
BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hasil Belajar

Hasil belajar dapat berupa perubahan dalam kemampuan kognitif, afektif,

dan psikomotorik, termasuk dari tujuan pengajarannya. Hasil belajar seringkali

digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai

bahan yang sudah diajarkan. Untuk mengaktualisasikan hasil belajar tersebut

diperlukan serangkaian pengukuran menggunakan alat evaluasi yang baik dan

memenuhi syarat. Pengukuran demikian dimungkinkan karena pengukuran

merupakan kegiatan ilmuah yang dapat diterapkan pada berbagai bidang termasuk

pendidikan. Sedangkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan

Alam dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan tes. 1

Syaiful Bahri Djamarah menyatakan hasil belajar merupakan serangkaian

kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil

dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang

menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor.2 Nana Sudjana menjelaskan hasil

belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimilki siswa setelah ia

menerima pengalaman belajarnya. Bloom dalam Nana Sudjana membagi tiga

macam hasil belajar, yakni :

1 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 44
2 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, Jakarta: PT. Rineka Citpa, 2008, hlm. 13



1. Ranah kognitif, yaitu hasil belajar yang berkenaan dengan intelektual

yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan,

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.

2. Ranah afektif, yaitu hasil belajar yang berkenaan dengan sikap yang

terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi,

penilaian, organisasi, dan internalisasi.

3. Ranah psikomotorik, yaitu hasil belajar yang berkenaan dengan

keterampilan dan kemampuan bertindak. Ranah spikomotorik terdiri

dari enam aspek, yakni gerakan refleksi, keharmonisan atau ketepatan,

gerakan keterampilan kompleks, gerakan ekspresf, dan interpreatif.3

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Di antara

ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru di

sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi

bahan pengajaran.

Hal senada Agus Suprijono menyatakan adalah perubahan perilaku secara

keseluruhasn bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusian saja. Artinya,

hasil belajar yang dikategorikan oleh para pakar pendidikan tidak dilihat secara

fragmentaris atau terpisah, melainkan komprehensif.4 Aunurrahman menjelaskan

hasil belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu

3 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: Rineka Cipta, 2009,
hlm. 22-23

4 Agus Suprijono, Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi PAIKEM, Yoagyakarta:
Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 7-6
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perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman

individu itu sendiri di dalam interaksi dengan lingkungannya. 5

Dengan memperhatikan berbagai teori sebelumnya, dapat dijelaskan

bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku siswa akibat belajar. Perubahan

perilaku disebabkan karena dia mencapai penguasaan atas sejumlah bahan yang

diberikan dalam proses belajar mengajar. Pencapaian itu didasarkan atas tujuan

pengajaran yang telah ditetapkan. Hasil itu dapat berupa perubahan dalam aspek

kognitif, afektif maupun psikomotorik. Bentuk hasil belajar dalam penelitian ini

adalah nilai atau skor yang diperoleh siswa setelah melaksanakan proses

pembelajaran.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah faktor yang

berasal dari luar diri siswa, yang meliputi kondisi lingkungan disekitar. Kemudian

faktor yang berasal dari dalam diri  siswa, yang meliputi keadaan jasmani dan

rohani siswa. Menurut Slameto ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil

belajar siswa, yaitu :

1. Faktor internal (berasal dari dalam diri),

2. Faktor  eksternal (berasal dari luar diri.

Slameto mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar

banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor

intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu

5 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 35



yang sedang belajar. Yang termasuk dalam faktor intern seperti, faktor jasmaniah,

faktor psikologis dan faktor kelelahan. Sedangkan faktor ekstern yang

berpengaruh terhadap belajar, dapatlah dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu,

faktor keluarga, faktor sekolah (organisasi) dan faktor masyarakat.6

Selanjutnya Muhibbin Syah juga menambahkan bahwa secara global

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dapat dibedakan menjadi

tiga macam, yakni :

1. Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan/kondisi

jasmani dan rohani siswa.

2. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan di

sekitar siswa.

3. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya

belajar siswa yang meliputi stategi dan metode yang digunakan untuk

melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran.7.

