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ABSTRAK 

 

Telah dilakukan penelitian mengenai keterlaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) dan pengaruhnya 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi reaksi redoks. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dan pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas X 

IPA MAN 4 Muaro Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperiment. 

Instrumen penelitian berupa lembar observasi keterlaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD ditinjau dari guru maupun siswa dan lembar observasi 

kemampuan berpikir ktitis siswa. Korelasi keterlaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan 

korelasi Product Moment. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah 

rata-rata persentase keterlaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

oleh guru adalah 73,96% dan oleh siswa 72,04% dengan kategori baik. Rata-rata 

persentase kemampuan berpikir kritis siswa adalah 70,88% dengan kategori baik. 

Korelasi keterlaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 

kemampuan berpikir kritis siswa dikategorikan sedang, dengan nilai rxy = 0,503. 

Dengan demikian, model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran 

reaksi redoks di kelas X IPA MAN 4 Muaro Jambi telah terlaksana dengan baik 

oleh guru dengan melibatkan siswa sehingga dapat berpengaruh terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD, Berpikir Kritis, 

Reaksi Redoks 

 

PENDAHULUAN 
Proses pembelajaran pada 

kurikulum 2013 untuk semua jenjang 

pendidikan dilaksanakan dengan 

menggunakan pendekatan ilmiah 

(saintifik). Pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik adalah proses 

pembelajaran yang dirancang 

sedemikian rupa agar siswa secara 

aktif membentuk konsepnya sendiri. 

Teori belajar yang relevan dengan 

pendekatan ini adalah teori 

konstruktivisme. Dalam hal ini, yang 

dituntut mencari dan membangun 

pengetahuannya sendiri adalah siswa 

dengan cara berinteraksi sosial 

sehingga sering disebut juga dengan 

pendekatan student centered. Hal ini
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tertuang jelas dalam Permendikbud 

No. 81A tentang implementasi 

kurikulum 2013 (Anonim,2013). 

Salah satu model pembelajaran 

yang menganut teori konstruktivisme 

adalah model pembelajaran 

kooperatif. Pembelajaran kooperatif 

tipe Student Team Achievement 

Division (STAD) merupakan salah 

satu tipe pembelajaran kooperatif 

yang mendorong siswa aktif dan 

saling membantu dalam menguasai 

materi pelajaran untuk mencapai 

prestasi yang maksimal (Isjoni, 

2007). Siswa tidak hanya 

mempelajari materi yang diberikan, 

tetapi juga harus siap memberikan 

dan mengajarkannya pada anggota 

yang lain. Dengan demikian siswa 

saling tergantung satu dengan lain 

dan harus bekerja sama secara 

kooperatif untuk mempelajari materi 

yang ditugaskan (Lie, 2008). 

Melalui wawancara dengan 

guru pengampu mata pelajaran 

Kimia di MAN 4 Muaro Jambi, 

diketahui bahwa masih banyak siswa 

mengalami kesulitan dalam 

memahami materi kimia, khususnya 

pada materi reaksi redoks. Hal 

tersebut terjadi karena dalam proses 

pembelajaran pada materi reaksi 

redoks siswa hanya menerima 

informasi yang diberikan oleh guru. 

Dalam hal ini siswa hanya 

menghapal dan mencatat setiap 

informasi yang didengar tanpa 

memahami konsepnya sehingga 

kemampuan berpikir kritis siswa 

kurang berkembang. Oleh karena itu, 

sebaiknya dalam proses 

pembelajaran harus menerapkan 

model pembelajaran yang mampu 

membangun kemampuan berpikir 

kritis siswa sehingga siswa tidak 

hanya mendengar dan menghapal 

materi yang disampaikan oleh guru. 

Hal ini akan mempermudah siswa 

dalam menganalisis setiap masalah 

sehingga memberikan dampak positif 

terhadap kemampuan berpikir kritis 

siswa khususnya pada materi reaksi 

redoks. Oleh karena itu untuk 

membantu keaktifan berpikir kritis 

siswa pada reaksi redoks diperlukan 

salah satu model yang sesuai agar 

kemampuan berpikir siswa tersebut 

dapat dikembangkan. 

