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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Model Pembelajaran Predict Observe Explain (POE) 

a. Pengertian Predict Observe Explain (POE) 

POE adalah singkatan dari Prediction - Observation - 

Explanation
18

. POE merupakan salah satu model pembelajaran yang 

mampu memfasilitasi siswa untuk mengembangkan aktivitas mental 

dan fisik secara optimal. Model pembelajaran POE dapat mencakup 

cara - cara yang dapat ditempuh oleh seorang guru untuk membantu 

siswa dalam meningkatkan pemahaman konsepnya, maupun 

psikomotor
19

. 

Model POE ini merupakan teknik yang dilandasi oleh teori 

pembelajaran konstruktivisme melalui kegiatan yang melakukan 

prediksi, observasi dan menerangkan suatu hasil pengamatan. 

Konstruktivisme adalah suatu pandangan dalam pembelajaran yang 

beranggapan bahwa untuk memahami teori dan memperoleh 

pengetahuannya, siswa harus aktif membangun pengetahuannya 

sendiri, guru bukan bertindak sebagai mesin pentransfer informasi 

tetapi sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang membantu siswa 

membangun pengetahuannya.  

                                                             
18

 Bambang Surahmadi, Op. Cit., h. 67.  
19

 M. P. Restami, K. Suma, M. Pujani. Op. Cit., h. 3.  



11 

 

Teknik ini bertujuan untuk mengungkapkan kemampuan siswa 

dalam melakukan prediksi secara individual
20

. Siswa memperoleh 

pengetahuan melalui eksplorasi dengan inderanya, baik itu dengan 

melihat, mendengar, meraba, merasakan, membau dan lain-lain. 

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa model pembelajaran POE 

bersifat konstruktivisme, karena siswa diberikan kebebasan 

memikirkan persoalan yang diajukan dan siswa mencoba 

membangun pengetahuannya sendiri lewat berpikir, praktis dan 

mencari penjelasannya
21

. 

Model pembelajaran POE merupakan suatu langkah yang 

efesien untuk menciptakan diskusi para siswa mengenai konsep 

ilmu pengetahuan. Strategi ini melibatkan siswa dalam meramalkan 

suatu fenomena, melakukan observasi melalui demonstrasi atau 

eksperimen, dan akhirnya menjelaskan hasil demontrasi serta 

ramalan mereka sebelumnya. Dengan cara demikian konsep yang 

diperoleh siswa akan melekat dalam ingatannya, serta siswa akan 

memahami apa yang di pelajarainya
22

.  

Model pembelajaran ini pertama kali dikembangkan oleh 

White dan Gunstone  pada tahun 1992. Keunggulan dari model 

pembelajaran Predict- Observe- Explain (POE) ini dibandingkan 

dengan model pembelajaran konvensional adalah keaktifan siswa 

                                                             
20

 Warsono dan Hariyanto, Op. Cit., h. 93. 

    
21

Cita Muliawati, Pengaruh Model Pembelajaran Predict-Observe-Explain 

terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD Di Gugus Ubud, Singaraja, Universitas 

Pendidikan Ganesha, 2014, h. 4-5. 
22

 Restami, dkk, Loc. Cit.,  
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dalam penggalian informasi, dan pola interaksi yang baik antar 

siswa maupun dengan guru dalam proses pembelajaran
23

.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam model pembelajaran 

POE adalah sebagai berikut: 

1) Masalah yang diajukan sebaiknya masalah yang memungkinkan 

terjadi konflik kognitif dan memicu rasa ingin tahu. 

2) Prediksi harus disertai alasan yang rasional. Prediksi bukan 

sekedar menebak. 

3) Demonstrasi/eksperimen harus bisa diamati dengan jelas, dan 

dapat memberi jawaban atas masalah. 

4) Siswa dilibatkan dalam proses eksplanasi. 

b. Langkah- Langkah Predict Observe Explain (POE) 

Adapun langkah-langkah model pembelajaran POE, yaitu: 

1) Siswa dibagi dalam kelompok - kelompok kecil berkisar antara 3 

- 8 orang tergantung pada jumlah siswa dalam kelas serta tingkat 

kesukaran materi ajar. Semakin sukar, semakin diperlukan 

jumlah siswa yang lebih besar dalam kelompok tersebut agar 

diperoleh buah pikiran yang lebih variatif. 

2) Siapkan demonstrasi yang berkaitan dengan topik yang akan 

dipelajari. Upayakan agar kegiatan ini dapat membangkitkan 

minat siswa, sehingga mereka akan berupaya melakukan 

observasi dengan cermat. 

                                                             
23

 Sudiadnyani, dkk, Pengaruh Model Pembelajaran Predict-Observe-Explain 

(POE) terhadap Pemahaman Konsep IPA Siswa Kelas IV SD Di Kelurahan Banyusari, 

Singaraja, Universitas Pendidikan Ganesha, 2013, h. 3. 
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3) Jelaskan kepada siswa yang akan dilakukan. 

Langkah 1: Melakukan Prediksi (predict) 

a) Mintalah kepada para siswa secara perorangan atau 

kelompok menuliskan prediksinya tentang apa yang terjadi. 

b) Tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka pikirkan 

terkait apa yang akan mereka lihat dan mengapa mereka 

berpikir seperti itu. 

Langkah 2: Melakukan observasi (observation) 

a) Laksanakan sebuah demonstrasi atau eksperimen. 

b) Sediakan waktu yang cukup agar mereka dapat fokus pada 

observasinya. 

c) Mintalah para siswa menuliskan apa yang mereka amati. 

Langkah 3: Menjelaskan (explain) 

a) Mintalah siswa memperbaiki atau menambahkan penjelasan 

kepada hasil observasinya
24

. 

 Desi menyatakan beberapa langkah - langkah model 

pembelajaran POE, yaitu: 

(1) Predict : Membuat prediksi atau membuat dugaan sementara 

terhadap suatu topik pembelajaran. Dalam membuat dugaan 

peserta didik diminta untuk memikirkan alasan mengapa ia 

memuat dugaan seperti itu. 

                                                             
24

 Warsono dan Hariyanto, Loc.Cit., 
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(2) Observe : Melakukan penelitian, peserta didik melakukan 

eksperimen berkaitan dengan permasalan yang diberikan dan 

diamati apa yang terjadi. 

(3) Explain : Memberi penjelasan, yaitu penjelasan terutama tentang 

kesesuaian antara dugaan (prediksi) yang dibuat peserta didik 

dengan apa yang dihasilkan saat mengamati
25

.  

 Berikut aktivitas Guru dan Siswa dalam model pembelajaran 

POE dapat dilihat pada Tabel II.1. 

           Tabel II.1 Aktivitas Guru dan Siswa dalam Model Pembelajaran 

POE
26

. 

Langkah 

Pembelajaran 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

Tahap 1 

meramalkan 

(Predict) 

Memberikan 

apersepsi terkait 

materi yang akan 

dibahas 

Memberikan hipotesis 

berdasarkan permasalahan 

yang akan diambil dari 

pengalaman siswa, atau buku 

panduan yang memuat suatu 

fenomena terkait materi 

yang akan di bahas. 

Tahap 2 

mengamati 

(Observe) 

Sebagai fasilitator 

dan mediator 

apabila siswa 

mengalami 

kesulitan dalam 

melakukan 

pembuktian 

Mengobservasi dengan 

melakukan eksperimen atau 

demonstrasi berdasarkan 

permasalahan yang dikaji 

dan mencatat hasil 

pengamatan untuk 

direfleksikan satu sama lain. 

Tahap 3 

menjelaskan 

(Explain) 

Memfasilitasi 

jalannya diskusi 

apabila siswa 

mengalami 

kesulitan 

Mendiskusikan fenomena 

yang telah diamati secara 

konseptual- matematis, serta 

memban-dingkan hasil 

observasi dengan hipotesis 

                                                             
25

 Desi Hardiyanti, Pengaruh Model Pembelajaran Predict, Observe, Explanation 

terhadap Hasil Belajar Siswa dalam Materi Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit dikelas X 

SMA Negeri 10 Kota Jambi, Karya Ilmiah. Jambi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Jambi, 2014, h. 5. 
26

 Kurnia Novita Sari, Loc.Cit.,  
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Langkah 

Pembelajaran 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

sebelumnya bersama 

kelompok masing - masing. 

