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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Hasil belajar

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima

pengalaman belajar.1 Pengalaman belajar harus dimiliki seseorang, karna semua

manusia itu diciptakan tanpa memiliki pengetahuan sedikitpun. Sebagaimana Allah

telah berfirman dalam surat An Nahl ayat 78 yang berbunyi:

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu tdalam keadaan idak

mengetahui sesuatupun, kemudian Allah memberi kepada kamu pendengaran dan

penglihatan serta pikiran (perasaan), supaya kamu bersyukur”

Slameto mengatakan hasil belajar adalah “sesuatu yang diperoleh dari suatu

kegiatan yang telah dikerjakan-diciptakan baik secara individu maupun kelompok.2

Diperolehnya suatu pelajaran dikarenakan individu atau kelompok tersebut

melakukan proses belajar. Proses belajar akan berjalan dengan baik bagi siapa saja

1Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya,hlm 22.

2Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta,2003,
hlm. 3.
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yang memiliki akal yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az Zumar ayat

9 yang berbunyi :

“(Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang

beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada (azab)

akhirat dan mengharapkan rahmat tuhannya? Katakanlah, “Apakah sama orang-orang

yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sebenarnya hanya

orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran,”

Pelajaran yang diterima oleh seseorang yang berakal sehat dan memiliki

keinginan dalam dirinya untuk mendapatkan pengetahuan maka akan memperoleh

hasil belajar yang baik. Baik dikerjakan dalam proses belajar secara individu maupun

secara berkelompok. Hasil belajar akan dimasukkan oleh guru dalam sebuah

penilaian.

Penilaian dilakukakan secara konsisten, sistematis, dan terpogram dengan

menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja,

pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek/produck, portofolio,
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serta penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan standar penilaian

pendidikan dan panduan penilaian kelompok mata pelajaran.3

Hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan

tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari

tidak mengerti menjadi mengerti. Defenisi lain yang berkaitan denagn pengukuran

hasil belajar siswa yaitu evaluation is a process of making an assessment of a

student’s growth. Evaluasi adalah proses penilaian pertumbuhan siswa dalam proses

belajar mengajar. Mengukur pencapaian hasil belajar dapat melibatkan pengukuran

secara kuantitatif yang menghasilkan data kuantitatif misalkan tes dan skor, dan dapat

pula mengukur dengan data kualitatif yang menghasilkan deskripsi tentang subjek

atau objek yang diukur, misalnya rendah, medium dan tinggi.4

Hasil belajar kimia dipandang sebagai perwujudan nilai-nilai yang diperoleh

siswa setelah proses belajar mengajar berlangsung. Sehingga terdapat hasil belajar

yang berbeda pada masing-masing individu, maka untuk mengoptimalkan hasil

belajar siswa dalam proses belajar mengajar diperlukan bentuk pangajaran yang

sesuai agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.

2. Pembelajaran Aktif

3Rusman, Model-Model Pembelajaran, Bandung: PT Rajagrafindo Persada, 2010. hlm. 13
4M. Sukardi, Op.Cit. hlm. 2
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Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik

untuk belajar secara aktif5. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya untuk

mengarahkan anak didik kedalam proses belajar sehingga mereka dapat memperoleh

tujuan belajar sesuai dengan apa yang diharapkan. Anak didik merupakan individu

yang berbeda satu sama lain, memiliki keunikan masing-masing yang tidak sama

dengan orang lain. Pembelajaran yang kurang memperhatikan perbedaan individual

anak dan didasarkan pada keinginan guru, akan sulit untuk dapat mengantarkan anak

didik kearah pencapaian tujuan pembelajaran.6

Pembelajaran aktif dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua

potensi yang dimiliki oleh anak didik, sehingga semua anak didik dapat mencapai

hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karekteristik pribadi yang mereka

miliki.7 Disamping itu pembelajaran aktif juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian

siswa/anak didik agar tetap tertuju pada proses pembelajaran.

3. Strategi Formasi Regu Tembak

Strategi Formasi Regu Tembak merupakan format yang cepat dan dinamis

yang bisa digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya menguji dan memerankan suatu

lakon. Format ini menampilkan pasangan secara bergilir. Siswa mendapat  peluang

5Hisyam Zaini, Bermawy Munthe, Sekar Ayu Aryani, Strategi Pembelajaran Aktif,
Yogyakarta: CTSD, 2011. hlm. XVi

6 Hartono, Strategi pembelajaran, Pekanbaru: LSFK2P, 2007. hlm. 32
7Hartono, Op. cit. hlm. 34
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untuk merespon dengan cepat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara

bertubi-tubi atau jenis tantangan lain8.

