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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu contoh konseptual atau 

prosedural dari suatu program, sistem, atau proses yang dapat 

dijadikan acuan atau pedoman dalamm mencapai tujuan. Dalam 

model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kopetensi siswa 

dengan pendekatan metode, dan teknik pembelajaran.
8
 

Model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas dari 

pada strategi, metode atau prosedur pembelajaran. Istilah model 

pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yang tidak dipunyai oleh 

strategi atau metode pembelajaran: 

a. Rasional teoritis yang logis yang disusun oleh pendidik 

b. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

c. Langkah-langkah mengajar yang diperlukan agar model 

pembelajaran dapat dilakasanakan secara optimal 

d. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran 

dapat dicapai.
9
 

Melalui model pembelajaran guru dapat membantu peserta didik 

mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara berpikir dan 

mengekspresikan ide. Model pembelajaran berfungsi pula sebagai 

                                                           
8
 
 
Miterianifa, Op. Cit, hlm. 15-16. 

9
 Dini Rosdiani, Model Pembelajaran Langsung Dalam Pendidikan Jasmani Dan 

Kesehatan, (Bandung: Alfabeta, 2012),  hlm. 2 
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pedoman bagi para perancang pembelajaran dan patra guru dalam 

merencanakan aktivitas belajar mengajar.
10

 

Model pembelajaran merupakan sebuah rencana yang 

dimanfaatkan untuk merancang. Isi yang terkandung didalam model 

pembelajaran adalah berupa strategi pengajaran yang digunakan untuk 

mencapai tujuan intruksional. Contoh strategi pengajaran yang biasa 

guru terapakan pada saat proses balajar mengajar adalah manajemen 

kelas, pengelompokan siswa, dan penggunaan alat bantu pengajaran.
11

 

a. Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang 

dirancang untuk membelajarkan kecakapan akademik (academic 

skill), sekaligus keterampilan sosial (social skill).
12

 

Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam 

pengajaran dimana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil untuk saking membantu satu sama lainnya dalam 

mempelajaru materi pelajaran. Dalam kelas kooperatif, para siswa 

diharapkan saling membantu, saling mendiskusikan dan 

berargumentasi, untuk mengasah pengetahuan yang mereka kuasai 

saat itu dan menutup kesenjengan dalam pemahaman masing-

masing.
13

 

                                                           
10

 Agus Suprijono, Cooperative Learning: Teori Dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2009),  hlm. 46 
11

 Dini Rosdiana. Loc. Cit. 
12

 Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2010),  hlm. 267 
13

  Robert E. Slavin, Cooperative Learning, (Bandung: Nusa Media, 2005),  hlm. 4 
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Pembelajaran kooperatif bukanlah gagasan baru dalam dunia 

pendidikan, tetapi sebelum masa belakangan ini, metode ini hanya 

digunakan oleh beberapa guru untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti 

tugas-tugas atau laporan kelompok tertentu. Namun demikian 

penelitian selama dua puluh tahun terakhir ini telah 

menhidentifikasikan metode pembelajaran kooperatif yang dapat  

digunakan secara efektif pada setiap tingkatan kelas dan untuk 

mengajarkan berbagai macam mata pelajaran. Mulai dari 

matematika, membaca, menulis sampai pada ilmu pengetahuan 

ilmiah, mulai dari kemampuan dasar sampai pemecahan masalah-

masalah yang kompleks. Lebih daripada itu, pembelajaran 

kooperatif juga dapat digunakan sebagai cara utama dalam 

mengatur kelas pengajaran.
14

 

Ada banyak alasan yang membuat pelajaran kooperatif 

memasuki jalur utama praktik pendidikan. Salah satunya adalah 

berdasrkan penelitian dasar yang mendukung pembelajaran 

kooperatif untuk mennigkatkan pencapaian prestasi para siswa, dan 

juga akibat-akibat positif lainnya yang dapat mengembangkan 

hubungan antar kelompok, penerimaan terhadap teman sekelas 

yang lemah dalam bidang akademik, dan meningkatkan rasa harga 

diri. Alasan lain adalah tumbuhnya kesadaran bahwa para siswa 

perlu belajar untuk berfikir, menyelesaiakan masalah, dan 
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mengintegrasikan serta mengaplikasikan kemampuan dan 

pengetahuan merek, dan bahwa pembelajara kooperatif merupakan 

sarana yang sangat baik untuk mencapai hal-hal semacam itu.
15

 

