
BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Model Pembelajaran

Pada dasarnya guru adalah seorang pendidik. Pendidik adalah orang dewasa

dengan segala kemampuan yang dimilikinya untuk dapat mengubah psikis dan pola

pikir anak didiknya dari tidak tahu menjadi tahu serta mendewasakan anak didiknya.

Salah satu hal yang harus dilakukan oleh guru adalah dengan mengajar di kelas. Salah

satu yang paling penting adalah performance guru di kelas. Bagaimana seorang guru

dapat menguasai keadaan kelas sehingga tercipta suasana belajar yang

menyenangkan. Dengan demikian guru harus menerapkan model pembelajaran yang

sesuai dengan karakteristik peserta didiknya.

Model Pembelajaran merupakan cara atau teknik penyajian yang digunakan

guru dalam proses pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa

model-model pembelajaran seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, studi kasus,

bermain peran (role play) dan lain sebagainya. Yang tentu saja masing-masing

memiliki kelemahan dan kelebihan. Metode atau model sangat penting peranannya

dalam pembelajaran, karena melalui pemilihan model atau metode yang tepat dapat

mengarahkan guru pada kualitas pembelajaran efektif.

Sebagai seorang guru harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat bagi

siswa. Karena itu dalam memilih model pembelajaran, guru harus memperhatikan

keadaan atau kondisi siswa, bahan pelajaran serta sumber-sumber belajar yang ada



agar penggunaan model pembelajaran dapat diterapkan secara efektif dan menunjang

keberhasilan belajar siswa.

2. Student Facilitator and Explaining

Student Facilitator and Explaining adalah model pembelajaran dimana siswa atau

peserta didik mempresentasikan ide atau pendapat pada siswa lainnya.

Langkah-langkah penerapan model pembelajaran student facilitator and

explaining (SFAE) adalah sebagai berikut:1

a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai

b. Guru mendemonstrasikan atau menyajikan garis-garis besar materi pembelajaran

c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan kepada siswa lainnya,

misalnya melalui bagan atau peta konsep. Hal ini bisa dilakukan secara bergiliran.

d. Guru menyimpulkan ide atau pendapat dari siswa

e. Guru menerangkan semua materi yang disajikan saat itu

f. Penutup

Model pembelajaran Student Facilitator and Explaining mempunyai indikator

sebagai berikut:

a. Facilitator, orang yang memberi fasilitas atau memudahkan diskusi-diskusi,

presentasi, dan lain-lain.

b. Explaining, menerangkan atau menjelaskan tentang suatu materi

c. Student, siswa atau peserta didik yang mengikuti pelajaran

d. Presentasi, pembicaraan yang terfokus, dengan menggunakan sarana bantu

visual, mengenai suatu subjek tertentu untuk memberi informasi.

1Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori & Aplikasi Paikem, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.
128-129.



Kelebihan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining

a. Materi yang disampaikan lebih jelas dan konkrit

b. Melatih siswa menjadi guru, karena siswa diberikan kesempatan untuk

mengulangi penjelasan guru yang telah didengar.

c. Memacu motivasi siswa untuk menjadi yang terbaik dalam menjelaskan materi

ajar

d. Mengetahui kemampuan siswa dalam menyampaikan ide atau gagasannya2

Selain memiliki kelebihan model ini juga memiliki kelemahan diantaranya:

a. Siswa yang malu tidak mau menjelaskan apa yang diperintahkan oleh guru

kepadanya atau banyak siswa yang kurang aktif.

b. Tidak semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk melakukannya

(menjelaskan kembali kepada teman-temannya karena keterbatasan waktu

pembelajaran)

c. Adanya pendapat yang sama sehingga hanya sebagian saja yang terampil

d. Tidak mudah bagi siswa untuk membuat peta konsep atau menerangkan materi

ajar secara ringkas

3. Hasil Belajar

Istilah belajar dan pembelajaran berasal dari bahasa Inggris Learning dan

Instruction. Belajar sering diberi batasan yang berbeda-beda tergantung sudut

2Aprudin, Model Pembelajaran Student Facilitator and Explaining, Diakses dari hhtp://4.bp.blogspot. com/UI/
2012/ Student + Facilitator+ and+ explaining+ .jpg pada tanggal 30 Mei 2013 pukul 13.05 WIB.



pandangnya. Belajar merupakan suatu proses perubahan kegiatan dan reaksi terhadap

lingkungan3.