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, jelaslah bahwa faktor yang

mempengaruhi dalam arti menghambat atau mendukung proses belajar, secara

garis besar dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor intern (dari dalam

diri subjek belajar) dan faktor ekstern (dari luar diri subjek belajar). Strategi yang

guru gunakan termasuk pada faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar

siswa, dalam hal ini teknik strategi SLANT.

6 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta,
2003, hlm. 54-60

7 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 144



C. Tinjauan tentang Strategi Pembelajaran

Hisyam Zaini mejelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu

pembelajaran mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif atau disebut juga

dengan strategi pembelajaran aktif. Ketika peserta didik belajar dengan aktif,

berarti mereka yang mendominasi aktifitas pembelajaran. Dengan ini mereka

secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok dari materi

kuliah, memecahkan persoalan atau mengaplikasikan apa yang baru mereka

pelajari ke dalam satu persoalan nyata. Dengan belajar aktif ini, peserta didik

diajak untuk turut serta dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya mental

akan tetapi juga melibatkan fisik. Dengan cara ini biasanya peserta didik akan

merasakan suasana yang lebih menyenangkan sehingga hasil belajar dapat

dimaksimalkan.8

Bambang Warsita menjelaskan Strategi adalah ; a) ilmu siasat perang; b)

siasat perang; c) bahasa pembicaraan akal (tipu muslihat) untuk menciptakan

suatu maksud atau jujuan tertentu. Maka strategi identik dengan teknik, siasat

perang, namun apabila digabungkan dengan kata pembelajaran (strategi

pembelajaran) dapat dipahami sebagai suatu cara atau seperangkat cara atau

teknik yang dilakukan dan ditempuh oleh seorang guru atau peserta didik dalam

melakukan upaya terjadinya suatu perubahan tingkah laku atau sikap.9

Syaiful Bahri Djamarah menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat

diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan

8 Hisyam Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif, Yogyakarta: Insan Madani CTSD, Edisi
Revisi, 2008, hlm. Xiv

9 Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran Landasan & Aplikasnya, Jakarta:
PT.Rineka Cipta, 2008, hlm. 267-268



kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Oleh

karena itu, dapat dikemukakan empat strategi dasar dalam proses belajar mengajar

yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi
perubahan tingkah laku dan keperibadian anak didik sebagaimana yang
diharapkan.

2. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan
pandangan hidup masyarakat

3. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar
mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat
dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan
mengajarnya

4. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau
kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman
oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar
yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan
sistem intruksional yang bersangkutan secara keseluruhan.10

Hal senada menurut Oemar Hamalik ada beberapa karakteristik strategi

pembelajaran, yaitu sebagai berikut :

1. Strategi pembelajaran mendayagunakan teknologi pendidikan secara
efektif, baik yang berkenaan dengan penggunaan media instruksional
maupun yang berkenaan dengan pendayagunaan  komputer dalam
sistem instructional.

2. Strategi pembelajaran mendayagunakan berbagai bentuk modular yang
memberi kesempatan kepada para siswa untuk lebih banyak belajar
mandiri.

3. Strategi pembelajaran berdasarkan pengalaman, dalam arti para siswa
berperan aktif dalam kegiatan pengalaman  sendiri atau pengalaman
dalam bentuk permainan dan simulasi.

4. Strategi pembelajaran memberi kesempatan kepada siswa untuk
memecahkan masalah sendiri melalui kegiatan inkuiri dan diskoveri
atau kebijakan.

5. Strategi pembelajaran memungkinkan siswa sebagai pusat kegiatan
dalam bentuk debat untuk memperbincangkan dan belajar
mempertahankan konsep serta pendirian sendiri dari tim.

10 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 5-
6



6. Strategi pembelajaran menitikberatkan penguasaan bahan belajar
secara tuntas sehingga menuntut kegiatan belajar individual dan
kelompok sercara bervariasi.

7. Strategi pembelajaran mendayagunakan tenaga guru sebagai suatu
regu pendidikan yang bertanggung jawab membimbing sekelompok
siswa.

8. Strategi pembelajaran mempertimbangkan dan berpijak pada
kelompok siswa dianggap memiliki sifat dinamis sehingga pengajaran
tidak hanya memperhatikan aspek pengetahuan dan keterampilan,
tetapi juga aspek kesehatan mental dan proses sosialisasi.