Mempresentasikan hasil 

oservasi dikelas, serta 

kelompok lain memberikan 

tanggapan, sehingga 

diperoleh kesimpulan dari 

permasalah yang sedang 

dibahas 

 

Dengan model pembelajaran ini, siswa diajak untuk 

membangun konsepnya sendiri dengan memprediksi, mengamati 

dan menjelaskan secara rinci suatu kejadian kimia. Model 

pembelajaran POE ini dapat memberikan keyakinan siswa terhadap 

kebenaran dari materi pembelajaran, dikarenakan dengan siswa 

dapat mengamati langsung maka akan memberikan siswa 

kesempatan untuk membangun pengetahuan baru
27

. 

c. Kelebihan Predict Observe Explain (POE) 

1) Merangsang siswa untuk lebih kreatif khususnya dalam 

mengajukan prediksi. 

2) Kegiatan eksperimen untuk menguji prediksinya dapat 

mengurangi verbalisme. 

                                                             
27

 Santhiy, Penerapan Model Pembelajaran Predict-Observe-Explain 

(POE) untuk Meningkatkan Aktivitas dan Prestasi Belajar Siswa pada Materi Pokok 

Larutan Penyangga Kelas XI MIPA 1 SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun Pelajaran 

2014/2015. Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2015, h. 3. 
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3) Proses pembelajaran menjadi lebih menarik, sebab siswa tidak 

hanya mendengarkan tetapi juga mengamati peristiwa yang 

terjadi melalui ekperimen. 

4) Pengamatan secara langsung dari siswa akan memiliki 

kesempatan untuk membandingkan antara prediksi dengan 

kenyataan sehingga siswa akan lebih meyakini kebenaran materi 

pembelajaran. 

d. Kekurangan  Predict Observe Explain (POE) 

1) Memerlukan persiapan yang lebih matang, terutama berkaitan 

penyajian persoalan kimia dan kegiatan eksperimen yang akan 

dilakukan untuk membuktikan prediksi yang diajukan siswa. 

2) Untuk kegiatan eksperimen, memerlukan peralatan, bahan-bahan 

dan tempat yang memadai. 

3) Untuk melakukan kegiatan eksperimen, memerlukan 

kemampuan dan keterampilan yang khusus bagi guru, sehingga 

guru dituntut untuk bekerja lebih profesional. 

4) Memerlukan kemauan dan motivasi guru yang bagus untuk 

keberhasilan proses pembelajaran siswa
28

. 

2. Metode Student Created Case Studies 

a. Pengertian Student Created Case Studies 

Student Created Case Studies  merupakan salah satu metode 

pembelajaran aktif yang menggunakan tipe diskusi kasus atau 

                                                             
28

 Yuli Atriyanti, Penerapan Model Pembelajaran POE (Predict, Observe, Explain) 

untuk Meningkatkan Ketercapaian Kompetensi Dasar Siswa pada Materi Hidrolisis Garam, 

Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2014, h. 34. 
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permasalahan pelajaran yang akan dipelajari. Penggunaan metode ini 

siswa dapat menciptakan kasus sendiri dan dipecahkan dengan siswa 

yang lain secara bersama atau permasalahan diberikan oleh guru
29

. 

Pembelajaran Studi Kasus Kreasi Siswa (Student Created Case 

Studies) adalah satu tipe diskusi yang memfokuskan isu menyangkut 

suatu situasi nyata atau contoh yang menuntut suatu tindakan dan 

pelajaran yang dapat dipelajari, dan cara-cara mengendalikan atau 

menghindarkan sesuatu yang akan datang, teknik-teknik yang 

berikut ini memungkinkan siswa untuk membuat studi kasus 

sendiri
30

. Tujuan pembelajaran studi kasus adalah untuk menganalisa 

dan memecahkan masalah yang dihadapi untuk mencapai 

kompetensi yang telah ditetapkan. Permasalahan diberikan pada 

masing – masing kelompok, anggota kelompok mendiskusikan 

permasalahan, merangkum hasil diskusi, dan pada akhir kegiatan 

disampaikan pada seluruh kelas melalui kegiatan presentasi
31

. 

b. Langkah-langkah Student Created Case Studies 

Berikut langkah-langkah dalam metode pembelajaran Student 

Created Case Studies: 

                                                             
29

 Dewi et al, Penerapan Pembelajaran Aktif Student-Created Case Studies 

disertai Flip Chart untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa dalam 

Pembelajaran Biologi 

Kelas XI IPA 4 SMA Negeri 4 Surakarta Tahun Ajaran 2009/2010. 

Universitas sebelas maret, 2013, h. 5. 
30

 Melvin L Siberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, 

Bandung: Nuansa, 2012, h. 175. 
31

 Surjadi, A. Membuat Siswa Aktif Belajar (65 Cara Belajar Mengajar 

Dalam Kelompok). Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1989, h. 37 
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1) Bagi siswa menjadi pasangan-pasangan atau trio. Ajaklah 

mereka mengembangkan sebuah studi kasus dan sisa kelas dapat 

menganalisis dan mendiskusikan. 

2) Nyatakan bahwa tujuan studi kasus adalah mempelajari topik 

dengan menguji situasi nyata atau contoh yang merefleksikan 

topik. Berikut beberapa contoh: 

a) Puisi hatiku dapat ditulis guna menunjukkan bagaimana puisi 

itu diselesaikan. 

b) Sebuah resume aktual dapat dianalisis guna mempelajari 

bagaimana menulis sebuah resume. 

c) Sebuah laporan bagaimana seseorang melakukan eksperimen 

ilmiah yang dapat didiskusikan guna mampelajari prosedur 

ilmiah. 

d) Sebuah dialog seseorang manajer dan seseorang pegawai 

yang dapat diuji guna mempelajari bagaimana memberikan 

bantuan positif. 

e) Langkah-langlah yang diambil orang tua dalam situasi 

konflik dengan seorang anak yang diselidiki mempelajari 

manajemen tingkah laku. 

3) Berikan waktu yang cukup bagi setiap pasangan atau trio untuk 

mengembangkan situasi kasus kecil atau isu yang didiskusikan, 

atau satu problem untuk dipecahkan, yaitu sesuatu yang relevan 

dengan materi pelajaran dikelas. Contoh: Dalam pelajaran 
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sejarah Amerika abad 19, pengajar menyeleksi tiga kejadian 

sejarah dimana Amerika Serikat mengintervensi negara lain, dan 

berikan tugas kepada masing-masing pasangan peserta didik 

agar mereka mengembangkan studi kasus untuk memeriksa 

politik luar negeri Amerika. Mereka adalah: 

a) Invasi terhadap Bay of Bigs 

b) Intervensi tantara di Vietnam 

c) Tugas tentara di Somalia 

Kemudian setiap pasangan membuat rangkuman studi 

kasus, secara khusus detail kejadian yang mengarah pada 

keputusan pengiriman tentara Amerik Serikat ke luar negeri. 

Pertanyaan yang dianalisis adalah: 

(1) Apa alasan dari intervensi tentara Amerika? 

(2) Bagaimana diinformasikan kepada masyarakat Amerika 

tentang keputusan? 

(3) Siapakah pembuat keputusan tersebut? 

(4) Apa yang dipakai sebagai pedoman politik luar negeri 

Amerika? 

4) Setelah studi kasus selesai, mintalah kelompok-kelompok agar 

mempersentasikan kepada kelas. Biarkan seorang anggota 

kelompok memimpin diskusi kasus
32

.  

 

                                                             
32

 Silberman, Mel.  Active Learning 101 Strategi Pembelajaran Aktif.  