Wahyuningtyas, dkk (2013), 

meneliti tentang penerapan model 

kooperatif tipe STAD untuk 

meningkatkan hasil belajar pada 

materi hidrolisis garam. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan hasil belajar 

siswa yang dibelajarkan 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD pada materi 

hidrolisis garam. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Nelly dan Siregar (2014) tentang 

pengaruh penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

terhadap keaktifan dan hasil belajar 

siswa pada materi laju reaksi 

memperoleh hasil yaitu terdapat 

peningkatan hasil belajar melalui 

model kooperatif tipe STAD dari 

pada menggunakan model 

konvensional pada materi laju reaksi.  

Dewi (2016) dalam 

penelitiannya yang berjudul 

“penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Student 

Teams Achievement Division) untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif 

siswa pada konsep unsur, senyawa, 

dan campuran”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan 

model kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa 

dengan memperoleh N-Gain sebesar 

0,91 pada kategori tinggi. 

Dari beberapa penelitian yang 

telah dilakukan, namun belum ada 

yang menganalisis mengenai 



3 

 

keterlaksanaan model pembelajaran 

tersebut ditinjau dari guru maupun 

siswa, sementara keterlaksanaan 

sangat erat hubungannya dengan 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

Maka dari itu perlu diadakan analisis 

keterlaksanaan model kooperatif tipe 

STAD ditinjau dari aktivitas guru 

dan siswa, sehingga akan terlihat 

apakah pelaksanaan model 

kooperatif tipe STAD berpengaruh 

terhadap kemampuan berpikir kritis 

siswa. 

Pada tulisan ini akan 

diuangkap keterlaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dan pengaruhnya terhadap 

kemampuan kritis siswa pada materi 

reaksi redoks di kelas X IPA MAN 4 

Muaro Jambi. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan 

penelitian eksperimen semu (Quasi 

Eksperiment). Peneliti menggunakan 

satu kelas sebagai kelas eksperimen 

untuk melihat pengaruh 

keterlaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

Sampel yang digunakan adalah 

siswa kelas X IPA yang terdaftar 

pada semester genap tahun pelajaran 

2016/2017 di MAN 4 Muaro Jambi. 

Variabel dalam penelitian ini 

dikelompokkan menjadi 2, yaitu 

variabel bebas (X), berupa model 

pembalajaran kooperatif tipe STAD 

dan variabel terikat (Y) berupa 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

Peneliti menggunakan lembar 

observasi untuk mengamati 

keterlaksanaan penerapan model 

pembelajaran model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD ditinjau dari 

aktivitas guru maupun siswa serta 

lembar observasi untuk mengamati 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

Pengamatan dilakukan pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. 

Lembar observasi 

keterlaksanaan model terdiri dari 12 

pernyataan dengan jumlah kategori 

sebanyak 4, sehingga diperoleh skor 

minimum sebesar 12 dan skor 

maksimum sebesar 48. Sedangkan 

untuk lembar observasi kemampuan 

berpikir kritis siswa terdiri dari 8 

pernyataan dengan jumlah kategori 

sebanyak 4, sehingga diperoleh skor 

minimum sebesar 8 dan skor 

maksimum sebesar 32. 

Hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

H0 = μ = 0 (tidak ada hubungan) 

Ha = μ ≠ 0 (ada hubungan) 

Hubungan yang akan dilihat 

adalah keterlaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan kemampuan berpikir kritis 

siswa. Keterlaksanaan model tersebut 

seharusnya ditinjau dari guru dan 

siswa, namun dapat diwakili dari 

data keterlaksanaan model oleh 

siswa, karena aktivitas yang 

dilakukan oleh siswa selama proses 

belajar mengajar adalah akibat dari 

aktivitas yang dilakukan oleh guru. 

Untuk meyakinkan hal tersebut perlu 

dilakukan uji kesamaan dua rata-rata 

keterlaksanaan ditinjau baik dari 

guru maupun siswa. 

Cara pengujian hipotesis 

adalah dengan mencari korelasi 

antara keterlaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

oleh siswa dan berpikir kritis siswa 

dengan menggunakan rumus korelasi 

Product Moment. 

Setelah didapatkan nilai rxy, 

selanjutnya nilai tersebut dapat 

diinterpretasikan dengan 

menggunakan pedoman interpretasi 

koefisien korelasi pada tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Pedoman interpretasi 

koefisien korelasi 

Interval koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

Untuk melihat signifikan 

pengaruh variabel X dan variabel Y 

maka dilakukan uji lanjut dengan uji 

t. Namun sebelum dilakukan uji t, 

data harus diuji normalitas dan 

homogenitasnya terlebih dahulu. 