Format yang dinamis ini adalah cara yang sangat mudah untuk memperoleh

propoosisi yang tinggi dan format pelaksanaan ekspresif-interaktif bagi para guru

atau siswa sekaligus menjaga segala sesuatu tetap berada dalam focus yang ketat dan

produktif. Format dinamis membantu para siswa berpartisipasi aktif dalam

pembelajaran dan dapat menggerakkan siswa yang banyak dengan mudah, terarah

dan disiplin.  Adapun langkah-langkah dari strategi Formasi Regu Tembak ini

sebagai berikut9 :

1. Menetapkan tujuan untuk menggunakan “regu tembak”. Contohnya :

a) Siswa dapat menguji atau melatih satu sama lain.

b) Sisawa dapat mengajar satu sama lain

2. Susunlah kursi dalam formasi dua barisan berhadapan. Sediakan kursi

yang cukup untuk seluruh siswa dikelas.

3. Pisahkan kursi-kursi menjadi sejumlah regu beranggotakan tiga hingga

lima siswa pada tiap sisi atau lebih. Formasi ini bisa tampak seperti

gambar berikut :

8Melvin L. Silberman, Op.Cit., hlm. 223
9Melvin L. Silberman, Loc.Cit., hlm. 223-225

X X X X X X X X X X X X

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
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4. Bagikan pada tiap siswa x sebuah kartu berisi sebuah tugas atau

pekerjaan yang akan dimintakan untuk dijawab oleh siswa y yang duduk

berhadapan dengannya. Berikan kartu yang berbeda untuk tiap anggota x

dari sebuah regu.

5. Mulailah tugas pertama. Dalam waktu yang tidak begitu lama, umukan

bahwa sekaranglah waktunya bagi siswa y untuk berpindah satu kursi di

sebelah kirinya di dalam regunya. Jangan merotasi atau memindahkan

siswa x. Perintahkan siswa x untuk “menembakkan” tugas atau

pertanyaannya kepada siswa y yang duduk dihadapannya. Lanjutkan

dengan jumlah babak sesuai dengan jumlah tugas anda berikan.

Strategi ini dapat juga divariasikan sebagai berikut :

1. Baliklah peran agar siswa x bisa menjadi siswa y

2. Dalam beberapa situasi, bolehjadi akan lebih menarik dan lebih tepat

untuk memberikan tugas yang sama kepada tiap anggota regu. Dalam hal

ini, siswa y akan diminta untuk menjawab instruksi yang sama untuk tiap

anggota regunya. Sebagai contoh, seorang siswa dapat diminta untuk

melakonkan situasi yang sama beberapa kali.

4. Hidrokarbon

Senyawa karbon adalah senyawa kimia yang mengandung atom karbon.

Karbon merupakan unsur yang penting dalam kehidupan. Banyak senyawa penting
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dalam kehidupan  makhluk hidup mengandung unsure karbon. Atom karbon memiliki

4 elektron valensi sehingga membutuhkan 4 atom karbon tambahan agar mencapai

kestabilan lewat aturan oktet. Dengan demikian, atom karbon memiliki kemampuan

untuk membentuk empat ikatan dengan berbagai unsure manapun, sehingga bias

membentuk senyawa yang rumit dan kompleks dengan jumlah yang sangat banyak.

Atom karbon dapat berikatan dengan atom hidrogen membentuk hidrokarbon.10

Selain karbon dan hidrogen, unsur yang sering terdapat dalam senyawa

karbon adalah oksigen, nitrogen, fosforus, halogen, dan beberapa unsure logam.

Hidrokarbon hanya terdiri dari unsur karbon (C) dan hydrogen (H). Walaupun hanya

terdiri dari dua jenis unsur, hidrokarbon merupakan suatu kelompok senyawa yang

besar.

a) Penggolongan Hidrokarbon

Penggolongan hidrokarbon umumnya berdasarkan bentuk rantai karbon dan

jenis ikatannya. Berdasarkan bentuk rantai karbonnya, hidrokarbon digolongkan

kedalam hidrokarbon alifatik, alisiklik, atau aromatik. Hidrokarbon alifatik adalah

hidrokarbon rantai terbuka, sedangkan hidrokarbon alisiklik dan aromatik memilki

rantai lingkar (cincin). Rantai lingkar pada hidrokarbon aromatik berikatan konjugat,

yaitu ikatan tunggal dan rangkap yang tersusun berselang-seling. Contohnya adalah