Yogyakarta: Pustaka Insan Madani., 1996. h. 175-177. 
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c. Kelebihan Student Created Case Studies 

Sudjana menjelaskan beberapa kelebihan pembelajaran melalui 

studi kasus, antara lain: siswa memperoleh pengalaman praktis, 

kegiatan belajar menarik, bahan pelajaran dapat lebih dipahami 

siswa, siswa dapat belajar dari berbagai sumber belajar, dan siswa 

lebih banyak berinteraksi baik dengan siswa lain maupun guru
33

. 

d. Kekurangan Student Created Case Studies 

Adapun kekurangan metode tersebut sebagai berikut: 

1) Tidak dapat dipakai pada kelompok besar 

2) Peserta diskusi mendapatkan informasi terbatas. 

3) Dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka bicara
34

. 

3. Hasil Belajar 

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks
35

. 

Menurut Slameto, belajar ialah suatu proses yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagian hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya
36

. Hasil belajar dapat dijelaskan dengan 

memahami dua kata yang membentuknya, yaitu ‘hasil’ dan ‘belajar’. 

Pengertian hasil (product) menunjukkan pada suatu perolehan akibat 

dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan 

                                                             
33

 Sudjana, N. Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Belajar Mengajar.  

(Bandung: Sinar Baru Algensindo), 1996, h. 93. 
34

 Ibid, h, 189. 
35

 Dimyati dan Mudijono, Belajar dan Pembelajaran, ( Jakarta: Rineka Cipta, 

2009). h. 7.  
36

 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2010), h. 2. 
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perubahan input secara fungsional. Hasil produksi adalah perolehan 

yang didapat karena adanya kegiatan mengubah bahan baku (raw 

materials) menjadi barang jadi (finished goods). 

Gagne mengemukakan lima macam hasil belajar yaitu
37

: 

a. Keterampilan intelektual 

Keterampilan intelektual memungkinkan seseorang 

berinteraksi dengan lingkungannya dengan penggunaan simbol -

simbol atau gagasan-gagasan. 

b. Strategi kognitif 

Suatu macam keterampilan intelektual khusus yang 

mempunyai kepentingan tertentu bagi belajar dan berpikir disebut 

sebagai strategi kognitif. Dalam teori belajar modern, suatu strategi 

kognitif merupakan suatu proses kontrol, yaitu suatu proses internal 

yang digunakan siswa (orang yang belajar) untuk memilih dan 

mengubah cara-cara memberikan perhatian, belajar, mengingat, 

dan berpikir. 

c. Informasi verbal 

Informasi verbal juga disebut pengetahuan verbal, menurut 

teori pengetahuan verbal ini disimpan sebagai saringan informasi -

informasi. Nama lain untuk pengetahuan verbal ini ialah 

pengetahuan deklaratif. Informasi verbal diperolah sebagai hasil 

                                                             
37

 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 

h. 44. 
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belajar disekolah dan juga dari kata-kata yang diucapkan orang 

seperti dari radio, televisi dan media lainnya. 

d. Sikap  

Sikap merupakan pembawaan yang dapat dipelajari dan dapat 

mempengaruhi perilaku seseorang terhadap benda, kejadian -

kejadian, atau makhluk hidup lainnya. Sekelompok sikap yang 

penting ialah sikap kita terhadap orang lain. Oleh karena itu Gagnet 

juga memperlihatkan bagaimana siswa-siswa memperoleh sikap -

sikap sosial ini. 

e. Keterampilan motorik 

Keterampilan motorik tidak hanya mencakup kegiatan fisik 

melainkan juga kegiatan motorik yang digabungkan dengan 

keterampilan intelektual, misalnya membaca, menulis, memainkan 

sebuah instrumen musik, atau dalam pelajaran sains, menggunakan 

berbagai macam seperti mikroskop, berbagai alat-alat listrik dalam 

pelajaran fisika, buret dan alat destilasi dalam pelajaran kimia. 

Bloom mengemukakan tiga ranah hasil belajar yaitu
38

: 

a. Ranah Kognitif  

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental 

(otak). Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas 

otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Dalam ranah kognitif 

itu terdapat enam jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang 

                                                             
38

 Anas Sidijono, Op. Cit., h. 49. 
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terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Keenam 

jenjang yang dimaksud adalah: (1) pengetahuan, hafalan, atau 

ingatan (knowledge), (2) pemahaman (comprehension), (3) 

penerapan (application), (4) analisis (analysis), (5) sintetis 

(synthesis), dan (6) penilaian (evaluation).  

b. Ranah afektif 

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan 

nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat 

diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki 

penguasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar efektif 

akan nampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku 

seperti perhatiannya terhadap mata pelajaran agama islam, 

kedisiplinannya dalam  mengikuti pelajaran agama islam disekolah, 

motivasinya yang tinggi untuk tahu lebih banyak mengenai 

pelajaran agama islam yang diterimanya, penghargaan atau rasa 

hormatnya terhadap guru pendidikan agama islam dan sebagainya. 

c. Ranah psikomotor 

Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan 

keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang 

menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar ranah 

psikomotor dikemukakan olah Simpson yang menyatakan bahwa 

hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk keterampilan 

(skill) dan kemampuan bertindak individu. 
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Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk 

mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah 

dipelajari. Untuk mengaktualisasikan hasil belajar tersebut 

diperlukan serangkaian pengukuran berupa alat evaluasi. Hasil 

belajar diukur dengan teknik - teknik penilaian tertentu. Penilaian 

merupakan upaya sistematis yang dikembangkan oleh suatu 

institusi pendidikan yang ditujukan untuk menjamin kualitas proses 

pendidikan serta kualitas kemampuan peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan
39

. Ada tiga faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar, yaitu: 

1) Faktor internal (faktor dari dalam diri siswa), yakni yang 

berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa, baik 

aspek psikologi seperti kondisi fisik maupun aspek psikologi 

seperti kecerdasan, bakat, minat, dan motivasi. 

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

lingkungan disekolah, latar belakang keluarga, sosial budaya 

dan ekonomi. 

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

upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang 

digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran.  

Hasil belajar merupakan salah satu faktor terpenting dalam 

pendidikan dan sebagai indikator berhasil tidaknya proses 

                                                             
39

 Kunandar, Langkah-Langkah Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta : Pt. Raja 

Grafindo Persada), 2008, h. 277. 
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pembelajaran. Adapun indikator suatu proses belajar mengajar 

dianggap berhasil adalah hal-hal sebagai berikut: 

a) Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai 

prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok. 

b) Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran / intruksional 

khusus (TIK) telah tercapai oleh siswa, baik secara individual 

maupun kelompok. 

Namun demikian, indikator yang banyak dipakai sebagai tolak ukur 

keberhasilan adalah daya serap
40

. Dengan melihat data terdapat dalam 

format daya serap siswa dalam pelajaran dan persentase keberhasilan 

siswa mencapai intruksional khusus, dapatlah diketahui keberhasilan 

proses pembelajaran yang dilakukan siswa pada tingkat yang mana 

daya serap siswa terhadap bahan pengajaran dan sejauh mana 

intruksional khusus telah mencapai menjadi indikator utama dalam 

menentukan tingkat keberhasilan siswa.  

Penilaian hasil belajar bertujuan melihat kemajuan belajar siswa 

dalam hal penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajarinya. 

Tujuan - tujuan yang telah ditetapkan diantaranya: 

(1) Sasaran penilaian 

Sasaran atau objek evaluasi hasil belajar adalah perubahan 

tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, efektif, dan 

psikomotorik secara seimbang. 
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(2)  Alat penilaian 

Pengguanaan alat penilaian hendaknya komprehensif meliputi 

tes dan bukan tes sehingga diperoleh gambaran hasil belajar yang 

objektif. Penilaian hasil belajar hendaknya dilakukan secara 

berkesinambungan agar diperoleh hasil yang menggambarkan 

kemampuan siswa yang sebenarnya disamping sebagai alat untuk 

meningkatkan motivasi belajarnya. 