9. Strategi pembelajaran berangkat dan berlangsung berdasarkan prinsip
keerpaduan yang dilaksanakan baik pada tingkat makro, mikro,
struktural, maupun interaksi individual.11

Made Wena menjelaskan strategi pembelajaran sangat berguna, baik guru

maupun siswa. Bagi guru, strategi pembelajaran dapat dijadikan pedoman dan

acuan bertindak yang sistematis dalam pelaksanaan pembelajaran. Bagi siswa

penggunaaan strategi pembelajaran dapat mempermudah proses belajar

(mempermudah dan mempercepat memahami isi pembelajaran), karena setiap

strategi pembelajaran dirancang untuk mempermudah proses belajar siswa.12

Berdasarkan kajian teoritis, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa strategi

pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang harus

dipersiapkan oleh seorang guru guna mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan yang

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada

mata pelajaran IPA.

D. Strategi SLANT

Strategi SLANT diartikan sebagai pandangan baru dalam belajar, sebuah

strategi yang dikembangkan oleh Dr. Ed Ellis pada tahun 1991. Strategi SLANT

11 Oemar Hamalik, Pendekatan Baru Strategi Belajar Mengajar Berdasarkan CBSA,
Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009, hlm. 2-3

12 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, Jakarta: Bumi Aksara, 2009,
hlm.3



merupakan cara mengajarkan kepada siswa bagaimana memperhatikan pelajaran

dengan mendengarkan dan menyerap informasi setiap yang disampaikan oleh

guru dan siswa di depan kelas.13

Strategi SLANT merupakan singkatan dari sit up in their chair (duduk

tegak di kursi mereka, learn forward (condong kedepan), ask question (bertanya),

nod their heads (mengangukkan kepala), dan talk to their teacher (berbicara

dengan guru). Untuk lebih jelas langkah-langkah strategi SLANT adalah sebagai

berikut :

1. Langkah pertama Sit Up (duduk di kursi atau bangku kosong di

deretan depan)

a. Guru meminta siswa duduk dalam kelompok yang berjumlah 4

orang dan menyisakan 4 bangku kosong di depan kelas

b. Guru menulis sub-sub materi di papan tulis saat menjelaskan satu

persatu materi pelajaran

c. Guru memberkan tugas kepada tiap kelompok dan

mengerjakannnya

d. Setelah selesai, guru meminta tiap kelompok duduk pada bangku

kosong yang telah disediakan untuk menyampaikan hasil tugasnya

2. Berikutnya Learn Forward (condong ke depan)

Guru meminta tiap kelompok untuk mencondongkan tubuh ke depan

apabila telah selesai untuk menyampaikan hasil tugasnya

3. Ask question (bertanya)

13 Bobby De Porter Bobby, Loc.Cit.



Sebelum duduk, guru memberikan kesempatan kepada siswa lain

untuk melontarkan pertanyaan yang sesuai dengan materi yang dibahas

kepada kelompok yang duduk dibangku kosong

4. Nod Your Head (mengangukkan kepala)

Guru meminta siswa yang bertanya untuk menganggukkan kepala jika

jawaban kelompok yang tampil benar

5. Talk to their teacher (berbicara dengan guru)

a. Guru meminta siswa berbicara kepada guru jika merasa materi

pelajaran belum dimengerti

b. Guru membuat kesimpulan pelajaran. 14

E. Kelebihan dan Kekurangan Strategi SLANT

Bobby De Porter menjelaskan bahwa strategi SLANT memiliki beberapa

keunggulan yang sangat berdampak terhadap hasil belajar siswa, yaitu:

1. Mempermudah siswa untuk memperhatikan materi pelajaran dengan

baik.

2. Dapat mengetahui mana siswa yang paham atau belum terhadap materi

yang dipelajari.

3. Menarik perhatian siswa dalam belajar dan meningkatkan hasil belajar

siswa.15

Selain memiliki beberapa kelebihan, strategi SLANT juga memiliki

beberapa kekurangan, yaitu:

14 Ibid, hlm. 171
15 Ibid. hlm. 171



1. Perlu pengawasan yang lebih ketika bekerja dengan kelompok, karena

cenderung banyak bermain

2. Tidak mudah menimbulkan keberanian siswa untuk melontarkan

pertanyaan.