benzena, C6H6, (lihat gambar. 1). Semua hidrokarbon siklik yang tidak termasuk

aromatik digolongkan kedalam hidrokarbon alisiklik. Hidrokarbon alisiklik dan

10Shinta Dewi, Ekspedisi Keplanet Kimia, Bandung: Kiblat Buku Utama, 2008. hlm.163
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aromatik mempunyai sifat-sifat yang berbeda nyata. Sifat hidrokarbon alisiklik lebih

mirip dengan hidrokarbon alifatik. Nama alisiklik itu menyatakan adanya rantai

lingkar (siklik), tetapi sifatnya menyerupai senyawa alifatik.11

Gambar II.1. Bentuk rantai karbon dan bentuk ikatan dalam senyawa karbon

Berdasarkan jenis ikatan antar atom karbonnya, hidrokarbon dibedakan atas

jenuh dan tak jenuh. Jika ikatan karbon-karbon merupakan ikatan tunggal

(−C−C−), ia digolongkan sebagai hidrokarbon jenuh. Jika terdapat satu saja ikatan

rangkap (−C═C−) atau ikatan rangkap tiga (−C≡C−), ia disebut hidrokarbon tak

jenuh.

Gambar II.2. Contoh hidrokarbon jenuh dan tak jenuh

b) Alkana

Alkana merupakan hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu hidrokarbon dengan

rantai terbuka dan semua ikatan karbon-karbonnya merupakan ikatan tunggal. Rumus

umum dari alkana ini CnH2n+2.

11Micheal purba, Kimia untuk SMA kelas X, Jakarta: Erlangga 2006. hlm. 204
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1) Deret Homolog

Suatu kelompok senyawa karbon dengan rumus umum yang sama dan sifat

yang bermiripan disebut satu homolog (deret sepancaran). Alkana merupakan suatu

homolog.12

Tabel II.1
Rumus molekul dan nama alkana dengan jumlah atom C-1 sampai dengan C-10

Jumlah Atom C Rumus Molekul Nama
1 C H4 Metana
2 C2 H6 Etana
3 C3 H8 Propana
4 C4 H10 Butana
5 C5 H12 Pentana
6 C6 H14 Heksana
7 C7 H16 Heptana
8 C8 H18 Oktana
9 C9 H20 Nonana

10 C10 H22 Dekana
2) Tata Nama Alkana

Penamaan senyawa karbon perlu sitem tertentu, dan hal ini telah diatur komisi

tata nama dari himpunan kimia sedunia atau IUPAC. Nama yang biasa digunakan

dalam kehidupan sehari-hari disebut nama trivial.13

Berikut adalah tata nama dari alkana bercabang :

a. Nama IUPAC alkana terdiri dari dua bagian,

1) Bagian pertama, yaitu nama cabang.

12 Ibid, hlm. 206
13 Ibid, hlm. 207-208.
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2) Bagian kedua yaitu rantau induk.

Rantai induk adalah rantai terpanjang dalam molekul.

b. Cabang diberi nama alkil, yaitu sama dengan nama alkana yang sesuai

tetapi akhiran ana diganti dengan il, misalnya metana diganti dengan

metil.

c. Posisi cabang ditunjukkan dengan awalan angka. Untuk itu, rantai induk

diberi nomor. Penomoran dimulai dari salah satu ujung sedemikian rupa

sehingga posisi cabang mendapat nomor terkecil.

d. Bila terdapat lebih dari satu cabang sejenis, nama cabang disebut sekali

saja dengan diberi awalan yang menyatakan jumlah cabang, misalnya 2 =

di, 3 = tri, 4 = tetra, 5 = penta, dan seterusnya.

e. Bila terdapat lebih dari satu jenis cabang, maka cabang-cabang tersebut

ditulis sesuai dengan urutan abjad, misalnya etil harus ditulis terlebih

dahulu daripada metil.

Untuk memahami aturan-aturan diatas, perhatikanlah contoh berikut:

Gambar II.3. Contoh alkana

Catatan:

a) Rantai terpanjang dalam molekul tersebut adalah C-6, satu (yang  diraster)

mempunyai 3 cabang, sedangkan yang satu lagi (yang mendatar)
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mempunyai 2 cabang. Dalam hal seperi itu, rantai induk adalah rantai

karbon terpanjang yang mempunyai cabang terbanyak.

b) Cabang etil ditulis mendahului cabang metil.

3) Sumber dan Kegunaan Alkana

Alkana tidaklah asing dalam kehidupan sehari-hari. Alkana merupakan

komponen utama dari gas alam dan minyak bumi.14

c) Alkena

Alkena adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap dua.

Dengan rumus umum alkena: CnH2n. Jika dibandingkan dengan rumus umum alkana,

yaitu CnH2n+2, alkena mengandung lebih sedikit atom hidrogen (H). Oleh karena itu,

alkena disebut tidak jenuh.