(3)  Prosedur pelaksaan tes 

Penilaian hasil belajar dilaksanakan dalam bentuk formatif dan 

sumatif. Tes formatif ini digunakan untuk mengukur satu atau 

beberapa pokok bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh 

gambaran tentang daya serap siswa terhadap pokok bahasan 

tersebut. Hasil tes bahasan ini dimanfaatkan untuk memperbaiki 

proses belajar mengajar bahan tertentu dalam waktu tertentu. Tes 

sumatif digunakan untuk mengukur daya serap siswa terhadap 

bahan pokok - pokok bahasan yang telah diajarkan selama satu 

semester, satu atau dua bahan pelajaran
41

. 

Indikator hasil belajar itu sendiri menurut Djamarah yaitu:  

(a) Istimewa atau maksimal apabila seluruh materi yang diajarkan 

dapat dikuasai oleh siswa.  

(b) Baik sekali atau optimal apabila 76% s/d 99% bahan ajar dapat 

dikuasai siswa. 
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(c) Baik atau minimal, jika bahan ajar dikuasai siswa sebesar 60% s/d 

75%. 

(d) Kurang, apabila kurang dari 60% bahan ajar dikuasai oleh siswa
42

. 

Hasil belajar dapat dilihat dari data akhir atau nilai akhir yang 

diperoleh dari masing-masing peserta didik. Dengan demikian, hasil 

belajar merupakan tahap akhir penentu suatu proses pembelajaran yang 

telah dilakukan mengalami keberhasilan atau tidaknya. 

4. Koloid 

a. Pengertian Koloid 

Koloid adalah salah satu pokok bahasan dalam pelajaran kimia 

kelas XI semester 2. Koloid adalah campuran dari dua atau lebih zat 

yang salah satu fasanya tersuspensi sebagai sejumlah besar partikel 

yang sangat kecil dalam fasa kedua. Zat yang terdispersi dan 

medium penyangganya dapat berupa kombinasi gas, cairan, atau 

padatan. Contoh koloid antara lain semprotan aerosol (cairan 

tersuspensi dalam gas), asap (partikel padatan dalam udara), susu 

(tetesan kecil minyak dan padatan dalam air), mayones (tetesan kecil 

air dalam minyak), dan cat (partikel pigmen padat dalam minyak 

untuk cat berdasar minyak, atau pigmen dari minyak yang terdispersi 

dalam air untuk cat lateks). Partikel koloid lebih besar dari pada satu 

molekul tetapi terlalu kecil untuk dilihat oleh mata; dimensi diameter 
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umumnya berkisar dari 10
-9

 sampai 10
-6

 m
43

. Dipandang dari 

kelarutannya, koloid dapat dibagi atas: 

1) Koloid dispersi, yaitu koloid yang partikelnya tidak dapat larut 

secara individu dalam medium. Yang terjadi hanyalah 

penyebaran (dispersi) partikel tersebut. Yang termasuk 

kelompok ini adalah koloid mikromolekul (protein dan plastik), 

agregat molekul (koloid belerang), dan agregat atom (sol emas 

dan platina).  

2) Koloid asosiasi, yaitu koloid yang terbentuk dari gabungan 

(asosiasi) partikel kecil yang larut dalam medium, contohnya 

koloid FeOH3. Senyawa ini larut dalam air menjadi ion Fe
3+

 dan 

OH
-
. Jika larutan Fe

3+
 dan OH

-
 dicampur sedemikian rupa 

sehingga berasosiasi membentuk kristal kecil yang melayang -

layang dalam air sebagai koloid.  

Ditinjau dari interaksi fasa terdispersi dengan fasa pendispersi 

(medium) koloid dapat pula dibagi atas kolid liofil dan liofob
44

.  

1) Koloid liofil, yaitu koloid yang suka berikatan dengan 

mediumnya sehingga sulit dipisahkan atau sangat stabil. Jika 

mediumnya air disebut koloid hidrofil, yaitu suka air, contohnya 

agar-agar dan tepung kanji (amilum) dalam air.  

2) Koloid liofob, yaitu koloid yang tidak menyukai mediumnya 

sehingga cenderung memisah, dan akibatnya tidak stabil. Bila 
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mediumnya air, disebut koloid hidrofob (tidak suka air), 

contohnya sol emas dan koloid Fe(OH)3 dalam air.  

Dalam campuran homogen dan stabil yang disebut larutan, 

molekul, atom ataupun ion disebarkan dalam suatu zat kedua. 

Materi koloid dapat dihamburkan atau disebarkan dalam suatu 

medium sinambung, sehingga dihasilkan suatu dispersi koloid atau 

sistem koloid. Pebedaan antara larutan, koloid dan suspensi dapat 

dilihat pada tabel II.2. 

   Tabel II.2 Perbedaan antara Larutan, Koloid dan Suspensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Jenis Koloid 

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan zat yang 

tergolong larutan, koloid, dan suspensi. Contoh larutan: larutan gula, 

No Larutan Koloid Suspensi 

1 

Ukuran partikel 

kurang dari  10
-7

 

cm 

Ukuran partikel 

antara 10
-7

 cm - 

10
-5

 

Ukuran partikel 

lebih besar dari 

10
-7

 cm 

2 Homogen 
Antara homogen 

dan heterogen 
Heterogen 

3 Satu fasa Dua fase Dua fase 

4 Jernih Keruh Keruh 

5 
Tidak memisah 

jika didiamkan 

Tidak memisah 

jika didiamkan 

Memisah jika 

didiamkan 

6 

Tidak dapat 

disaring dengan 

saringan biasa 

Tidak dapat 

disaring dengan 

saringan biasa 

Dapat disaring 

dengan saringan 

biasa 

7 

Tidak dapat 

disaring dengan 

membran 

perkamen 

Dapat disaring 

dengan 

mambran 

perkamen 

Dapat disaring 

dengan 

membran 

perkamen 

8 
Ion, molekul 

kecil 

Molekul besar 

partikel 
Pertikel bersar 
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larutan garam dapur, larutan cuka, larutan alkohol, dan udara. 

Contoh koloid: susu, santan, busa sabun, salad krim, margarin, 

lateks, dan asap. Contoh suspensi: air sungai yang keruh, tanah liat 

dengan air, pasir dengan air, dan air kapur
45

. Sistem dispersi koloid 

dapat terjadi dari dispersi zat padat, cair, atau gas ke dalam zat 

pendispersi dalam gas tidak akan menghasilkan koloid. Sistem 

koloid diberi nama berdasarkan fase terdispersi dan fase 

pendispersinya. Beberapa jenis koloid dapat dilihat pada tabel II.3. 

Tabel II.3 Beberapa Jenis Koloid 

No Fase 

terdispersi 

Medium 

pendispersi 

Jenis Koloid 

1 Padat Padat Sol Padat 

2 Cair Padat Emulsi Padat 

3 Gas Padat Busa Padat 

4 Padat Cair Sol, Gel 

5 Cair Cair Emulsi 

6 Gas Cair Busa 

7 Padat Gas Aerosol Padat 

8 Cair Gas Aerosol Cair 

 

c. Sifat Koloid 

Koloid adalah suatu campuran sehingga sifatnya ada yang sama 

dan ada yang berbeda dengan larutan. Sifat khusus koloid timbul 

akibat partikelnya yang lebih besar dari pada partikel larutan. Sifat 

itu adalah sebagai berikut
46

. 

1) Sifat Koligatif  

Koloid yang banyak dibicarakan adalah dalam medium cair. 

Dalam sistem ini, unit terkecil fasa terdispersi adalah partikel 
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dalam bentuk molekul atau agregat. Partikel ini mempengaruhi 

sifat medium sehingga koloid mempunyai sifat koligatif. Sifat 

koligatif  berguna untuk menghitung jumlah mol atau 

konsentrasi partikel koloid
47

.  

2) Sifat Optik 

Ukuran partikel koloid agak besar, maka cahaya yang 

melewatinya akan dipantulkan. Arah pantulan itu tidak teratur 

karena partikel tersebar secara acak sehingga pantulan cahaya 

itu berhamburan ke segala arah yang disebut efek Tyndall. Hal 

ini tidak terjadi dalam larutan, karena partikelnya sangat kecil 

sehingga tidak mengubah arah cahaya
48

.  

