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KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Penerapan Prediction guide (tebak pelajaran)

a. Penerapan strategi Prediction Guide

Penerapan adalah proses mempraktikan teori yang telah dirancang.1

Penerapan juga bisa diartikan sebagai kemampuan siswa untuk mengggunakan

materi yang sudah dipelajari pada situasi yang baru menyangkut penggunaan aturan

atau prinsip.2 Dalam hal ini adalah penerapan strategi pembelajaran tipe predicton

guide (tebak pelajaran) pada pokok bahasan Koloid di kelas XI MA Pondok

Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar.

b. Pengertian prediction guide

Prediction guide terdiri dari dua kata yaitu Prediction dan Guide. Prediction

berarti ramalan, perkiraan atau prediksi. Sedangkan guide berarti buku pedoman,

pandu, memandu, menuntun, atau mempedomani3. Jadi, Prediction Guide berarti

panduan atau penuntun prediksi. Zaini mengartikan prediction guide sebagai tebak

pelajaran.4

Strategi pembelajaran aktif tipe Prediction Guide ini digunakan untuk

melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, mulai dari awal sampai akhir

1 Peter salim dan yenny salim,kumus bahasa Indonesia kontemporer, (Jakarta:Modern English Press,2006),
hal.1598.

6M. user Usman, menjadi guru professional, (Bandung : PT remaja kosda Karya, 1995),hal. 35
3 Echols, John M. Dan Hassan Sadily,Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2003

4 Hisyam Zaini, op. cit, hal 4



pembelajaran. Dalam strategi ini, siswa diminta untuk mengungkapkan pandangan

mereka tentang topik pelajaran semenjak awal dan kemudian menilai kembali

pandangan ini pada akhir pelajaran. Dengan strategi ini, siswa diharapkan dapat

mempertahankan perhatiannya selama proses pembelajaran berlangsung. Siswa

dituntut untuk mencocokkan prediksi-prediksi mereka dengan materi yang

disampaikan oleh guru maupun yang mereka peroleh dari sumber belajar.

c. Langkah-langkah Prediction Guide, diuraikan oleh Zaini sebagai berikut:

1) Tentukan topik yang akan anda sampaikan,

2) Bagi siswa/mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok kecil,

3) Guru/Dosen meminta siswa/mahasiswa untuk menebak apa saja yang kira-kira

akan mereka dapatkan dalam perkuliahan ini,

4) Siswa/mahasiswa diminta untuk membuat perkiraan-perkiraan itu dalam

kelompok kecil,

5) Sampaikan materi kuliah secara interaktif,

6) Selama proses pembelajaran, siswa/mahasiswa diminta untuk

mengidentifikasi prediksi mereka yang sesuai dengan materi Anda,

7) Di akhir perkuliahan, tanyakan berapa prediksi mereka yang mengena. 5

d. Prinsip- prinsip Strategi Prediction Guide

Strategi prediction guide adalah bagian dari salah satu strategi pembelajaran aktif

atau active  learning yang  berakar  dimodel  pembelajaran  kontrukstivisme.  Untuk

itu pada  dasarnya,  prinsip  dari  strategi  pembelajaran prediction  guide mengikuti

prinsip dari konstruktivisme, yaitu:

5 Hisyam Zaini, op. cit hal 4-5



1) Peserta didik harus selalu aktif selama pembelajaran. Proses aktif ini adalah

proses membuat  segala  sesuatu  masuk  akal.  Pembelajaran  tidak  terjadi

melalui  proses transmisi tetapi melalui interpretasi.

2) Interpretasi selalu dipengaruhi oleh pengetahuan sebelumnya.

3) Interpretasi dibantu oleh metode instruksi yang memungkinkan   negosiasi

pemikiran (bertukar pikiran) melalui diskusi, Tanya jawab, dan lain sebagainya.

4) Tanya  jawab  didorong  oleh  kegiatan inquiry (ingin  tahu)  para  peserta  didik.

Jadi kalau peserta didik  tidak bertanya,  tidak bicara,  berarti peserta didik  tidak

belajar secara optimal.