Tabel II.1 Tahapan Dalam Model Pembelajaran Kooperatif.
16

 

Tahap Kegiatan guru 
1. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan 

memotivasis iswa 

Guru menyampaikan semua tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai pada 

pembelajaran tersebut 

2. Menyajikan informasi Menyajikan informasi kepada siswa 

dengan jalan demonstrasi atau lewat 

bahan bacaan 

3. Mengorganisasikan 

siswa kedalam  

kelompok- kelompok 

belajar 

Menjelaskan kepada siswa bagaimana 

caranya membentuk kelompok belajar 

dan membantu setiap kelompok agar 

melakukan transisi secara efisien 

4. Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Membimbing kelompok-kelompok 

belajar pada saat meraka mengerjakan 

tugas mereka 

5. Evaluasi  Mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah dipelajari 

6. Memberikan 

penghargaan  

Memberikan penghargaan hasil belajar 

yang diperoleh kelompok 

 

b. Model Pembelajaran  Kooperatif Course Review Horay 

a. Pengertian dan komponen pembelajaran kooperatif tipe Course 

Review Horay  

Model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay 

merupakan kegiatan belajar mengajar dengan cara 

mengelompokan siswa kedalam kelompok-kelompok kecil. Tipe 

pembelajaran Course Review Horay merupakan suatu 

pembelajaran pengujian terhadap pemahaman konsep siswa 

menggunakan kotak (tabel) yang diisi dengan soal dan diberi 
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nomor untuk menuliskan jawabannya. Pada pembelajaran 

Course Review Horay aktivitas belajar lebih banyak berpusat 

pada siswa. Dengan demikian, pada proses pembelajaran guru 

hanya bertindak sebagai penyampai informasi, fasilitator, dan 

pembimbing.  

Selain itu, pembelajaran Course Review Horay merupakan 

pembelajaran yang menciptakan suasana kelas menjadi meriah 

dan menyenangkan karena setiap siswa yang dapat menjawab 

benr maka siswa tersebut diwajibkan berteriak “hore” atau yel-

yel lainnya ang disepakati.
17

 Sebagaimana Slavin menyatakan 

bahwa cooperatif learning merupakan model pembelajaran 

dimana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga 

dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar.
18

  

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe  Course 

Review Horay antara lain :
19

 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

b. Guru mendemonstrasikan atau menyajikan materi sesuai 

dengan topik. 

c. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok dan 

memberikan kesempatan kepada siswa bertanya jawab. 

                                                           
17

 Imas Kurniasih & Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran Untuk 

Peningkatan Profesionalitas Guru, Kata Pena, 2016. hlm. 80 
18

 Isjoni, Cooperatif Learning, (Bandung: Alfabeta, 2011),  hlm. 15  
19

 Agus Suprijono, Op. Cit, hlm. 129 
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d. Untuk menguji pemahaman, kelompok di suruh membuat 

kotak (tabel) berjumlah 9 atau 16 atau 25 buah sesuai dengan 

kebutuhan dan tiap kotak diisi angka sesuai dengan banyak 

soal yang di ajukan guru pada tiap pertemuan tersebut. 

e. Guru memberikan soal yang nomornya dipilih secara acak. 

Kelompok menuliskan jawaban di dalam kotan yang 

nomornya disebutkan guru dan langsung didiskusikan, jika 

benar diisi tanda (√) dan salah diisi tanda ( x ). 

f. Kelompok yang sudah mendapat tanda benar (√) harus 

berteriak horay atau yel-yel lainnya. 

g. Nilai kelompok dihitung dari jawaban benar dan jumlah 

horay yang diperoleh. 

h. Guru memberikan reward pada kelompok yang memperoleh 

nilai tinggi yang banyak memperoleh horay. 

i. Penutup. 