3) Sifat Kinetik  

Sebagai partikel yang bebas dalam mediumnya, partikel 

koloid selalu bergerak ke segala arah. Gerakannya selalu lurus 

dan akan patah bila bertabrakan dengan partikel lain. Gerakan 

itu disebut gerak Brown. Gerakan ini dapat diteliti dengan 

mikroskop optik, untuk mengamati cahaya yang lewat dalam 

koloid dengan latar belakang gelap yang terlihat bukanlah 

partikel koloid, melainkan bintik-bintik cahaya yang berkilauan. 

Gerak Brown menunjukkan bahwa partikel koloid berdifusi 

lambat
49

.  
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4) Adsorpsi  

Materi dalam keadaan koloid mempunyai jumlah 

permukaan yang lebih luas dibandingkan dalam bentuk 

gumpalan. Pada permukaan koloid, terdapat gaya van der wawls 

terhadap molekul atau ion lain di sekitarnya. Melekatnya zat lain 

pada permukaan koloid itu disebut adsorpsi. Suatu koloid 

umumnya hanya mengadsorpsi ion positif atau ion negatif saja. 

Ion yang teradsorpsi dapat membentuk satu atau dua lapisan
50

.  

Koloid banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 

Misalnya santan, susu, es krim, debu, dan asap. Beberapa zat 

yang tidak dapat larut agar stabil dibuat sebagai koloid, 

misalnya bahan kosmetik (lipstik, pembersih, dan minyak 

rambut). Roti, kue, dan agar-agar merupakan bahan makanan 

yang merupakan sistem koloid. Obat-obatan yang sukar larut 

biasanya juga sebagai koloid, misalnya sirup obat batuk dan 

minyak ikan. Sistem koloid mempunyai sifat yang khas, yang 

berbeda dengan sifat sistem  dispersi lainnya. Beberapa sifat 

koloid yang khas, misalnya efek tyndall, gerak Brown, adsorpsi, 

dan koagulasi.  

a) Efek Tyndall  

Pernah kita amati cahaya dihamburkan oleh partikel -

partikel debu bila seberkas cahaya matahari memasuki kamar 
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gelap, lewat pintu yang terbuka sedikit atau lewat suatu 

celah. Partikel debu, banyak diantaranya terlalu kecil untuk 

dilihat, akan nampak sebagai titik-titik terang dalam suatu 

berkas cahaya. Bila partikel itu memang berukuran koloid, 

partikel itu sendiri tidak nampak, yang terlihat ialah cahaya 

yang dihamburkan oleh mereka. Hamburan cahaya ini 

disebut efek Tyndall. Ini disebabkan oleh fakta bahwa 

partikel kecil menghamburkan cahaya dalam segala arah.   

Efek tyndall dapat digunakan untuk memperbedakan 

dispersi koloid dan suatu larutan biasa, karena atom, molekul 

kecil, ataupun ion yang berada dalam suatu larutan tidak 

menghamburkan cahaya secara jelas dalam contoh-contoh 

yang tebalnya tak seberapa. Penghamburan cahaya Tyndall 

dapat menjelaskan buramnya dispersi koloid. Misalnya, 

meskipun baik minyak zaitun maupun air itu tembus cahaya, 

dispersi koloid dari kedua zat ini nampak seperti susu. 

b) Gerak Brown  

Jika suatu mikroskop optis difokuskan pada suatu 

dispersi koloid pada arah yang tegak lurus pada berkas 

cahaya dan dengan latar belakang gelap, akan nampak 

partikel-partikel koloid, bukan sebagai partikel dengan batas 

yang jelas, melainkan sebagai bintik yang berkilauan. 

Dengan mengikuti bintik-bintik cahaya yang dipantulkan ini, 
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orang dapat melihat bahwa partikel koloid yang terdispersi 

ini bergerak terus-menerus secara acak menurut jalan yang 

berliku-liku. Gerakan acak partikel koloid dalam suatu 

medium pendispersi ini disebut gerakan brown, menurut 

seorang ahli botani inggris, Robert Brown, yang 

mempelajarinya pada tahun 1827.  

Pada tahun 1905 Albert Einstein menerbitkan analisis 

matematis mengenai gerak brown ini. Einstein menunjukkan 

bahwa suatu partikel mikroskopis yang melayang dalam 

suatu medium akan menunjukkan suatu gerakan acak karena 

banyaknya tabrakan oleh molekul-molekul pada sisi - sisi 

partikel itu tidak sama
51

. 

c) Adsorpsi 

Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan muatan oleh 

permukaan - permukaan partikel koloid. Adsorpsi terjadi 

karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik 

(ditempeli) oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan menarik 

ini disebabkan adanya tegangan permukaan koloid yang 

cukup tinggi, sehingga bila ada partikel yang menempel akan 

cenderung dipertahankan pada permukaannya.  

Daya serap zat padat terhadap gas tergantung dari jenis 

adsorbens, jenis gas, luas permukaan adsorbens, temperatur 
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gas, dan tekanan gas. Untuk suatu adsorbens tertentu, 

banyaknya gas yang dapat diserap makin besar bila 

temperatur kritis semakin tinggi atau gas makin mudah 

dicairkan. Makin luas permukaan adsorbens, makin banyak 

gas yang dapat diserap. Luas permukaan sukar ditentukan, 

hingga biasanya daya serap dihitung tiap satuan massa 

adsorben.  

d) Koagulasi 

Dispersi koloid dapat mengalami peristiwa 

penggumpalan atau koagulasi. Terjadinya peristiwa koagulasi 

pada koloid dapat diakibatkan oleh peristiwa mekanis atau 

peristiwa kimia. Peristiwa mekanis misalnya pemanasan atau 

pendinginan. Darah merupakan sol butir-butir darah merah 

yang terdispersi dalam plasma darah. Bila darah dipanaskan 

akan menggumpal. Sebaliknya, agar-agar akan menggumpal 

bila didinginkan
52

. 

d. Pemurnian koloid 

1) Elektroforesis 

Campuran beberapa koloid yang bermuatan listrik dapat 

dipisahkan dengan cara elektroforesis, karena koloid akan 

tertarik ke elektroda yang berlawanan muatannya. Tabung U 

berisi campuran dua macam koloid atau lebih. Kemudian 
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masing-masing kakinya diberi elektroda. Setelah dialiri arus 

searah, koloid dialiri arus searah, koloid bermuatan positif akan 

tertarik ke katoda, dan yang bermuatan negatif akan tertarik ke 

anoda, sehingga keduanya dapat dipisahkan
53

. 

Telah diungkapkan bahwa partikel koloid mengandung 

muatan listrik. Muatan listrik ini diperoleh melalui proses 

adsorpsi ion-ion dari medium pendispersinya. Akibat adanya 

muatan tersebut, partikel koloid dapat bergerak dalam medan 

listrik ke arah kutub yang muatannya berlawanan. Migrasi 

partikel koloid dalam medan listrik dikenal dengan 

elektroforesis. Sifat elektroforesis dari koloid dapat diterapkan 

untuk memisahkan macam-macam protein dalam larutan. 

Muatan pada molekul protein bergantung pada pH larutan, 

pemisahan protein dapat dilakukan. Dengan demikian, 

elektroforesis juga dapat dipakai untuk memurnikan dispersi 

koloid dari pengotor. 

Elektroforesis banyak digunakan dalam industri, misalnya 

untuk melapisi lateks atau melapisi anti karat pada mobil. 