Adapun rumus untuk uji t adalah 

sebagai berikut (Sugiyono,2012): 

𝑡 =  
𝑟 𝑛 − 2

 1− 𝑟2
 

Keterangan: 

n = banyak sampel 

r = koefisien korelasi 

Harga thitung tersebut 

selanjutnya dibandingkan dengan 

harga ttabel, untuk α = 5% dengan dk 

= n – 2. Kriteria penerimaan 

hipotesis, terima Ha jika thitung lebih 

besar dari ttabel (thitung > ttabel), 

sebaliknya tolak Ha dan terima H0 

(Sugiyono, 2012). 

Syarat untuk uji t, data harus 

bersifat normal dan homogen. 

Sebelum dilakukan uji t, dilakukan 

uji Normalitas dan uji Homogenitas. 

Uji normalitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah sampel yang 

diteliti berdistribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas yang digunakan 

adalah Uji Lillifors. Sedangkan untuk 

uji homogenitas yang digunakan 

adalah uji Fisher. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data diperoleh dari lembar 

observasi keterlaksanaan model 

pembelajaran kooperatif oleh guru 

dan siswa, serta lembar observasi 

kemampuan berpikir kritis. Data 

diambil selama proses pembelajaran 

berlangsung oleh beberapa observer, 

yaitu satu observer untuk mengamati 

aktivitas guru dan lima observer 

untuk mengamati siswa di dalam 

kelompoknya, serta satu orang 

tambahan untuk merekam jalannya 

proses pembelajaran. 

Analisis data hasil lembar 

observasi keterlaksanaan model 

ditinjau dari aktivitas guru, 

menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan dalam  melaksanakan 

model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. Peningkatan tersebut terlihat 

dari kenaikan persentase dari 

pertemuan pertama yaitu 64,58% 

dengan kategori baik dan pertemuan 

kedua yaitu 83,89% dengan kategori 

sangat baik. Adapaun rata-rata 

persentase keterlaksanaan model 

pembelajaran oleh guru sebesar 

73,96% dengan kategori baik. Hal ini 

terjadi karena guru telah 

memperbaiki kesalahan yang terjadi 

pada pertemuan sebelumnya dan 

guru telah terbiasa dengan 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. 

 

Gambar 1.1 Diagram keterlaksanaan model  

pembelajaran kooperatif tipe 

STAD Oleh Guru 

 

Sama halnya dengan 

keterlaksanaan model oleh guru, 

64,58%

83,89%

0,00%
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20,00%
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persentase keterlaksanaan model 

oleh siswa juga mengalami 

peningkatan. Hal ini terbukti pada 

pertemuan pertama persentase yang 

diperoleh sebesar 70,67% dengan 

kategori baik kemudian meningkat 

pada pertemuan kedua menjadi 

73,42% dengan kategori baik. 

Adapaun rata-rata persentase 

keterlaksanaan model oleh siswa 

sebesar 72,04% dengan kategori 

baik. 

Dalam pelaksanaannya, 

keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran meningkat dari 

pertemuan pertama. Hal ini dapat 

disebabkan karena siswa telah 

mampu menyesuaikan diri dengan 

sintaks model pembelajaran dan telah 

mengetahui langkah selanjutnya 

yang harus dilakukan. Pada sintaks 

membentuk kelompok heterogen, 

siswa yang lebih mengerti mengenai 

materi pelajaran menjelaskan 

kembali materi tersebut kepada 

teman kelompoknya hingga semua 

anggota kelompok mengerti. Berarti 

siswa sudah mulai menerima 

penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD di kelas dan 

mampu mengikuti pembelajaran 

sesuai dengan sintaks model 

pembelajaran serta berperan aktif 

dalam proses pembelajaran tersebut. 

 

Gambar 1.2 Diagram keterlaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD oleh 

siswa 

Peningkatan persentase 

keterlaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD oleh guru dan 

siswa dikarenakan pada saat 

pertemuan kedua guru yang 

mengajar mulai mengenali kondisi 

kelas, sehingga guru lebih mudah 

untuk mengelola kelas dan siswa 

sudah bisa beradaptasi dengan model 

pembelajaran yang digunakan oleh 

guru. Kesiapan guru untuk mengajar 

berkaitan erat dengan cara guru 

mempersiapkan siswa untuk belajar. 