5) Kegiatan  belajar  mengajar  tidak  hanya  merupakan  suatu  proses  pengalihan

pengetahuan, tapi juga pengalihan keterampilan dan kemampuan. 6

e. Prediction Guide Sheet (lembar prediction guide)

Dalam strategi pembelajaran aktif  tipe Prediction Guide ini digunakan

Prediction Guide Sheet dengan contoh format pada tabel berikut:

Petunjuk: Perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut berkaitan dengan
topic yang akan kamu pelajari. Bubuhi tanda cek (√) jika kamu setuju
atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut dan jelaskan alasan
pemikiranmu. Setelah kamu membaca dan memperoleh informasi dari
sumber belajar, evaluasi kembali pertanyaan yang ada dan nyatakan
pemikiranmu yang baru, terutama yang berbeda dengan pemikiranmu
sebelumnya.
Pernyataan #1: koloid adalah campuran heterogen yang ukuran
partikelnya berkisar antara 1-100 nm.
Sebelum membaca Setelah membaca

Setuju Setuju
Tidak setuju Tidak setuju

Alasan Pemikiranmu
Sebelum membaca :
Setelah Membaca

6 E. Mulyasa, kurikulum berbasis kompetensi, konsep karakteristik dan implementasi,(Bandung:   Remaja
Rosda Karya, 2003), hal. 239.



Pernyataan # 2 : sirup, larutan garam, dan air sungai yang keruh
merupakan contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari.
Sebelum membaca Setelah membaca

Setuju Setuju
Tidak setuju Tidak setuju

Alasan Pemikiranmu
Sebelum membaca :
Setelah Membaca
Pernyataan # 3: Sistem koloid yang terbentuk dari fasa terdispersi
berupa padatan dan fasa pendispersinya berupa cairan adalah sol padat.
Sebelum membaca Setelah membaca

Setuju Setuju
Tidak setuju Tidak setuju

Alasan Pemikiranmu
Sebelum membaca :
Setelah Membaca
Pernyataan # 4 : gelas bewarna dan tinta hitam adalah contoh koloid sol
padat.
Sebelum membaca Setelah
membaca

Setuju Setuju
Tidak setuju Tidak setuju

Alasan Pemikiranmu
Sebelum membaca :

2. Hasil belajar

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu

proses perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman

individu itu sendiri dengan lingkungannya.7 Persepsi orang tentang proses belajar

berbeda-beda dan mempengaruhi tindakan-tindakanya yang berhubunga dengan belajar.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu

proses usaha yang dilakukan yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri

seseorang. Seseorang dikatakan belajar apabila terjadi suatu proses kegiatan yang

mengakibatkan perubahan tingkah laku. Kita juga bisa mengetahui dan menentukan

7 Slameto, Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, Jakarta, rineka cipta, 1995, hal



apakah sesorang telah belajar atau belum, yaitu dengan membandingkan kondisi

sebelum dan sesudah proses pembelajaran berlangsung.8 Siswa dan guru merupakan

orang yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Setelah proses pembelajaran

berlangsung guru selalu mengadakan evaluasi terhadap siswa dengan tujuan untuk

mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran yang diajarkan. Setiap

orang yang melakukan kegiatan belajar pasti ingin mengetahui hasil dari kegiatan

belajar yang dilakukannya.

Secara umum hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui

seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang diajarkan. Untuk mengaktualisasikan

hasil belajar tersebut diperlukan serangkaian pengukuran menggunakan alat evaluasi

yang baik dan memenuhi syarat9. Evaluasi dilaksanakan untuk meneliti hasil dan proses

belajar siswa, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang melekat pada proses belajar

itu. Evaluasi sebagai suatu alat untuk mendapatkan cara-cara melaporkan hasil-hasil

pelajaran yang dicapai, dan dapat memberi laporan tentang siswa kepada siswa itu

sendiri, serta orang tuanya. Dapat pula evaluasi dipakai untuk menilai metode mengajar

yang digunakan dan untuk mendapatkan gambaran komperhensif tentang siswa sebagai

perorangan, dan dapat juga membawa siswa pada taraf belajar yang lebih baik.10

Hasil belajar itu juga merupakan pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apersepsi dan keterampilan. Hasil belajar dapat berupa11 :

a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk

bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespons secara spesifik terhadap

8 Wina Sanjaya, op. cit, hal 44
9 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, pustaka belajar, Yogyakarta, 2009, hal 44
10 Slameto, op. cit, hal 52
11 Agus Suprijono. Cooperative Learning. ( Surabaya: Pustaka pelajar.2009) hal  6



rangsangan yang spesifik. Kemampuan tersebut tidak memerlukan manipulasi simbol,

pemecahan masalah maupun penerapan aturan.

b. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep atau lambang.

Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan mengategorisasi, kemampuan

analitis-sintesis, fakta-konsep dan mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan.

Keterampilan intelektual merupakan kemampuan melakukan aktivitas kognitif

bersifat khas.

c. Strategi kognitif merupakan kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas

kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah dalam

memecahkan masalah.

d. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani dalam

urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani.

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian

terhadap objek tersebut. Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai

standar perilaku.

Hasil belajar siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:12

a. Faktor internal

1) Sikap terhadap belajar

2) Motivasi belajar

3) Konsentrasi belajar

4) Mengolah bahan belajar

5) Menyimpan perolehan hasil belajar

6) Menggali hasil belajar yang tersimpan

12 Dimyati dan mudjiono, belajar dan pembelajaran, rineka cipta, Jakarta, 2006, hal. 237



7) Kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar

8) Rasa percaya diri siswa

9) Intelegensi dan keberhasilan belajar

10) Kebiasaan belajar

b. Faktor eksternal

1) Guru sebagai Pembina siswa belajar

2) Prasarana dan saran pembelajaran

3) Kebijakan penilaian

4) Lingkungan sosial siswa di sekolah

5) Kurikulum sekolah

3. Koloid

a. Pengertian koloid

Koloid adalah suatu campuran zat heterogen (dua fase) antara dua zat atau lebih

dimana partikel-partikel zat yang berukuran koloid (fase terdipersi/yang dipecah)

tersebar secara merata di dalam zat lain (medium pendispersi/ pemecah). Ukuran

partikel koloid berkisar antara 1-100 nm, ukuran yang dimaksud dapat berupa

diameter, panjang, lebar, maupun tebal dari suatu partikel.13

b. Koloid dalam kehidupan sehari-hari

Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan campuran yang tergolong

larutan, koloid, atau suspensi.

Contoh larutan: larutan gula, larutan garam, spritus dan alkohol 70%.

13 Michael Purba, Op.Cit. hal 282



Contoh koloid: susu, santan, sabun, selai, mentega, dan mayonnaise. Contoh

suspensi: air sungai yang keruh, campuran air dengan pasir.14

c. Jenis- jenis koloid

Dalam sistem koloid, fase terdispersi dan medium pendispersi dapat  berupa zat

padat, zat cair, atau gas. Berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersi sistem

koloid dikelompokkan menjadi:

1) Sol

Sistem koloid ini terbentuk dari fasa terdispersi berupa padatan dan fasa

pendispersinya berupa cairan. Contohnya: sol emas, tinta, dan cat.

2) Sol padat

Sistem koloid ini terbentuk dari fasa terdispersi berupa padatan dan fasa

pendispersinya padatan. Contohnya: gelas bewarna, dan intan hitam.

3) Emulsi

Sistem koloid ini terbentuk dari fasa terdispersi berupa cairan dan fasa

pendispersinya cairan. Contohnya: susu, santan, dan minyak ikan.

4) Emulsi padat

Siste koloid ini terbentuk dari fasa terdisfersi berupa cairan dan fasa

pendispersinya berupa padatan. Contohnya: jelly, mutiara, dan keju.

5) Aerosol padat

14 Ibid, hal 284



Sistem koloid ini terbentuk dari fasa terdispersi berupa padatan dan fasa

pendispersinya berupa gas. Contohnya: asap dan debu.

6) Aerosol cair

Sistem koloid ini terbentuk dari fasa terdispersi berupa cairan dan fasa

pendispersinya berupa gas. Contohnya: kabut, awan, dan hair spray

7) Buih

Sistem koloid ini terbentuk dari fasa terdispersi berupa gas dan fasa

pendispersinya berupa cairan. Contohnya: buih sabun, dank rim kocok.

8) Buih padat

Sistem koloid ini terbentuk dari fasa terdispersi berupa gas dan fasa

pendispersinya berupa padatan. Contohnya: karet busa dan batu apung.15

d. Sifat-sifat koloid

1) Efek tyndall

Efek tyndall adalah sifat penghamburan cahaya oleh partikel koloid, sehingga

jalannya sinar dapat dilihat.