Partikel-partikel lateks yang bermuatan seperti cat tertarik pada 

logam yang berlawanan dengan muatan cat, maka cat akan 

menempel pada logam. Pelapisan logam oleh cat dengan cara ini 

lebih kuat dibandingkan dengan cara konvensional seperti kuas. 
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2) Dialisis 

Pemurnian koloid dengan cara selain elektroforesis dapat 

dilakukan dengan cara dialisis, yaitu suatu teknik pemurnian 

berdasarkan pada perbedaan ukuran partikelnya. Dialisis 

dilakukan dengan cara menempatkan dispersi koloid dalam 

kantung yang terbuat dari membran seperti selofan, perkamen, 

dan membran lain yang sejenis. Selanjutnya, kantung tersebut 

direndam dalam air yang mengalir atau air yang dialirkan. Oleh 

karena itu ion-ion atau molekul memiliki ukuran lebih kecil dari 

pada partikel koloid, maka ion-ion itu dapat berdifusi melalui 

membran lebih cepat dari pada partikel koloid, sehingga partikel 

koloid akan tetap berada di dalam kantung membran. Proses 

dialisis sering diterapkan untuk memurnikan protein dari 

partikel lain ukurannya lebih kecil dari pada protein. Dalam 

industri, teknik dialisis biasanya digunakan untuk memisahkan 

tepung tapioka dari ion-ion sianida yang terkandung dalam 

singkong
54

. 

e. Peranan koloid dalam kehidupan  

Dilingkungan kita ini banyak terdapat sistem koloid, baik yang 

alami maupun buatan manusia. Sistem itu ada yang 

menguntungkan dan ada yang merugikan manusia. Beberapa 
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keuntungan koloid yang dapat digunakan akan dijelaskan berikut 

ini. 

1) Mengurangi polusi udara  

Gas buangan pabrik yang mengandung asap dan partikel 

berbahaya dapat diatasi dengan menggunakan alat yang disebut 

pengendap Cottrell. Asap buangan itu dimasukkan ke dalam 

ruangan bertegangan listrik tinggi sehingga elektron mengioni 

molekul udara. Partikel asap akan menyerap ion positif dan 

tertarik ke elektroda negatif sehingga menggumpal. Akhirnya 

gas buangan keluar bebas asap dan padatan. 

2) Penggumpalan lateks 

Lateks adalah koloid karet dalam air, berupa sol bermuatan 

negatif. Bila ditambah ion positif, lateks menggumpal dan dapat 

dibentuk sesuai cetakan. 

3) Membantu pasien gagal ginjal 

Darah mengandung banyak partikel koloid, seperti sel darah 

merah, sel darah putih, dan anti bodi. Orang yang ginjalnya 

tidak mampu mengeluarkan senyawa beracun dari darah; seperti 

urea dan keratin, disebut gagal ginjal. Orang ini dapat dibantu 

dengan cara dialisis, yaitu mengisap darahnya dan dialirkan 

kedalam alat (disebut alat cuci darah) sehingga urea dan keratin 

serta ion-ion lain ditarik  keluar. Darah yang telah bersih 

dimasukkan kembali ke dalam tubuh penderita. 
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4) Penjernihan air 

Air yang jernih harus bebas koloid, oleh karena itu air diberi 

aluminium sulfat atau tawas. Tawas akan terurai menjadi Al
3+

 

dan SO4
2-

 yang mengkoagulasi (menggumpalkan) partikel 

koloid sehingga mengendap didasar wadah dan air menjadi 

jernih. 

5) Sebagai deodorant 

Keringat biasanya mengandung protein yang dapat 

menimbulkan bau bila diuraikan oleh bakteri yang banyak 

terdapat di tempat basah, seperti ketiak. Bila ditempat itu diberi 

deodorant, bau itu dapat berkurang atau hilang, karena 

deodorant mengandung  aluminium klorida untuk 

mengkoagulasi (mengendapkan) protein dalam keringat. 

Endapan protein ini dapat menghalangi kerja kelenjar keringat 

sehingga keringat dan protein yang dihasilkan berkurang. 

6) Sebagai bahan makanan dan obat 

Ada bahan makanan atau obat yang berwujud padat 

sehingga tidak enak dan sulit ditelan. Tambahan lagi, zat ini 

tidak larut dalam cairan (air). Untuk mengatasinya, zat itu 

dikemas dalam bentuk koloid sehingga mudah diminum, 

contohnya susu encer
55

. Minuman dalam bentuk koloid 

misalnya sirup, susu cair, macam-macam jus, kopi, yogurt. 
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Contoh makanan yang membentuk koloid misalnya keju, 

mentega, saos, kecap, sambal, es krim, pudding, tahu, selai, dan 

banyak lagi jenis makanan lainnya
56

. 

7) Sebagai bahan kosmetik 

Ada berbagai bahan kosmetik berupa padatan, tetapi lebih 

baik bila dipakai dalam bentuk cairan.Untuk itu biasanya dibuat 

berupa koloid dalam pelarut tertentu. 

8) Bahan pencuci  

Sabun sebagai pembersih karena dapat mengemulsi minyak 

dalam air. Sabun dalam air terion menjadi Na
+
 dan ion asam 

lemak. Kepala asam lemak yang bermuatan negatif larut dalam 

air, sedangkan ekornya larut dalam minyak. Hal ini 

menyebabkan tetesan minyak larut dalam air
57

. 

9) Industri cat, keramik, tinta, semen, kulit, pulp dan kertas
58

. 

10) Obat semprot pertanian dan insektisida
59

. 

f. Pembuatan koloid 

Sistem koloid dapat dibuat dengan dua cara, yaitu cara dispersi 

dan kondensasi. 

1) Dispersi 

Gumpalan materi atau suspensi kasar dapat diubah menjadi 

lebih kecil sehingga tersebar dan berukuran koloid. Membuat 
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koloid dengan memecah gumpalan itu disebut dispersi 

(penyebaran)
60

. Beberapa metode praktis yang biasa digunakan 

untuk membuat koloid dengan cara dispersi adalah cara 

mekanik, cara busur listrik bredig, cara peptisasi, dan cara 

homogenitas
61

. 

a) Cara mekanik, yaitu menggerus (menggiling) partikel kasar 

sampai berukuran koloid
62

. Contoh cara ini misalnya 

penggilingan kacang kedelai pada pembuatan tahu. 

Pembuatan cat di industri juga menggunakan cara ini, dimana 

bahan untuk membuat cat digiling sampai berukuran koloid, 

kemudian didispersikan ke dalam medium pendispersi seperti 

air atau terpentin
63

. 

b) Cara busur listrik bredig, pada cara ini, arus listrik 

bertegangan tinggi dialirkan melalui dua buah elektroda 

logam sebagai bahan terdispersi. Kemudian kedua elektroda 

tersebut dicelupkan ke dalam air hingga kedua ujung 

elektroda hampir bersentuhan hingga terjadi loncatan api 

listrik. Loncatan api menimbulkan bahan elektroda menguap 

dan larut dalam  medium pendispersi seperti air membentuk 

sol. Logam-logam yang dapat membentuk sol dengan cara ini 

adalah platina, emas, dan perak. 
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c) Cara peptisasi, yaitu membuat koloid dengan menambahkan 

suatu cairan kepada partikel kasar (endapan) sehingga pecah 

menjadi koloid
64

. Kemudian dengan menambahkan ion-ion 

yang dapat diadsorpsi oleh partikel-partikel koloid hingga 

koloid tersebut menjadi stabil. Dalam praktiknya, ke dalam 

suspensi kasar ditambahkan larutan ion sejenis, kemudian 

dilakukan pengadukan. Adanya pengadukan ini 

menyebabkan agregat-agregat yang lebih kecil menuju   

ukuran koloid. Koagulasi agregat-agregat yang telah 

membentuk ukuran koloid dapat dihambat karena adanya 

ion-ion yang teradsorpsi. Cara seperti ini dikenal sebagai cara 

peptisasi.  

d) Cara Homogenitas¸ pembuatan koloid jenis tertentu dapat 

dilakukan dengan menggunakan mesin penghomogen atau 

mesin untuk membuat zat menjadi homogen dan berukuran 

koloid. Cara ini digunakan pada pembuatan susu
65

. 

2) Kondensasi 

Kondensasi adalah kebalikan dari dispersi, yaitu 

penggabungan (kondensasi) partikel kecil menjadi lebih besar 

sampai berukuran koloid. Penggabungan itu terjadi dengan 

berbagai cara, di antaranya sebagai berikut: 
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a) Cara reaksi kimia, yaitu menambahkan pereaksi tertentu 

ke dalam larutan sehingga hasil reaksinya berupa koloid.  

b) Cara reduksi, yaitu mereduksi logam dari senyawa 

sehingga terbentuk agregat logam. Contohnya membuat 

koloid emas dengan mereduksi emas klorida dengan stanni 

klorida. 