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang

sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara

seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja

dan dimana saja. Salah satu pertanda bahwa seseorang itu telah belajar adalah adanya

perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin disebabkan oleh terjadinya

perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan atau sikapnya4.

Hasil belajar atau achievement merupakan realisasi atau pemekaran dari

kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasaan

hasil belajar oleh seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk

penguasaan pengetahuan, keterampilan berfikir maupun keterampilan motorik.

Hampir sebagian terbesar dari kegiatan atau perilaku yang diperlihatkan seseorang

merupakan hasil belajar. Di sekolah hasil belajar ini dapat dilihat dari penguasaan

siswa akan mata-mata pelajaran yang ditempuhnya. Tingkat pengusaan pelajaran atau

hasil belajar dalam mata pelajaran tersebut di sekolah dilambangkan dengan angka-

angka atau huruf, seperti angka 0-10 pada pendidikan dasar  dan huruf A,B,C,D pada

pendidikan tinggi5.

Menurut A.J Romizowski dalam buku Asep Jihad dan Abdul Haris hasil belajar

merupakan keluaran (output) dari suatu sistem pemrosesan masukan (input). Masukan

3Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran Teori dan Aplikasi, Ar-Ruzz Media,Yogyakarta, 2013, hlm. 13.
4 Arsyad Azhar, Media Pembelajaran edisi 13, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1-2.
5 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, PT Remaja Rosda Karya, Bandung,

2011, hlm. 102-103.



dari sistem tersebut berupa bermacam-macam informasi sedangkan keluarannya

adalah perbuatan atau kinerja (performance)6.

Menurut Gagne dalam buku Rustam dkk, perubahan perilaku yang merupakan

hasil belajar dapat berbentuk:

a. Informasi verbal; yaitu penguasaan informasi dalam bentuk verbal, baik secara

tertulis maupun lisan.

b. Kecakapan intelektual; yaitu keterampilan individu dalam melakukan interaksi

dengan lingkungannya dengan menggunakan simbol-simbol, misalnya

penggunaan simbol matematika. Termasuk dalam keterampilan intelektual adalah

kecakapan dalam membedakan, memahami konsep konkret, konsep abstrak,

aturan dan hukum.

c. Strategi kognitif; kecakapan individu untuk melakukan pengendalian dan

pengelolaan keseluruhan aktifitasnya. Dalam konteks proses pembelajaran ,

strategi kognitif yaitu kemampuan mengendalikan ingatan dan cara-cara berfikir

agar terjadi aktifitas yang efektif.

d. Sikap; yaitu hasil pembelajaran yang berupa kecakapan individu untuk memilih

macam tindakan yang akan dilakukan.

e. Kecakapan motorik; ialah hasil belajar yang berupa kecakapan yang dikontrol

oleh otot dan fisik7.

6 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, Multi Pressindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 14.
7 Rustam, Deni Kurniawan, Cepi Riyana, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,

Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 11-12.