1) Tata Nama Alkena

Nama alkena diturunkan dari nama alkana yang sesuai (yang jumlah atom

karbonnya sama) dengan mengganti akhiran ana menjadi ena.

Seperti halnya penamaan alkana, pemberian nama IUPAC alkena juga perlu

memperhatikan pemilihan rantai induk, penomoran, dan hanya sedikit berbeda pada

penomoran ikatan rangkap yang dimulai dari ikatan rangkap yang paling pinggir.

Contoh:

14 Ibid, hlm. 212
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Gambar II.4. Contoh alkena

2) Sumber dan Kegunaan Alkena

Dalam industri alkena dibuat dari alkana melalui pemanasan dengan katalis,

yaitu dengan proses yang disebut perengkahan atau (cracking). Alkena, khususnya

suku-suku rendah, adalah bahan baku industri yang sangat penting, misalnya untuk

membuat plastik, karet sintetis, dan alkohol.15

d) Alkuna

Alkuna adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap tiga.

Senyawa yang mempunyai 2 ikatan karbon-karbon rangkap tiga disebut alkadiuna,

sedangkan senyawa yang mempunyai 1 ikatan karbon-karbon rangkap tiga disebut

alkenuna. Rumus umum alkuna adalah CnH2n-2.

1) Tata Nama Alkuna

Nama alkuna diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti

akhiran ana menjadi una. Tata nama alkuna bercabang, yaitu pemilihan rantai induk,

penomoran, dan cara penulisan, sama seperti pada alkena. Perhatikan contoh berikut:

15 Ibid, hlm. 213-215
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Gambar II.5. Contoh alkuna

2) Sumber dan Kegunaan Alkuna

Alkuna yang memiliki nilai ekonomis penting hanyalah etuna (C2H2) atau

disebut juga asetilena. Dalam industri, asetilena dibuat dari metana melalui

pembakaran tidak sempurna.

4CH4(g) + 3O2 2C2H2(g) + 6 H2O(g)

Dalam jumlah sedikit, asetilena dapat dibuat dari reaksi batu karbid (kalsium

karbida) dengan air.

CaC2 + H2O           Ca(OH)2 + C2H2.
16

5. Pengaruh Strategi Pembelajaran Aktif Formasi Regu Tembak Pada

Materi Hidrokarbon Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Pokok Bahasan

Hidrokarbon

Materi pelajaran yang disampaikan oleh guru hendaknya dapat dimengerti

oleh siswa. Guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menyampaikan materi pelajaran

dengan menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai, karena sasaran terakhir yang

diharapkan dari proses pendidikan adalah suatu keberhasilan. Setiap guru mustahil

16 Ibid, hlm. 216-217.
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tidak ingin berhasil dalam mengajar, apalagi guru tersebut hadir dalam dunia

pendidikan berdasarkan tuntutan hati nurani panggilan jiwa, bisa dipastikan guru akan

merintih atas kegagalan mendidik dan membina siswa.

Penerapan strategi Formasi Regu Tembak diharapkan dapat membuat proses

pembelajaran menjadi aktif yang pada dasarnya berusaha untuk memperkuat dan

memperlancar stimulasi dan respon anak didik dalam pembelajaran, sehingga proses

pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan, tidak menjadi hal yang

membosankan bagi mereka. Yang mana keaktifan yang dilakukan oleh setiap

individu akan membantu siswa dalam ingatan.17

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa adalah

strategi pembelajaran aktif Formasi Regu Tembak dapat memperkuat dan

memperlancar stimulasi dan respon berfikir siswa yang pada akhirnya dapat

dihantarkan kepada tujuan pembelajaran dengan sukses dan meningkatkan hasil

belajar siswa.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian tentang penggunaan strategi pembelajaran aktif formasi regu

tembak telah dilakukan sebelumnya :

1. Badrulaini, 2011. Jurusan Prodi Pendidikan Matematika, FKIP, UR. Yang

berjudul Penerapan Strategi Regu Tembak Dalam Tatanan Model Pembelajaran

Kooperatif Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas XI TKJ2

17Hartono, Op cit, hlm. 39
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SMK Negeri Bangkinang. Penelitian ini sama-sama menggunakan Strategi Formasi