2) Gerak brown

Gerak brown adalah gerak zig-zag atau gerak acak dari partikel koloid.

Gerak brown ini terjadi sebagai akibat tumbukanyang tidak seimbang dari

molekul-molekul medium terhadap pertikel koloid.

3) Elektroforesis

15 Pricillia Retnowati, seribu pena kimia, Jakarta, Erlangga, 2008, hal 141



Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik ke

masing-masing electrode.

4) Adsorpsi

Adsorpsi adalah kemampuan partikel koloid untuk menyerap ion sehingga

ion tersebut menempel pada permukaan koloid. Akibatnya, pertikel koloid

tersebut menjadi bermuatan sesuai dengan ion yang diadsorpsi.16

Adapun beberapa hal yang terkait dengan sifat-sifat koloid adalah :

a) Muatan koloid, dapat terjadi sebagai akibat dari penyerapan partikel- partikel

bermuatan padapermukaan partikel koloid

b) Koagulasi ( penggumpalan ) adalah proses pengendapan koloid

c) Koloid pelindung yaitu koloid yang dicampurkan kedalam koloid lain,

sehingga sistem koloid yang ditambahkan tersebut menjadi stabil.

d) Dialisis adalah pemurnian sistem koloid dari ion-ion pengganggu dengan

menggunakan selaput semi parmeabel.17

e) Koloid liofil dan koloid liofob

Koloid liofil adalah koloid yang fase terdispersinya akan menarik dan

mengadsorpsi medium pendispersinya. Sedangkan koloid liofob adalah koloid

yang fase terdispersinya tidak menarik dan tidak mengadsorpsi medium

pendispersinya.

e. Pembuatan koloid

1) Cara kondensasi

16 Michael Purba, Op. Cit, hal 287
17 Pricillia Retnowati, Op. Cit, hal 145



Pembuatan koloid dengan cara penggumpalan partikel larutan sejati.

Penggumpalan partikel ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Reaksi redoks

Reaksi redoks adalah reaksi yang disertai perubahan bilangan

oksidasi. Pembuatan sol belerang dari reaksi antara hydrogen sulfida (H2S)

dengan belerang dioksida (SO2).

2H2S (g) + SO2 (aq) → 2H2O (l) + 3S (s) (koloid)

b) Hidrolisis

Hidrolisis adalah reaksi suatu zat dengan air. Misalnya pembuatan

sol Fe(OH)3 dari hidrolisis FeCl3. Apabila kedalam air mendidih

ditambahkan larutan FeCl3 akan terbentuk sol Fe(OH)3.

FeCl3 (aq) + 3H2O (l) → Fe(OH)3 (koloid) + 3HCl (aq)

c) Dekomposisi rangkap

Contohnya adalah pembuatan sol AgCl dibuat dengan mencampurkan

larutan AgNO3 encer dalam larutan HCl encer. AgNO3 (aq) + HCl (aq) →

AgCl (koloid) + HNO3 (aq)

d) Penggantian pelarut

Cara ini dilakukan dengan mengganti medium pendispersi sehingga

fase terdispersinya yang semula larut menjadi berukuran koloid. Misalnya

larutan jenuh kalsium asetat jika dicampurkan dengan alkohol akan

terbentuk suatu koloid berupa gel.

2) Cara dispersi



Dengan cara dispersi partikel kasar dipecah menjadi partikel koloid. Cara

dispersi dapat dilakukan secara mekanik, peptisasi, atau dengan loncatan bunga

listik ( busur breding).

a) Cara mekanik

Dengan cara ini, butir-butir kasar digerus dengan lumpang, sampai diperoleh

tingkat kehalusan tertentu, kemudian diaduk dengan medium pendispersi.

Contoh pembuatan sol belerang dengan menggeruk serbuk belerang bersama

zat inert seperti gula pasir, kemudian mencampurkan serbuk halus itu dengan

air.

b) Cara peptisasi

Cara peptisasi adalah pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu

endapan dengan suatu zat pemecah (peptisasi). Contohnya adalah agar-agar

dipeptisasi oleh air, karet oleh bensin, endapan NiS dipeptisasi oleh H2S, dan

endapan Al(OH)3 oleh AlCl3.

c) Cara busur breeding

Cara busur breeding digunakan untuk membuat sol-sol logam. Logam yang

akan dijadikan koloid digunakan sebagai electrode yang dicelupkan dalam

medium dispersi, kemudian kemudian diberi loncatan listrik di antara kedua

ujungnya. Mula-mula atom-atom logam akan terlempar ke dalam air, lalu

atom-atom tersebut mengalami kondensasi sehingga membentuk partikel

koloid. Jadi cara busur ini merupakan gabungan cara disoersi dan cara

kondensasi. Misalnya untuk membuat sol-sol logam, seperti Ag, Au, Pt.