4. Kesetimbangan Kimia

Kesetimbangan kimia terjadi apabila reaksi bolak-balik (reversible) berlangsung

dalam sistem tertutup , dimana jumlah masing-masing zat  tidak berubah lagi

(pereaksi = produk)8.

a. Reaksi irreversible dan reversible

Reaksi irreversible adalah reaksi yang berlangsung searah atau reaksi

tidak dapat balik lagi. Ciri-ciri reaksi satu arah antara lain adalah reaksi ditulis

dengan satu anak panah, reaksi berlangsung tuntas, reaksi baru berhenti apabila

salah satu atau semua reaktan habis, produk tidak dapat dikembalikan seperti zat

mula-mula. Reaksi reversible adalah reaksi yang dapat balik lagi atau disebut juga

dengan reaksi bolak-balik. Ciri-ciri reaksi reversible, reaksi ditulis dengan dua

anak panah yang berlawanan, reaksi berlangsung dua arah yaitu dari reaktan dan

dari produk , reaksi ke kanan disebut reaksi maju, reaksi arah kekiri disebut reaksi

balik9.

b. Pengertian Kesetimbangan Kimia

Kesetimbangan kimia adalah reaksi yang terbentuk bila laju reaksi sama

besar dan konsentrasi reaktan dan produk tidak lagi berubah seiring berjalannya

waktu. Kesetimbangan kimia merupakan proses dinamik. Kesetimbangan kimia

terjadi apabila reaksi bolak-balik berlangsung pada sistem tertutup, dimana

jumlah masing-masing zat tidak berubah lagi (jumlah partikel zat yang bereaksi

dalam suatu waktu sama dengan jumlah zat yang terbentuk).

c. Jenis-jenis kesetimbangan kimia

8 Tine Maria Kuswati, dkk, Sains Kimia 2a, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 120.
9 Ibid., hlm. 120-121.



1) Kesetimbangan Homogen

Kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan kimia dimana zat-zat yang

berada dalam keadaan setimbang mempunyai wujud yang sama atau satu

fase10.

2) Kesetimbangan Heterogen

Kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan yang terdiri dari dua fase

atau lebih.

d. Keadaan Setimbang Dinamis

Apabila reaksi bolak-balik berlangsung dalam sistem tertutup dan pada

suhu tetap maka sistem akan mencapai keadaan setimbang. Sebelum sistem

mencapai keadaan setimbang, jumlah reaktan akan berkurang dan jumlah produk

akan bertambah. Setelah sistem mencapai keadaan setimbang , jumlah masing-

masing zat tidak berubah lagi. Hal tersebut bukan karena reaksi telah berhenti,

tetapi karena jumlah partikel zat yang bereaksi dalam satuan waktu sama dengan

jumlah zat yang terbentuk kembali.

Dalam keadaan setimbang, tidak terjadi perubahan makroskopis

(perubahan yang dapat dilihat dan diukur), tetapi karena reaksi terus menerus

berlangsung maka perubahan mikroskopis tetap terjadi. Oleh karena itu, keadaan

setimbang tersebut disebut kesetimbangan dinamis11.

e. Tetapan Kesetimbangan (Kc)

10 Michael Purba, Kimia Untuk SMA Kelas XI, erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 172.
11 Tine Maria Kuswati, loc. cit.



Tetapan kesetimbangan adalah besaran yang menyatakan hasil kali

konsentrasi setimbang produk dibagi hasil kali konsentrasi setimbang reaksi

masing-masing dipangkatkan koefisiennya.

Persamaan tetapan kesetimbangan secara umum

mA + nB pC + qD

Kc

f. Tetapan kesetimbangan tekanan (Kp)

Tetapan kesetimbangan untuk sistem kesetimbangan gas juga dapat

dinyatakan berdasarkan tekanan parsial gas, disamping tetapan kesetimbangan

yang berdasarkan konsentrasi. Tetapan kesetimbangan yang berdasarkan tekanan

parsial disebut tetapan kesetimbangan tekanan parsial dan dinyatakan dengan Kp.

contoh:

mA + nB pC + qD

Kp =

g. Tetapan kesetimbangan untuk kesetimbangan heterogen

Persamaan tetapan kesetimbangan hanya mengandung komponen yang

konsentrasi atau tekanannya berubah selama reaksi berlangsung. Hal seperti itu

tidak terjadi pada zat padat murni atau zat cair murni. Oleh karena itu, zat padat

murni dan zat cair murni tidak disertakan dalam persamaan tetapan

kesetimbangan.