2AuCl3 + 3SnCl2  2 Au + 3SnCl4 

c) Cara oksidasi, yaitu mengoksidasi unsur dalam senyawa 

sehingga terbentuk unsur bebas. Contohnya dalam 

membuat koloid belerang dengan mengoksidasi hidrogen 

sulfida dengan SO2. 

2H2S + SO2  2S + H2O 

d) Cara hidrolisis, yaitu menghidrolisis senyawa ion sehingga 

terbentuk unsur bebas. Contohnya dalam membuat koloid  

Fe(OH)3 dengan memasukkan larutan FeCl3 ke dalam air 

panas. 

FeCl3(aq) + H2O(l)  Fe(OH)3(s) + 3HCl(aq) 

e) Reaksi metatesis, yaitu penukaran ion sehingga terbentuk 

senyawa yang sukar larut (koloid). Contohnya dalam 

membuat koloid AgBr dengan mereaksikan larutan 

AgNO3 dengan KBr.  

AgNO3 + KBr   AgBr + KNO3 
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f) Cara pertukaran pelarut, koloid dapat dibuat dengan 

menukar pelarut atau menambahkan pelarut lain, jika 

senyawa lebih sukar larut dalam pelarut kedua. Contohnya 

dalam membuat koloid belerang, dengan menambahkan 

air ke dalam larutan belerang ke dalam alkohol. 

g) Pendingin berlebih, koloid dapat terjadi bila campuran 

didinginkan sehingga salah satu senyawa membeku 

(koloida). Contohnya membuat koloid es dengan 

mendinginkan campuran eter atau kloroform dengan air
66

. 

5. Pengaruh Model Pembelajaran Predict Observe Explain (POE) 

berbasis Student Created Case Studies Terhadap Hasil Belajar  

Proses pembelajaran berlangsung jika ada interaksi antara guru 

dan siswanya. Fakta yang terjadi di lapangan bahwa proses 

pembelajaran tersebut masih berpusat pada guru. Guru memberikan 

materi, menjelaskan dari awal hingga akhir, sehingga siswa menjadi 

pasif. Siswa hanya menghafal yang diberikan guru pada proses 

pembelajaran. Siswa tidak mampu mengembangkan potensi yang 

dimilikinya, sehingga hasil belajar yang didapatkan tidak sesuai 

dengan yang diinginkan. 

Potensi siswa dapat dikembangkan dalam proses pembelajaran 

apabila siswa dapat berperan aktif terlibat pada proses pembelajaran 

tersebut. Siswa akan mengalami bagaimana rasanya belajar. Salah 
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satu model yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar 

adalah model Predict Observe Explain (POE) berbasis Student 

Created Case Studies.  

Model pembelajaran Predict Observe Explain (POE) berbasis 

Student Created Case Studies  ini memberikan dorongan kepada siswa 

untuk mempelajari masalah yang perlu dipecahkan dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga siswa dapat memaknai hubungan antara 

pembelajaran kimia terkhusus materi koloid dalam kehidupan nyata. 

Model pembelajaran Predict Observe Explain (POE) berbasis Student 

Created Case Studies juga mampu meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan tugas, menggali pemahaman siswa tentang 

materi pelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa. Berawal dari 

guru menyajikan studi kasus berupa gambar yang sering dijumpa 

siswa dalam kehidupan sehari-hari kemudian siswa memperediksikan 

pemecahan sementara atau dugaan diawal namun disertai alasan yang 

rasional bukan sekedar menebak, selanjutnya siswa melakukan 

kegiatan observasi melalui ekperimen atau demonstrasi dan memberi 

jawaban atas masalah tersebut dan terakhir siswa menyesuaikan antara 

dugaan (prediksi) yang dibuat peserta didik dengan apa yang 

dihasilkan saat mengamati. 

Salah satu materi yang cocok untuk model pembelajaran ini 

adalah pokok bahasan koloid. Materi koloid merupakan materi yang 

memerlukan penalaran, cara berpikir logis dan analisis yang tinggi 
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untuk memahami materi tersebut walaupun materi tersebut sangat erat 

kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Model Predict Observe 

Explain (POE) berbasis Student Created Case Studies dapat 

mengajarkan siswa memecahkan studi kasus yang dihadapi atau 

muncul dalam kehidupan sehari-hari, siswa juga belajar 

mendiskusikan permasalahan dengan kelompoknya serta memberi 

keyakinan terhadap kebenaran dari materi pembelajaran juga 

pengalaman dan kesempatan melalui kegiatan eksperimen atau 

demostrasi yang mereka lakukan dalam pembelajaran.  

B. Penelitian Yang Relevan  

Sebagai bahan acuan penelitian ini yaitu hasil penelitian relevan 

diantaranya: 

1 Rikardus menunjukkan prestasi belajar fisika siswa yang belajar 

dengan menggunakan model pembelajaran POE berbasis Student 

Created Case Studies tidak berbeda secara signifikan dengan siswa 

yang belajar menggunakan pendekatan scientific serta adanya 

interaksi yang signifikan antara model POE terhadap prestasi belajar 

fisika siswa
67

. 

2 Kurnia Novita Sari menunjukkan adanya perbedaan antara aktivitas 

belajar IPA iswa dengan penerapan model POE dan aktivitas belajar 

IPA siswa dengan penerapan model pembelajaran konvensional. Pada 

model POE mendapat nilai thitung sebesar 22,341 sedangkan ttabel 
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sebesar 1,676. Disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, 

aktivitas belajar IPA siswa denga npenerapan model POE lebih tinggi 

dari pada aktivitas belajar IPA siswa dengan penerapan model 

pembelajaran konvensional.
68

. 

3 Penelitian Anggun Nopitasari menunjukkan penerapan model 

pembelajaran Student Created Case Studies disertai media gambar 

berpengaruh terhadap kemampuan keterampilan proses sains siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Mojolaban tahun pelajaran 2011/2012
69

. 

4 Desi Nur Anisa menunjukkan 1) terdapat pengaruh signifikan model 

pembelajaran POE dengan metode eksperimen dan demonstrasi 

terhadap prestasi belajar materi pokok Asam, Basa, dan Garam Siswa 

Kelas VII SMP N 1 Jaten , 2) terdapat pengaruh signifikan sikap 

ilmiah terhadap prestasi belajar siswa materi pokok Asam, Basa, dan 

Garam Siswa Kelas VII SMP N 1 Jaten, dan 3) tidak ada interaksi 

antara model pembelajaran POE dengan metode eksperimen dan 

demonstrasi
70

. 

5 Dian Ma’rifatun menunjukkan penerapan model POE dengan metode 

eksperimen memberikan prestasi belajar lebih tinggi dibandingkan 

dengan metode demonstasi pada pembelajaran. Diperoleh prestasi 
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belajar kognitif siswa kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II 

masing-masing sebesar 76,05 dan 71,42. Nilai rata-rata prestasi 

belajar siswa eksperimen I dan kelas eksperimen II masing-masing 

sebesar 83,63 dan 80,14. Hasil uji t-pihak kanan untuk prestasi belajar 

kognitif diperoleh thitung = 1,77 > ttabel = 1,67 dan untuk prestasi belajar 

afektif diperoleh thitung = 1,94 > ttabel = 1,67
71

. 

6 Yuli Atriyanti  menunjukkan adanya pengaruh penerapan model 

pembelajaran POE dapat meningkatkan ketercapaian kompetensi 

dasar siswa terhadap materi hidrolisis garam. Hasil uji n-gain untuk 

kelas ekperimen sebesar 0,24 dan untuk kelas kontrol sebesar 0,16. 

Uji t-tes menunjukan nilai t-hitung sebesar 2,00 sementara t-kritis 

sebesar 0,063
72

. 