4. Penerapan Strategi Pembelajaran Prediction Guide Terhadap Pokok Bahasan

Koloid

Belajar dan mengajar adalah suatu kegiatan yang tidak dapat dipisakan. Kegiatan

belajar akan berhasil apabila terjadi interaksi yang baik diantara pengajar dan peserta

didik. Prinsip utama dari proses pembelajaran adalah adanya proses keterlibatan

seluruh atau sebagian besar potensi diri siswa baik fisik maupun non fisik dan

kebermaknaannya bagi diri dan kehidupannya saat ini dan masa yang akan datang.

Berhasil atau tidaknya siswa dalam belajar terletak pada usaha dan kegiatannya

sendiri, disamping faktor kemauan, minat dan ketekunan, tekat untuk sukses, dan cita-

cita tinggi yang mendukung setiap usaha dan kegiatannya. Siswa akan berhasil jika

bersungguh-sungguh dan berusaha semaksimal mungkin dengan cara belajar yang

efisien sehingga akan memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Sebaliknya, jika

siswa tidak bersungguh-sungguh  maka hasil belajar siswa juga akan sesuai dengan

usaha itu, bahkan mungkin tidak akan menghasilka apa-apa. Hasil belajar bergantung

pula pada cara-cara belajar yang digunakan. Oleh karena itu, dengan menggunakan

cara belajar yang efisien akan mendapatkan hasil belajar yang bagus. Ada beberapa hal

yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan hasil belajar, antara lain keadaan

jasmani, keadaan sosial emosional, lingkungan, memulai pelajaran, membagi

pekerjaan, sikap yang optimis, menggunakan waktu, cara mempelajari buku, dan

mempertinggi kecepatan baca peserta didik.18

Penulis beranggapan bahwa dengan penerapan strategi pembelajaran prediction

guide (tebak pelajaran) pada pokok bahasan koloid mempunyai pengaruh positif

terhadap hasil belajar siswa. Hal ini disebabkan strategi pembelajaran prediction

18 Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar, Bandung, Alfabeta, 2010, hal. 190



guide (tebak pelajaran) salah satu strategi yang sesuai dengan pandangan

konstruktivis, dimana siswa dituntut untuk aktif dalam belajar untuk membangun atau

membentuk makna, pengetahuan, konsep dan gagasan melelui pengalaman dan

interaksi dengan lingkungan. Proses pembelajaran bukan lagi sekedar transfer

pengetahuan dari guru ke siswa, tetapi dapat menjalakan proses pemahaman konsep

yang berorientasi pada keterlibatan siswa secara aktif dan langsung. Proses

pembelajaran demikian akan lebih bermakna dan menjadikan suatu gambaran/skema

dalam diri siswa menjadi suatu pengetahuan fungsional yang setiap saat dapat

diorganisir oleh siswa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya

sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat.

Berdasarkan uraian diatas, maka proses pembelajaran dengan penerapan strategi

pembelajaran prediction guide (tebak pelajaran) diharapkan dapat meningkatkan hasil

belajar dan pemahaman siswa terhadap materi koloid sehingga hasil belajar siswa

meningkat.

B. Penelitian yang relevan

Bahan acuan penelitian ini adalah hasil penelitian relevan yang dilakukan oleh

Mahasiswa sebelumnya, antara lain :

1. Yulia Dermawan yang melakukan penelitian pada tahun 2009 dengan judul “Strategi

Pembelajaran Aktif Tipe Prediction Guide (Suatu Studi Eksperimen Di Kelas VIII Smp

N 8 Padang) ” meningkatkan prestasi belajar siswa sebesar 5 %.

2. Nursanti Pinda Maya yang melakukan penelitian pada tahun 2011 dengan judul

‘’Penerapan pembelajaran aktif tipe prediction guide untuk meningkatkan oral activities



dan prestasi belajar fisika siswa kelas VIII-I SMPN 1 Binangun-Blitar’’ meningkatkan

prestasi belajar siswa sebesar 13,33%.