h. Hubungan Kp dengan Kc

Tekanan parsial gas bergantung pada konsentrasi. Dari persamaan gas

ideal, yaitu:



PV = nRT

Maka tekanan gas

P = RT

Besaran = konsentrasi gas

Untuk kesetimbangan

mA + nB pC + qD

persamaan Kp adalah

Kp =

dan melalui penurunan rumus didapat hubungan antara Kp dengan Kc

Kp = Kc (RT)Δn

Δn = (p + q) – (m + n)

i. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan

1). Perubahan Konsentrasi

Jika konsentrasi salah satu zat ditambah maka kesetimbangan akan

bergeser dari arah yang konsentrasinya ditambah. Sebaliknya, jika konsentrasi

salah satu zat dikurangi maka kesetimbangan akan bergeser kearah zat yang

konsentrasinya dikurangi.

2). Perubahan Volume

Jika volume diperbesar maka kesetimbangan bergeser kearah  zat yang

jumlah koefisiennya lebih besar. Jika volume diperkecil maka kesetimbangan

bergeser kearah zat yang jumlah koefisiennya lebih kecil.

3). Perubahan Tekanan



Jika tekanan diperbesar maka kesetimbangan bergeser kearah zat yang

jumlah koefisiennya lebih kecil. Jika tekanan diperkecil maka kesetimbangan

bergeser kearah zat yang jumlah koefisiennya lebih besar.

4). Perubahan Temperatur

Jika temperatur dinaikkan maka kesetimbangan bergeser kearah reaksi

endoterm. Jika temperatur diturunkan maka kesetimbangan bergeser kearah

reaksi eksoterm.

5). Pengaruh Katalis

Katalis tidak menyebabkan kesetimbangan bergeser, melainkan   hanya

mempercepat tercapainya kesetimbangan. Hal itu karena katalis mempercepat

laju reaksi baik kekiri maupun kekanan dengan pengaruh yang sama.

j. Kesetimbangan Disosiasi

Disosiasi adalah penguraian suatu zat menjadi zat lain yang lebih

sederhana. Disosiasi yang terjadi akibat pemanasan disebut disosiasi termal.

Besarnya fraksi zat yang terdisosiasi atau terurai  dinyatakan dengan

derajat disosiasi (α), yaitu perbandingan antara jumlah zat yang terurai dengan

jumlah zat mula-mula.

α = 	 	 	 		 	 	
dengan harga 0 < α < 1

5. Pengaruh Model Pembelajaran Student Facilitator and Explaining Terhadap

Peningkatan Hasil Belajar



Keberhasilan pembelajaran merupakan hal utama yang didambakan dalam

pelaksanaan pendidikan. Agar pembelajaran berhasil guru harus membimbing siswa,

sehingga mereka dapat mengembangkan pengetahuannya sesuai dengan struktur

pengetahuan bidang studi yang dipelajarinya. Untuk mencapai keberhasilan itu guru

harus dapat memilih metode dan model pembelajaran yang tepat untuk dapat

diterapkan dalam pembelajaran12.

Pendekatan pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan oleh guru sehingga dapat

meningkatkan penguasaan konsep kimia dan sekaligus dapat meningkatkan aktivitas

siswa, serta memberi iklim yang kondusif dalam perkembangan daya nalar dan

kreatifitas siswa adalah dengan pembelajaran aktif. Dengan pembelajaran aktif ini

siswa termotivasi untuk belajar menyampaikan pendapat dan bersosialisasi dengan

teman. Guru di sini hanya sebagai fasilitator dan motivator dalam pembelajaran.