Dengan demikian, melalui pembelajaran kooperatif Course 

Review Horay ini diharapkan siswa lebih semangat dalam belajar 

karena pembelajaran lebih menarik dengan diselingi hiburan 

mengenai materi yang dipelajari pada setiap pertemuan sehingga 

suasana tidak menegangkan.  

b. Keunggulan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif 

tipe Course Review Horay  

1) Keunggulan 
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a) Pembelajarannya menarik dan mendorong siswa 

untuk dapat terjun kedalamnya. 

b) Pembelajarannya tidak monoton karena diselingi 

sedikit hiburan sehingga suasana tidak menegangkan. 

c) Siswa lebih semangat belajar karena suasana 

pembelajaran berlangsung menyenangkan. 

d) Melatih kerjasama antar siswa di dalam kelas. 

2) Kelemahan 

a) Siswa aktif dan pasif nilainya disamakan dikarenakan 

penilaiannya secara berkelompok. 

b) Adanya peluang untukk curang.
20

 

2. Lembar Kerja Peserta Didik  

Kata “media” berasal dari bahasa Latin dan bentuk jamak kata 

“medium” yang berarti “perantara atau pengantar”. Media adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga 

proses belajar terjadi.
21

 Menurut Hamdani, LKPD merupakan 

perangkat pembelajaran sebagai pelengkap atau sarana pendukung 

pelaksanaan rencana pembelajaran.
22

  Pada kurikulum KTSP LKPD 

dikenal dengan sebutan LKS. Dalam LKS, peserta didik akan 
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 Imas Kumarsih & Berlin Seni, Op. Cit,  hlm. 81 
21

 Sadiman, A., S, Media Pendidikan : Pengertian dan Pemanfaatannya, (Jakarta: 

Pustekom Dikbud dan PT. Rajagrafindo Persada, 2002),  hlm. 67 
22

 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hal. 74 
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mendapatkan materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan 

materi. Selain itu, peserta didik juga dapat menemukan arahan yang 

terstruktur untuk memahami materi yang diberikan.
23

 Pada suatu 

proses pembelajaran, selain penggunaan model pembelajaran yang 

harus tepat, juga dibutuhkan media pembelajaran yang tepat pula. 

Salah satu media pembelajaran tersebut adalah Lembar Kerja Siswa 

(LKS). Trianto menyatakan bahwa LKS memuat sekumpulan kegiatan 

mendasar yang harus dilakukan oleh siswa untuk memaksimalkan 

pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai 

indikator pencapaian yang ditempuh. Media LKS haruslah mampu 

memberikan informasi yang dibutuhkan siswa sehingga dapat menjadi 

jembatan penghubung antara pengetahuan awak dan baru siswa. LKS 

dapat menuntun siswa dalam menemukan konsep dari materi yang 

dipelajari. Pemahaman konsep siswa yang benar tentunya akan selaras 

dengan hasil belajar siswa tersebut.
24

  

Penggunaan LKS juga memberikan manfaat dan tujuan seperti 

yang diungkapakan oleh Prianto dan Harnoko yaitu sebagai berikut:
25

 

1) Mengaktifkan siswa dalam prose belajar mengajar; 

2) Membantu siswa dalam mengembangkan konsep; 

3) Melatih siswa untuk menemukan dan mengembangkan proses 

belajar mengajar; 

                                                           
23

 Andi Prastowo, Loc. Cit  
24

 Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif  Berorientasi Konstruktivitistik, (Jakarta: 

Perstasi Pustaka, 2011), hlm. 92 
25

 Prianto Dan Harnoko, Perangkat Pembelajaran, (Jakarta: Depdikbud, 1997),  hlm. 43  
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4) Membantu guru dalam menyusun pelajaran; 

5) Sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses 

pembelajaran; 

6) Membantu siswa memperoleh catatan tentang materi yang 

dipelajari melalui kegiatan belajar; 

7) Membantu siswa untuk menambah informasi tentang konsep yang 

dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu 

setelh proses belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan 

tingkah laku baik pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan 

siswa sehingga menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya
26

. Hasil 

belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar. Hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi 

dan keterampilan. 

 Hasil belajar siswa adalah kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah menerima pengalaman belajar. Hasil belajar tersebut terjadi 

terutama berkat evaluasi guru. Hasil belajar dapat berupa dampak 

pengajaran dan dampak pengiring. Kedua dampak tersebut bermanfaat 

bagi guru dan siswa. Penguasaan hasil belajar oleh seseorang dapat 

dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan 

                                                           
26
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pengetahuan, sikap maupun keterampilan motorik. Hampir sebagian 

besar kegiatan atau perilaku yang diperlihatkan seseorang merupakan 

hasil belajar. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa hasil 

belajar siswa adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh 

siswa setelah menerima pengalaman belajar yang ditunjukkan melalui 

penguasaan pengetahuan, keterampilan, atau tingkah laku. 