Regu Tembak. Penelitian oleh Badrulaini telah dapat meningkatkan hasil belajar

siswa SMK tersebut. Berdasarkan tes ulangan 1 terjadinya peningkatan hasil belajar

pada tes ulangan 2 oleh 18 siswa dari 24 siswa  dengan hasil ≥62 dan 75%

berdasarkan nilai KKM.18

2. Revita Yuni, 73706. Peningkatan Pertisipasi Dan Hasil Belajar Siswa Melalui

Penerapan Strategi Formasi Regu Tembak Pada Pembelajaran Ekonomi di Kelas VIII

D SMPN 2 Gunung Talan. Penelitian ini juga menggunakan Strategi Formasi Regu

Tembak. Yang mana dalam penmelitian terjadi peningkatan dalam hal partisipasi dan

hasil belajarn siswa. Partisipasi siswa yang tuntas pada penelitian ini mengalami

peningkatan yakni 62.86% dari siklus I menjadi 82.86% pada siklus II, begitu juga

pada nilai rata-rata siswa dari 71.57 pada siklus I meningkata pada siklus II menjadi

73.19

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti sama-sama

menggunakan strategi formasi regu tembak sebagai alternatif untuk membuat siswa

menjadi aktif. Perbedaan juga terdapat pada penggunaan materi yang digunakan.

Penggunaan strategi ini mendapatkan hasil yang baik dengan pedoman pada nilai

hasil belajar siswa di pelajaran matematika dan ekonomi.

18Badrulaini, Penerapan Strategi Regu Tembak Dalam Tatanan Model Pembelajaran
Kooperatif  Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas XI TKJ2 SMK Negeri
Bangkinang, Universitas Riau, 2011

19 http:biolib.pandani.web.id/2011/02/revita-yuni-73706-peningkatan.htm?m=1
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C. Konsep Operasional

Konsep operasional pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Rancangan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang dilakukan terhadap 2 kelas.

Kelas eksperimen dengan penerapan strategi pembelajaran aktif formasi regu tembak,

sedangkan pada kelas kontrol tanpa penerapan strategi pembelajaran aktif formasi

regu tembak. Sebelum dilakukan perlakuan, kedua kelas terlebih dahulu diberikan

pre-test dan setelah perlakuan diberikan post-test, dengan soal, jumlah dan waktu

yang sama, dengan rancangan penelitian seperti tabel dibawah ini.

Tabel II.2.
Rancangan Penelitian

Kelas Pre
test

Perlakuan Post test

Eksperimen
Kontrol

T1

T1

X
-

T2

T2

Keterangan:

X :  Perlakuan dengan strategi pembelajaran aktif Formasi Regu Tembak

T1 : Pre-test di kelas eksperimen dan kelas kontrol.
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T2 : Post-test di kelas eksperimen dan kelas control.20

b. Tahap Persiapan

1.  Memilih pokok bahasan untuk pemberian strategi pembelajaran aktif

Formasi Regu Tembak yaitu senyawa hidrokarbon.

2.  Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa: silabus, Rencana

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

3. Mempersiapkan instrumen pengumpulan data yaitu soal uji

homogenitas, soal pre-test dan post-test.

c. Tahap Pelaksanaan

Langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Melaksanakan uji homogenitas pada semua kelas X untuk

menentukan dua kelas yang akan diambil sebagai sampel. Soal uji

homogenitas yaitu pokok bahasan reaksi redoks.

2. Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol berdasarkan tes uji

homogenitas dengan menggunakan rumus uji-t.

3. Melakukan uji coba soal-soal pre-test/post-test terhadap siswa lain

yang tidak terlibat dalam proses strategi pembelajaran aktif Formasi

20Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003. hlm. 233
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Regu Tembak untuk mengetahui validitas, daya pembeda, tingkat

kesukaran dan realibilitas dari soal tersebut.

4. Melaksanakan pre-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

5. Selanjutnya memberitahukan kepada seluruh siswa khususnya di

kelas eksperimen mengenai proses pembelajaran yang dilakukan.

6. Pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan materi yang sama

yaitu pokok bahasan senyawa hidrokarbon.

7. Pada kelas eksperimen dengan strategi pembelajaran aktif Formasi

Regu Tembak, sedangkan untuk kelas kontrol dilakukan dengan

metode ceramah dan pemberian tugas.

d. Tahap Akhir

1. Pada kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah semua materi pokok

bahasan senyawa hidrokarbon selesai diajarkan, guru memberikan

post-test mengenai pokok bahasan tersebut untuk menentukan

peningkatan prestasi belajar siswa.

2. Data akhir (selisih nilai pre-test dan post-test) yang diperoleh dari

kedua kelas akan dianalisis dengan menggunakan rumus statistik.

3. Pelaporan

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka teoritis diatas, maka hipotesis penelitian ini

adalah dengan menggunakan penerapan strategi pembelajaran aktif formasi regu
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tembak diharapkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran kimia di kelas X Podok

Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang lebih meningkat.