Student Facilitator and Explaining adalah salah satu pembelajaran aktif dimana

siswa belajar mempresentasikan ide atau gagasan tentang materi pelajaran pada siswa

lainnya. Dengan demikian siswa akan merasa terangsang untuk mampu memahami,

menguasai, mengkomunikasikan, dan mempertanggung jawabkan ide, pendapat atau

gagasan yang telah dikemukakan. Hal ini berarti akan memotivasi siswa untuk

belajar kimia dengan senang hati dan bersungguh-sungguh.

Pada penerapan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining siswa

dituntut untuk dapat menjelaskan kepada siswa lainnya. Hal ini dapat meningkatkan

aktifitas dan keaktifan siswa. Siswa akan lebih berusaha dalam memahami materi

12Ubaydillah Ibnu Solihin, Rujukan Skripsi, Diakses dari http: // rujukanskripsi.blogspot
.com/2013/06/proposal-skripsi-pengaruh-penerapan.html pada tanggal 17 desember 2013 pukul 15.00 WIB.



pelajaran, karena ia sendiri akan menjelaskan kepada siswa lainnya. Dengan

meningkatnya keaktifan  siswa dalam kegiatan pembelajaran maka hasil belajar

siswapun akan meningkat.

B. Penelitian yang Relevan

1. Syaifa Jufna, penelitian dilakukan pada tahun 2012, dengan judul “ Penerapan Model

Pembelajaran Student Facilitator and Explaining Terhadap Aktivitas dan Belajar

Kimia Pesera Didik Kelas XI IPA Semester 2 SMA Muhammadiyah 1 Muntilan Tahun

Ajaran 2011/2012” berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa model pembelajaran

Student Facilitator and Explaining efektif meningkatkan aktifitas belajar kimia

peserta didik pada kelas eksperimen. Ada perbedaan yang positif dan signifikan

antara prestasi belajar kimia antara peserta didik yang pembelajarannya menggunakan

model Student Facilitator and Explaining dengan peserta didik yang

pembelajarannya berorientasi pada pemrosesan informasi dengan taraf signifikansi =

0,000 (p≤ 0,050), sedangkan besarnya sumbangan efektif  pengetahuan awal kimia

peserta didik sebesar 60,9 %.13

2. Abram Rinekso Langgeng (2012), penelitiannya berjudul “Pengaruh Penerapan

Model Pembelajaran  Student Facilitator and Explaining Terhadap Minat Belajar

Siswa Pada Mata Pelajaran TIK di SMA N 1 Mertoyudan Tahun Ajaran 2011/2012”

dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata minat belajar kelas

eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Berdasarkan perhitungan

diperoleh t hitung posttest (4,7200) > t table (1,6706), terdapat perbedaan minat

13Syaifa Jufna, loc. Cit.



belajar yang signifikan antara penerapan model pembelajaran Student Facilitator and

Explaining dengan model ceramah.14

3. Tika Mufrika (2011), dengan judul “ Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif

Model Student Facilitator and Explaining Terhadap Kemampuan Komunikasi

Matematika Siswa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan

komunikasi matematika siswa yang diajarkan dengan model Student Facilitator and

Explaining sebesar 66,5 sedangkan rata-rata kemampuan komunikasi matematika

siswa yang diajarkan dengan model konvensional sebesar 59,13.15

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa kesamaan antara ketiga

penelitian relevan diatas dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yaitu pada

model pembelajaran yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan model

pembelajaran Student Facilitator and Explaining (SFAE), sedangkan perbedaannya

terdapat pada pokok bahasan atau materi pelajaran yang disajikan dan pada sekolah

yang berbeda, subjek yang berbeda serta pada waktu yang berbeda pula.

C. Konsep Operasional

1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang dilakukan terhadap dua kelas,

yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Rancangan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah rancangan pretest dan posttest, kedua kelas diberi pretest

kemudian kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran Student Facilitator

and Explaining, sedangkan kelas kontrol menggunakan model konvensional. Pada

14Abram Rinekso Langgeng, “Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Student Facilitator and Explaining
Terhadap Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran TIK di SMA N 1Mertoyudan Tahun Ajaran 2011/2012”,
Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta,  2012, hlm. Vii.

