaan pada kelas eksperimen adalah sebagai 

berikut: 

a) Pendahuluan  

1) Guru memberi salam dan menanyakan kabar siswa. 

2) Guru memeriksa absensi siswa. 

3) Guru memeriksa kesiapan siswa sebelum memulai 

pembelajaran. 

4) Guru memotivasi/apersepsi siswa. 

5) Guru menyampaikan kompetensi yang harus dicapai siswa. 



43 
 

6) Guru menyampaikan langkah-langkah pelaksanaan metode 

Survey, Question, Read, Recite, and Review (SQ3R) dengan 

menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

b) Kegiatan Inti 

1) Guru menyajikan informasi tentang materi pelajaran secara 

garis besar. 

2) Kegiatan pada tahap SQ3R : 

Tahap I Survey 

Guru membantu siswa untuk memeriksa atau meneliti secara 

singkat seluruh struktur teks, dan meminta kepada siswa untuk 

menandai bagian-bagian tertentu. 

Tahap II Question 

Guru memberikan petunjuk atau contoh kepada para siswa 

untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang jelas, singkat, 

dan relevan dengan bagian-bagian teks yang telah ditandai 

pada langkah pertama. 

Tahap III Read  

Guru menyuruh siswa untuk membaca secara aktif dalam 

rangka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah 

tersusun. 

Tahap IV Recite 
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Guru menyuruh menyebutkan lagi jawaban-jawaban atas 

pertanyaan yang telah tersusun. Jika siswa tidak dapat 

menjawab pertanyaan pertama, guru menyuruh siswa untuk 

menjawab pertanyaan selanjutnya. 

Tahap V Review  

Guru menyuruh siswa meninjau ulang seluruh pertanyaan dan 

jawaban secara singkat. 

3) Guru menerangkan atau merangkum semua materi. 

4) Guru menyuruh siswa mengerjakan soal-soal yang ada didalam 

LKS. 

5) Selanjutnya, siswa diminta untuk mengumpulkan LKS yang 

telah dikerjakan. 

6) Guru dan siswa bersama-sama untuk mengukuhkan jawaban 

atas soal-soal dalam LKS. 

c) Penutup 

1) Guru dan siswa mereview kembali pelajaran yang telah 

disampaikan 

2) Guru menyampaikan informasi tentang materi pelajaran yang 

akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. 

3) Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

Kelas Kontrol  
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a) Pendahuluan 

1) Guru memberi salam (berdoa) dan menanyakan kabar siswa. 

2) Guru memeriksa absensi siswa. 

3) Guru memeriksa kesiapan siswa sebelum memulai 

pembelajaran. 

4) Guru memotivasi/apersepsi siswa. 

5) Guru menyampaikan kompetensi yang harus dicapai siswa. 

b) Kegiatan inti 

1) Guru menjelaskan materi perkembangan teori atom. 

2) Siswa mendengarkan dan mencatat materi pelajaran yang 

diberikan. 

3) Siswa diberikan kesempatan untuk tanya jawab dan diskusi jika 

kurang paham dan memberikan kesempatan untuk siswa 

bertanya. 

4) Guru memberikan soal latihan kepada siswa dan memintanya 

untuk mengerjakan. 

5) Selanjutnya, siswa diminta untuk mengumpulkan soal latihan 

yang telah dikerjakan.  

6) Guru dan siswa bersama-sama untuk mengukuhkan jawaban 

atas soal-soal latihan. 

c) penutup 
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1) Guru membimbing siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

2) Guru menyampaikan informasi tentang materi pelajaran yang 

akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. 

3) Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam.  

3. Tahap akhir 

a) Setelah materi perkembangan teori atom selesai pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dilaksanakan posttest untuk melihat 

hasil belajar siswa. 

b) Data yang didapatkan dari dua kelas yaitu nilai pretest dan posttest 

akan dilihat selisihnya dengan menggunakan rumus statistik. 

c) Pelaporan 
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Gambar II.1 Alur Penelitian 
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D. Hipotesis  

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis 

yang dirumuskan adalah:  

(Ha) : Ada pengaruh penerapan metode Survey, Question, Read, Recite, and 

Review (SQ3R) disertai lembar kerja siswa (LKS) terhadap hasil belajar 

siswa kelas X pada materi struktur atom di Sekolah Menengah Kejuruan 

Hasanah Pekanbaru. 

(Ho) :  Tidak ada pengaruh penerapan metode Survey, Question, Read, Recite, 

and Review (SQ3R) disertai lembar kerja siswa (LKS) terhadap hasil 

belajar siswa kelas X pada materi struktur atom di Sekolah Menengah 

Kejuruan Hasanah Pekanbaru. 

 