Menurut Trianto (2014) melalui 

proses pembelajaran, guru dituntut 

untuk mampu membimbing dan 

memfasilitasi siswa agar mereka 

dapat memahami kekuatan serta 

kemampuan yang mereka miliki, 

untuk selanjutnya memberikan 

motivasi agar siswa terdorong untuk 

bekerja atau belajar sebaik mungkin 

untuk mewujudkan keberhasilan 

berdasarkan kemampuan yang 

mereka miliki. 

Menurut Daryanto (2010), 

kemampuan guru penting dalam 

hubungannya dengan belajar 

mengajar dan hasil belajar siswa, 

karena proses belajar mengajar dan 

hasil belajar yang diperoleh siswa 

tidak hanya ditentukan oleh sekolah, 

pola dan struktur serta isi 

kurikulumnya, tetapi juga ditentukan 

oleh kemampuan guru yang 

mengajar dalam membimbing siswa. 

Guru yang mampu akan lebih 

mampu menciptakan lingkungan 

belajar yang efektif dan 

menyenangkan serta akan lebih 

mampu mengelola kelasnya sehingga 

hasil belajar siswa berada pada 

tingkat optimal. Dengan kata lain, 

proses pembelajaran akan berjalan 

efektif sejalan dengan keterlaksanaan 

70,67%

73,42%

69,00%
69,50%
70,00%
70,50%
71,00%
71,50%
72,00%
72,50%
73,00%
73,50%
74,00%

Pertemuan 1 Pertemuan 2

Keterlaksanaan  Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD oleh Siswa
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model pembelajaran yang dipilih 

guru untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Persentase peningkatan juga 

terjadi pada kemampuan berpikir 

kritis siswa. Hasil data lembar 

observasi kemampuan berpikir kritis 

siswa menunjukkan bahwa 

persentase kemampuan berpikir kritis 

siswa juga meningkat, yaitu pada 

pertemuan pertama sebesar 68,88% 

dengan kategori baik dan pada 

pertemuan kedua sebesar 72,88% 

dengan katergori baik.  

 
Gambar 1.3 Diagram persentase 

kemampuan berpikir kritis siswa 

Pada indikator mengenali 

masalah, siswa telah mampu 

mengetahui masalah yang ingin 

dipecahkan, sehingga pada indikator 

mengenai cara penyelesaian masalah, 

siswa juga megetahui cara 

menyelesaikan masalah tersebut.   

Pada indikator mengumpulkan 

dan menyusun informasi, siswa telah 

cukup baik dalam mengumpulkan 

dan menyusun informasi untuk 

menyelesaikan masalah, dalam hal 

ini tugas yang diberikan guru dalam 

lembar tugas kelompok. Pada 

indikator menganalisis argumen, 

siswa dalam masing-masing 

kelompok tersebut mengemukakan 

pendapatnya masing-masing dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan 

guru. Setelah menyelesaikan lembar 

tugas kelompok, siswa diminta untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. Siswa kembali 

mengemukakan pendapatnya 

terhadap hasil yang disampaikan oleh 

kelompok lain. Pada saat 

menganalisis argumen tersebut, 

respon siswa kurang baik, karena 

hanya sedikti siswa yang 

mengemukakan pendapatnya dalam 

berdiskusi. Siswa yang 

mengemukakan pendapatnya dalam 

berdiskusi cukup bertanggung jawab 

dengan apa yang disampaikannya. 

Hal tersebut dibuktikan pada saat 

mengemukakan pendapatnya, siswa 

tersebut juga menunjukkan sumber 

belajar yang digunakannya. Dalam 

mengemukakan pendapatnya, siswa 

mampu memahami dan 

menggunakan bahasa yang tepat, 

jelas dan khas. 

Pada indikator membuat 

kesimpulan, respon siswa meningkat. 

Siswa dengan antusias 

mengemukakan kesimpulan yang 

diperolehnya dari proses 

pembelajaran. 

uji normalitas antara 

keterlaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD oleh guru 

dengan keterlaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

oleh siswa menghasilkan Lhitung 

sebesar 0,1322dan Ltabel sebesar 

0,173 (Lhitung < Ltabel), hal ini 

menandakan bahwa uji normalitas 

antara keterlaksanaan model 

pembelajaran oleh guru dan 

keterlaksanaan model pembelajaran 

oleh siswa berdistribusi normal. 