15 Tika Mufrika, “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Metode Student Facilitator and Explaining (SFE)
terhadap Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa”, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2011, hlm. i.



akhir pembelajaran kedua kelas diberi posttest. Pretest dan posttest dilaksanakan

dengan menggunakan tes yang sama. Rancangan penelitian dapat dilihat pada tabel

dibawah ini:

Tabel II.1 : Rancangan Penelitian16

Kelompok Pre-test Perlakuan Post-test

Eksperimen T1 X T2

Kontrol T1 _ T2

Keterangan:

T1 :pretest yaitu tes awal pembelajaran untuk pokok bahasan kesetimbangan kimia

X : Kelas eksperimen

T2 : posttest pada akhir pokok bahasan kesetimbangan kimia untuk kedua kelas.

2. Prosedur Penelitian

a. Tahap Persiapan

1) Memilih pokok bahasan untuk penelitian yaitu kesetimbangan kimia.

2) Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa, silabus, Rancangan

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan soal

evaluasi.

3) Mempersiapkan instrument pengumpulan data yaitu soal uji homogenitas,

pretest, dan posttest.

4) Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol  secara acak setelah

dilakukan uji homogenitas.

b. Tahap Pelaksanaan

16 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, Bumi Aksara, Yogyakarta, 2011, hlm. 185.



1) Memberikan pretest untuk kedua kelas untuk mengetahui kemampuan dasar

siswa mengenai pokok bahasan kesetimbangan kimia. Soal pretest yang

diberikan sama dalam hal jumlah, isi, dan lama waktu pengerjaannya dengan

soal posttest.

2) Pada kelas eksperimen, selanjutnya akan diberikan perlakuan pembelajaran

dengan model Student Facilitator and Explaining, sedangkan kelas kontrol

dilakukan model pembelajaran ceramah.

c. Kegiatan Pembelajaran

1) Kelas Eksperimen

Langkah-langkah pelaksanaan pada kelas eksperimen adalah sebagai

berikut:

a) Melaksanakan proses pembelajaran yang diawali dengan pendahuluan dan

memotivasi siswa.

b) Guru menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang ingin

dicapai

c) Guru menyajikan informasi tentang materi pelajaran secara garis besar

d) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan materi

kepada siswa lain melalui bagan atau peta konsep yang sebelumnya telah

dibuat siswa di rumah.

e) Guru menyimpulkan ide atau pendapat dari siswa

f) Guru menerangkan semua materi yang disajikan saat itu.

g) Guru membagikan LKS. Kemudian guru membimbing siswa mengerjakan

soal-soal yang ada di LKS.



h) Selanjutnya dibawah bimbingan guru, guru dan siswa bersama-sama untuk

mengukuhkan jawaban atas soal-soal dalam LKS

i) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari.

j) Penutup

2) Kelas Kontrol

Sedangkan langkah-langkah pelaksanaan penelitian pada kelas kontrol

adalah sebagai berikut:

a) Melaksanakan proses pembelajaran yang diawali dengan pendahuluan dan

memotivasi siswa.

b) Guru menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang ingin

dicapai

c) Melakukan proses pembelajaran seperti biasa dengan menggunakan model

ceramah

d) Guru membagikan LKS. Kemudian guru membimbing siswa mengerjakan

soal-soal yang ada di LKS.

e) Guru dan siswa membahas LKS secara bersama-sama

f) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari

g) Penutup

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).



Ha: Penerapan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining

(SFAE) dapat meningkatkan hasil belajar kimia pada pokok bahasan

kesetimbangan kimia di kelas XI IPA SMA Negeri 1 Rambah Samo.

Ho: Penerapan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining

(SFAE) tidak dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan

kesetimbangan kimia dikelas XI IPA SMA Negeri 1 Rambah Samo.