7 Yaumil Khairi menunjukkan hasil perhitungan pengujian hipotesis 

dengan menggunakan uji-t satu pihak pada posttest, diperoleh thitung 

= 5,9 dan ttabel = 2,00. Berdasarkan data tersebut, kriteriapenerimaan 

H0 dimana –t (1 – 0,5α)< t < t (1 – 0,5α) tidak terpenuhi, H0 ditolak 

dan hipotesis satu (H1) diterima pada taraf nyata 5% dan dk = 58. 

Disimpulkan bahwa model pembelajaran Predict-Observe-Explain 

(POE) dapat berpengaruh hasil belajar fisika
73

. 
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C. Konsep Operasional  

1. Rancangan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dalam 2 variabel, yaitu: 

a. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 

Predict Observe Explain (POE)  berbasis Student Created Case 

Studies. 

b. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa, 

hasil belajar ini dapat dilihat dari tes yang akan dilaksanakan pada 

akhir pertemuan. 

2. Prosedur Penelitian 

a. Tahap persiapan 

1) Menetapkan kelas penelitian yaitu kelas XI SMA Negeri 11 

Pekanbaru Tahun Pelajaran 2016/2017 sebagai subjek 

penelitian. 

2) Menetapkan pokok bahasan yang akan disajikan pada 

penelitian yaitu koloid. 

3) Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus, 

program semester, RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran), LKS (Lembar Kerja Siswa), soal uji 

homogenitas, soal pretest dan posttest. 

4) Mempersiapkan bahan dan alat untuk melakukan eksperimen 

atau demonstrasi. 
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5) Melakukan uji homogenitas untuk ketiga kelas sampel dan 

mengolah tes ulangan siswa dan selanjutnya memilih kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

6) Menyiapkan lembar observasi untuk guru. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Langkah-langkah yang dilakukan pada pelaksanaan 

penelitian adalah sebagai berikut:  

1) Melaksanakan uji homogenitas pada kelas XI IPA 1, XI IPA 

2 dan XI IPA 5 SMA Negeri 11 Pekanbaru untuk 

menentukan dua kelas yang akan diambil sebagai sampel. 

Soal uji homogenitas yaitu pokok bahasan kelarutan dan hasil 

kali kelarutan. 

2) Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol melalui uji 

homogenitas dengan rumus uji F. 

3) Pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan tes awal 

(pretest) untuk mengetahui kemampuan siswa mengenai pokok 

bahasan koloid. 

4) Menyiapkan lembar observasi untuk guru dan siswa. 

5) Selanjutnya pada kelas eksperimen diberikan perlakuan model 

pembelajaran Predict Observe Explain (POE) berbasis Student 

Created Case Studies sedangkan kelas kontrol menggunakan 

metode ceramah dan diskusi kelompok. 
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Setelah menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol maka 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

a) Kelas Eksperimen 

Langkah-langkah pelaksanaan pada kelas eksperimen adalah 

sebagai berikut: 

(1) Pendahuluan 

(a) Salam Pembuka. 

(b) Siswa menyiapkan kelas, berdo’a dan guru mengabsen 

siswa. 

(c) Menyampaikan indikator pembelajaran. 

(d) Guru memberikan apersepsi berupa pertanyaan. 

(e) Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

(f) Guru menyampaikan kompetensi yang harus dicapai 

siswa. 

(2) Kegiatan Inti 

Berikut Langkah-langkahnya: 

(a) Guru menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan model 

pembelajaran Predict-Observe-Explain (POE) berbasis 

Student Created Case Studies. 

(b) Guru membagikan kelompok secara heterogen yang 

terdiri dari 5 - 6 orang perkelompok. 

(c) Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

eksperimen pada masing-masing kelompok yang 
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didalamnya terdapat Student Created Case Studies (Studi 

Kasus Kreasi Siswa)  yang harus dipecahkan. 

(d) Guru menjelaskan tentang materi koloid. 

(e) Siswa membaca Lembar Studi Kasus Kreasi Siswa dan 

memberikan prediksi berdasarkan permasalahan dari 

pengalaman atau dari buku panduan pada bagian Prediksi 

(Predict) yang telah disediakan dalam LKS. 

(f) Masing-masing kelompok mengobservasi dengan 

melakukan eksperimen atau demonstrasi berdasarkan 

langkah kerja pada bagian Observasi ( Observe) yang 

telah disediakan dalam LKS. 

(g) Siswa mendiskusikan hasil pengamatan dan membuat 

laporan hasil eksperimen atau demostrasi dengan teman 

sekelompoknya pada bagian menyimpulkan (Explain) 

yang telah disediakan dalam LKS. 

(h) Masing-masing kelompok  merangkum  laporan  hasil  

eksperimen atau demonstrasi. 

(i) Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil observasi 

dikelas serta kelompok lain memberikan tanggapan. 

(j) Siswa menyimak dan menanggapi presentasi yang 

disampaikan oleh teman dari kelompok lain. 

(k) Siswa  bersama  guru  mendiskusikan  hasil  eksperimen 

atau demonstrasi yang telah dilakukan.  
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(l) Siswa menjawab ulang prediksi sebelum percobaan yang 

telah ditulis dalam LKS. 

(m)  Guru meminta siswa membuat kesimpulan dari hasil 

diskusi yang telah dilakukan. 

(3) Penutup 

(a) Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan kembali 

intisari materi yang dipelajari. 

(b) Guru menyampaikan informasi tentang materi pelajaran 

yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. 

(c) Salam penutup 

b) Kelas Kontrol 

(1) Pendahuluan 

(a) Salam Pembuka. 

(b) Siswa menyiapkan kelas, berdo’a dan guru mengabsen 

siswa. 

(c) Menyampaikan indikator pembelajaran. 

(d) Guru memberikan apersepsi berupa pertanyaan. 

(e) Guru memberikan motivasi kepada siswa 

(f) Guru menyampaikan kompetensi yang harus dicapai 

siswa. 

(2) Kegiatan Inti 

Berikut langkah-langkahnya: 

(a) Guru menjelaskan materi koloid. 
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(b) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya apa yang belum dimengerti. 

(c) Guru membagikan kelompok secara heterogen yang 

terdiri dari 5 - 6 orang perkelompok. 

(d) Guru membagi  Lembar Kerja Siswa (LKS) pada 

masing-masing kelompok 

(e) Masing-masing kelompok mengerjakan LKS yang 

diberikan guru. 

(f) Masing-masing kelompok berdiskusi dan menjawab 

LKS. 

(g) Siswa mengumpulkan LKS 

(h) Guru dan siswa bersama mengukuhkan jawaban LKS 

(3) Penutup 

(a) Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan kembali 

intisari materi yang dipelajari. 

(b) Guru menyampaikan informasi tentang materi pelajaran 

yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. 

(c) Salam penutup 

c. Tahap Akhir 

1) Pada kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah semua materi 

pada pokok bahasan koloid selesai diajarkan, guru memberikan 

tes akhir (posttest) untuk menentukan peningkatan hasil belajar 

siswa 
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2) Data akhir (selisih nilai pretest dan posttest) yang diperoleh 

dari kedua kelas akan dianalisis dengan menggunakan rumus 

statistic (t-test). 

3) Besarnya peningkatan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran Predict Observe Explain 

(POE) berbasis Student Created Case Studies dapat diketahui 

melalui hasil selisih dari nilai pretest dan posttest . Secara garis 

besar prosedur penelitian dapat dilihat pada Gambar II.1 
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        Gambar II.1. Bagan Prosedur Penelitian 
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D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan 

masalah dan akan dilakukan pembuktian. Hipotesis dalam penelitian ini 

adalah : 

Ho: Tidak ada pengaruh model pembelajaran Predict Observe Explain 

(POE) berbasis Student Created Case Studies terhadap hasil belajar 

siswa pada materi koloid di SMA Negeri 11 Pekanbaru. 

Ha: Ada pengaruh model pembelajaran Predict Observe Explain (POE) 

berbasis Student Created Case Studies terhadap hasil belajar siswa 

pada koloid di SMA Negeri 11 Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