3. Pentingnya keseriusan siswa dalam melaksanakan strategi ini.16

F. Hubungan Strategi SLANT dengan Hasil Belajar Siswa

Setiap guru pasti selalu berusaha bagaimana hasil belajar para siswanya

memperoleh nilai sesuai dengan KKM, yaitu dengan menerapkan berbagai

strategi atau metode pembelajaran. Namun kenyataannya starategi atau metode

pembelajaran yang diterapkan selama ini belum dapat memperbaiki hasil belajar

siswa yang masih cenderung rendah. Ini berarti usaha guru perlu ditingkatkan lagi

dengan mencari solusi yang jitu, sehingga hasil belajar siswa benar dapat

diperbaiki dengan semaksimal mungkin. Salah satu solusi yang peniliti tawarkan

adalah dengan menerapkan strategi SLANT pada pembelajaran IPA.

Bobby De Porter menjelaskan bahwa strategi SLANT memiliki beberapa

keunggulan yang sangat berdampak terhadap hasil belajar siswa, yaitu:

1. Mempermudah siswa untuk memperhatikan materi pelajaran dengan

baik.

2. Dapat mengetahui mana siswa yang paham atau belum terhadap materi

yang dipelajari.

16 Ibid. hlm. 172



3. Menarik perhatian siswa dalam belajar dan meningkatkan hasil belajar

siswa.17

Berdasarkan pendapat Bobby De Porter di atas, dapat disimpulkan bahwa

strategi SLANT mempermudah siswa untuk memperhatikan materi pelajaran

dengan baik, mengetahui mana siswa yang paham atau belum terhadap materi

yang dipelajari, menarik perhatian siswa dalam belajar, dan meningkatkan hasil

belajar siswa. Sehingga diperkirakan bahwa strategi SLANT ini dapat

memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di

kelas V SDN 003 Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

G. Penelitian yang Relevan

Setelah peneliti membaca dan mempelajari beberapa karya ilmiah

sebelumnya, penelitian ini sangat relevan dengan :

1. Suraida Mahasiswi Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

pada Tahun 2008 dengan judul : “Penggunaan Strategi SLANT dalam

Meningkatkan Hasil Belajar PKn Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri  015

Bukit Raya Kota Pekanbaru”. Hasil belajar siswa pada penelitian ini adalah

78% siswa yang tuntas dari 36 orang siswa. Dengan demikian strategi SLANT

ini mampu meningkatkan hasil belajar siswa.18 Perbedaan penelitian ini

dengan penelitian Suraida terletak pada variabel Y. Penelitian ini untuk

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA, saudari Suraida

17 Bobby De Porter, Loc.Cit.
18 Suraida, Penggunaan Strategi SLANT Dalam Meningkatkan Hasil Belajar PKn Siswa Kelas

IV Sekolah Dasar Negeri  015 Bukit Raya Kota Pekanbaru, Pekanbaru: Pustaka UIN Suska Riau,
2008.



untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn.

Persamaanya adalah sama-sama menerapkan strategi SLANT.

2. Dewi Susilawati tahun 2008 yang berjudul “Penerapan Strategi SLANT untuk

Meningkatkan Motivasi Belajar Matematika Siswa Kelas V MI Darussalam

Kualu Nenas Kecamatan Tambang”. Setelah dianalisis diketahui terdapat

peningkatan yang signifikan antara motivasi belajar matematika sebelum

penerapan dan motivasi belajar matematika setelah penerapan Strategi SLANT.

Dengan hasil 2 = 40,0 dan harga kritik chi kuadrat ( 2 hitung ≥ 2 tabel)

baik pada taraf signifikan 1% maupun 5% yaitu (5,99<40,0>9,21).19

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dewi Susilawati terletak pada

variabel Y. Penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata

pelajaran IPA, saudari Dewi Susilawati untuk meningkatkan motivasi belajar

siswa pada mata pelajaran matematika. Persamaanya adalah sama-sama

menerapkan strategi SLANT.