Sedangkan uji normalitas antara 

keterlaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD oleh siswa 

dengan kemampuan berpikir kritis 

siswa menghasilkan Lhitung sebesar 

0,1270 dan Ltabel sebesar 7.071 

(Lhitung < Ltabel), hal ini menandakan 

68,88%

72,88%

66,00%

67,00%

68,00%

69,00%

70,00%

71,00%

72,00%

73,00%

74,00%

Pertemuan 1 Pertemuan 2
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bahwa uji normalitas antara 

keterlaksanaan model pembelajaran 

oleh siswa dengan kemampuan 

berpikir kritis siswa berdistribusi 

normal. 

Setelah diketahui data 

berdistribusi normal, lalu data diuji 

homogenitasnya. Hasil dari uji 

homogenitas ini dapat dilihat pada 

tabel 4.5, uji homogenitas antara 

keterlaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD oleh guru 

dengan keterlaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

oleh siswa menghasilkan Fhitung 

sebesar 1,0432 dan Ftabel sebesar 4,28 

(Fhitung < Ftabel), hal ini menandakan 

bahwa data antara keterlaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD oleh guru dan siswa bersifat 

homogen. Sedangkan uji 

homogenitas antara keterlaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD oleh siswa dengan 

kemampuan berpikir kritis siswa 

menghasilkan Fhitung sebesar 1,9735 

dan Ftabel sebesar 4,28 (Fhitung < 

Ftabel), hal ini menandakan bahwa 

data antara keterlaksanaan model 

pembelajaran oleh siswa dengan 

kemampuan berpikir kritis siswa 

bersifat homogen. 

Setelah data yang diuji normal 

dan homogen, selanjutnya ialah uji 

kesamaan dua rata-rata antara 

keterlaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD oleh guru dan 

keterlaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD oleh siswa. 

Hasil perhitungan uji kesamaan rata-

rata dua pihak (lampiran 22) 

diperoleh nilai thitung sebesar 0,1855 

dan ttabel sebesar 4,303 sehingga 

dapat diketahui bahwa harga ⎯ttabel < 

thitung < ttabel yaitu ⎯4,303 < 0,185 < 

4,303. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa data keterlaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

oleh siswa dapat mewakili data 

keterlaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD oleh guru. 

Setelah itu dilanjutkan dengan 

uji korelasi. Koefisien korelasi antara 

keterlaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan 

kemampuan berpikir kritis siswa 

pada materi reaksi redoks adalah 

0,503. Nilai koefisien korelasi yang 

diperoleh diinterpretasikan untuk 

melihat hubungan korelasi antara 

keterlaksanaan model kooperatif tipe 

STAD dengan kemampuan berpikir 

kritis siswa. Berdasarkan tabel 

pedoman interpretasi koefisien 

korelasi, nilai rxy 0,503 memiliki 

tingkat hubungan yang sedang 

karena berada pada rentang nilai 0,40 

– 0,599. Hal ini berarti korelasi 

antara keterlaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dan kemampuan berpikir kritis siswa 

pada penelitian ini memiliki tingkat 

hubungan sedang. 

Setelah diketahui tingkat 

korelasi antara keterlaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dan kemampuan berpikir kritis siswa, 

maka dilanjutkan dengan uji-t 

lanjutan. Dari hasil uji-t diketahui 

harga thitung sebesar 2,791. Jika 

dibandingkan dengan ttabel 1,714 

maka thitung lebih besar dari ttabel 

(2,791 > 1,714). Dengan demikian 

H0 ditolak dan Ha diterima, ini dapat 

menguji kebenaran hipotesis yaitu 

terdapat pengaruh keterlaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dengan kemampuan berpikir 

kritis siswa pada materi reaksi redoks 

di kelas X IPA MAN 4 Muaro Jambi. 

 

KESIMPULAN 
Dari uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa keterlaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD mengalami peningkatan tiap 
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pertemuan ditinjau dari aktivitas guru 

yang memperoleh rata-rata 

persentase keterlaksanaannya sebesar 

73,96% dan dari aktivitas siswa 

sebesar 72,05%. Terdapat pengaruh 

model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD terhadap kemampuan berpikir 

kritis siswa pada materi reaksi redoks 

di kelas X  IPA MAN 4 Muaro 

Jambi. 
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