3. Tri Susilowati melakukan penelitian pada tahun 2011 dengan judul ” ’Penerapan

pembelajaran aktif tipe prediction guide untuk meningkatkan kompetensi belajar mata

diklat akuntansi kelas X program keahlian akuntansi SMK Pancasila 6 Jatiroso tahun

pelajaran 2010/2011” meningkatkan prestasi belajar siswa sebesar 10%.

C. Indikator Kinerja

1. Bentuk penelitian

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang dilakukan terhadap dua kelas,

yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen dengan strategi

pembelajaran tipe prediction guide (tebak pelajaran) sedangkan pada kelas kontrol

dengan metode ceramah.

2. Rancangan penelitian

Sebelum dilakukan perlakuan, kedua kelas terlebih dahulu diberikan pretest,

setelah dilakukan perlakuan selanjutnya diberi postest. Soal yang digunakan saat pretest

sama dengan soal yang diberikan untuk postest. Waktu yang diberikan untuk

mengerjakan soal pun haruslah sama. Rancangan penelitian yang digunakan dapat

dilihat pada tabel  berikut ini.



Tabel III.1 Rancangan Penelitian Pretest – Postest19

Kelompok Pretest Perlakuan Posttest

Eksperimen T1 X1 T2

Kontrol T1 - T2

Keterangan:

T1 :  Tes sebelum diberikan pembelajaran pada pokok bahasan koloid
X : Perlakuan terhadap kelas eksperimen dengan menggunakan strategi

pembelajaran tipe prediction guide (tebak pelajaran).
T2 :  Tes setelah pembelajaran koloid
- :  Tidak diberikan perlakuan

Penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yaitu:

a. Strategi pembelajaran tipe prediction guide sebagai variabel bebas (Independent).

Strategi pembelajaran tipe prediction guide merupakan variabel bebas yang

dianggap akan mempengaruhi hasil belajar siswa.Adapun tahapan-tahapan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

a) Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus, Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), lembaran

tugas membuat pertanyaan dan instrumen pengumpulan data (soal

homogenitas dan soal tes awal (pretest) atau tes akhir (postest)).

b) Melakukan uji homogenitas. Soal untuk uji homogenitas diambil dari pokok

bahasan kelarutan dan hasil kali kelarutan di kelas XI.

19Sukardi, 2009, Metodologi penelitian pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 185



c) Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol.

d) Membagi siswa dalam kelompok.

2) Tahap Pelaksanaan

a) Kedua kelas diberikan tes awal (pretest).

b) Pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan materi yang sama yaitu

pokok bahasan Koloid.

c) Pada kelas eksperimen diberikan perlakuan berupa Strategi pembelajaran

tipe prediction guide sedangkan pada kelas kontrol dilakukan

pembelajaran metode ceramah.

d) Setelah guru menyampaikan materi, guru membagikan lembaran kegiatan

membuat pertanyaan yang harus dikerjakan siswa, sedangkan kelas kontrol

siswa mengerjakan LKS.

e) Membimbing siswa dalam merangkum pelajaran.

f) Kedua kelas diberikan tes akhir (postest).

g) Mengolah data.

b. Hasil belajar siswa sebagai variabel terikat (Dependent)

Indikator dari Hasil belajar ini adalah siswa ikut berpartisipasi aktif dalam proses

pembelajaran sehingga nilai ulangan siswa meningkat.

D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah jika strategi pembelajaran prediction guide

(tebak pelajaran) diterapkan, maka hasil belajar siswa dikelas XI MA Pondok Pesantren

Islamic Centre Al-Hidayah Kampar khususnya pada pokok bahasan sistem koloid akan

meningkat.



Ha : Terjadi peningkatan yang signifikan terhadap hasil belajar siswa dengan penerapan

strategi pembelajaran tipe prediction guide Pada Pokok Bahasan Sistem Koloid Di

Kelas XI MA Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar.

Ho : Tidak terjadi peningkatan yang signifikan terhadap hasil belajar        kimia siswa

melalui penerapan strategi pembelajaran tipe prediction guide Pada Pokok

Bahasan Sistem Koloid Di Kelas XI MA Pondok Pesantren Islamic Centre Al-

Hidayah Kampar.