3. Lindawati pada tahun 2009 dengan judul “Penerapan Strategi SLANT dalam

Meningkatkan Motivasi Belajar Sains Murid Kelas IV SD Negeri 009 Kuapan

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”. Dengan hasil pada siklus pertama

diperoleh persentase rata-rata sebesar 68,2% atau 14 siswa, sedangkan siklus

kedua rata-rata persentase motivasi siswa meningkat dengan dengan

persentase 75,% atau 16 siswa yang termotivasi dalam mengikuti

19 Dewi Susilawati, Penerapan Strategi SLANT untuk Meningkatkan Motivasi Belajar
Matematika Siswa Kelas V MI Darussalam Kualu Nenas Kecamatan Tambang, Pekanbaru:
Pustaka UIN Suska Riau, 2008.



pembelajaran.20 Perbedaan penelitian ini dengan Lindawati terletak pada

variabel Y. Penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa, saudari

Lindawati untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Persamaanya adalah

sama-sama menerapkan strategi SLANT.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Strategi

SLANT telah pernah diterapakan oleh peneliti sebelumnya, namun pada tujuan

yang berbeda. Oleh sebab itu, penelitian ini dan penelitian sebelumnya dapat

menjadi sumber pedoman bagi peneliti selanjutnya, demi kesempurnaan

proses pembelajaran di kelas.

H. Indikator Keberhasilan

1. Indikator Kinerja Guru

Indikator kinerja aktivitas guru dalam proses pembelajaran dengan

penerapan strategi SLANT adalah :

a. Langkah pertama Sit Up (duduk dikuris atau bangku kosong di deretan

depan)

1) Guru meminta siswa duduk dalam kelompok yang berjumlah 4 orang

dan menyisakan 4 bangku kosong di depan kelas

2) Guru menulis sub-sub materi di papan tulis saat menjelaskan satu

persatu materi pelajaran

3) Guru memberkan tugas kepada tiap kelompok dan mengerjakannnya

20 Lindawati, Penerapan Strategi SLANT dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Sains Murid
Kelas IV SD Negeri 009 Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Pekanbaru: Pustaka
UIN Suska Riau, 2009.



4) Setelah selesai, guru meminta tiap kelompok duduk pada bangku

kosong yang telah disediakan untuk menyampaikan hasil tugasnya

b. Berikutnya Learn Forward (condong ke depan)

Guru meminta tiap kelompok untuk mencondongkan tubuh ke depan

apabila telah selesai untuk menyampaikan hasil tugasnya

c. Ask question (bertanya)

Sebelum duduk, guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk

melontarkan pertanyaan yang sesuai dengan materi yang dibahas kepada

kelompok yang duduk dibangku kosong

d. Nod Your Head (mengangukkan kepala)

Guru meminta siswa yang bertanya untuk menganggukkan kepala jika

jawaban kelompok yang tampil benar

e. Talk to their teacher (berbicara dengan guru)

1) Guru meminta siswa berbicara kepada guru jika merasa materi

pelajaran belum dimengerti

2) Guru membuat kesimpulan pelajaran.

2. Indikator Aktivitas Siswa

Indikator aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dengan penerapan

strategi SLANT adalah :

a. Siswa duduk dalam kelompok yang berjumlah 4 orang dan menyisakan 4

bangku kosong di depan kelas

b. Siswa mendengarkan guru menjelaskan satu persatu materi pelajaran

c. Siswa bersama kelompok mengerjakan tugas



d. Siswa duduk pada bangku kosong yang telah disediakan untuk

menyampaikan hasil tugasnya

e. Siswa mencondongkan tubuh ke depan apabila telah selesai untuk

menyampaikan hasil tugasnya

f. Siswa mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan materi yang dibahas

g. Siswa yang bertanya menganggukkan kepala jika jawaban kelompok yang

tampil benar

h. Siswa berbicara kepada guru jika merasa materi pelajaran belum dimengerti

i. Siswa membuat kesimpulan pelajaran.

3. Indikator Hasil Belajar

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila hasil belajar siswa 75%

mencapai KKM yang telah ditetapkan.21 KKM yang telah ditetapkan adalah

65. Artinya dengan persentase tersebut hampir keseluruhan hasil belajar siswa

telah mencapai KKM yang telah ditetapkan.

I. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan uraian teori yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti

dapat merumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut: melalui Strategi SLANT,

dapat meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam pada materi tumbuhan

hijau siswa kelas V SDN 003 Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
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