Menurut Bloom dkk, mengkategorikan hasil belajar ke dalam 

tiga ranah yaitu: ranah kognitif, terdiri dari enam jenis perilaku 

(pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi). 

Ranah afektif terdiri dari lima jenis perilaku (penerimaan, sambutan, 

penilaian, organisasi, karaktrisasi), dan ranah psikomotor terdiri dari 

tujuh perilaku atau kemampuan motorik (persepsi, kesiapan, gerakan 

terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola 

gerakan, kreativitas)
27

  

diantara ketiga ranah tersebut ranah kognitiflah yang pada 

umumnya dinilai oleh para pendidik sekolah, karena berkaitan dengan 

kemampuan siswa dalam memahami/menguasai bahan pelajaran. 

4. Pokok Bahasan Hukum Dasar Kimia  

Dari hasil pengkajian secara eksperimen dengan menggunakan 

metode ilmiah terhadap materi, telah melahirkan beberapa hukum 

dasar diantaranya hukum kekelan massa, hukum perbandingan tetap, 
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hukum perbandingan berganda, hukum perbandingan volume, dan 

hipotesis Avogadro. 

a. Hukum Kekelan Massa 

Sejak dulu disadari bahwa reaksi kimia disertai perubahan 

energi. Hal ini telah dirumuskan oleh Einstein, bahwa massa dapat 

diubah menjadi energi. Berdasarkan hal ini, Antonie Laurent Lavoisier 

melakukan percobaan pembakaran terhadap oksida logam yang 

membuahkan teori flogsiton. Menurut teori ini, jika kapur raksa 

(oksida logam) dibakar akan terbentuk logam raksa dan suatu gas. Gas 

tersebut dinamakan udara tak berflogsiton, yaitu sesuatu yang 

dilepaskan dari materi yang terbakar. Artinya terjadi pengurangan 

massa.
28

 

Untuk mengungkapkan kebenaran teori flogsiton, pada tahun 

1744 Lavoisier melakukan perobaan dengan memanaskan timah 

dengan oksigen dalam wadah tertutup. Dengan menimbang secara 

teliti, ia berhasil membuktikan bahwa dalam reaksi itu tidak terjadi 

perubahan massa. Ia mengemukakan pernyataan yang disebut hukum 

kekekalan massa, yang berbunyi : “pada reaksi kimia, massa zat 

pereaksi sama dengan massa zat hasil reaksi”. Dengan kata lain dapat 

dinyatakan : “materi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan”. 

Pada mulanya para ahli meyakini hukum ini karena berdasarkan 

percobaan. Akan tetapi timbul masalah pada reaksi eksotermik dan 
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endotermik, karena menurut Albert Einstein massa setara dengan 

energi, yaitu: 

E = m c
2 

Dimana:  E = energi (J) 

m = massa (g), dan  

c = kecepatan cahaya (3 x 10
8
ms

 -1
) 

Artinya, energi yang timbul dalam suatu peristiwa 

mengakibatkan hilangnya sejumlah massa. Sebaliknya, energi yang 

diserap suatu peristiwa akan disertai terciptanya sejumlah materi. 

Namun demikian, perhitungan menunjukkan bahwa perubahan massa 

dalam reaksi sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Contohnya, reaksi 

2 gram hidrogen dengan 16 gram oksigen menjadi air, melepaskan 

energi setara 10
-9

 gram massa. Jadi, hukum kekelan massa masih tetap 

berlaku, dan dalam versi modern berbunyi : “dalam rekasi kimia tidak 

dapat dideteksi perubahan massa”.
29

 

b. Hukum Perbandingan Tetap 

pada tahun 1799, seorang pakar kimia bernama Joseph Louis 

Proust telah melakukan sederet percobaan. Jika Lavoisier meneliti 

massa zat, Proust mempelajari unsur-unsur dalam senyawa. Yang 

menjadi pertanyaan Proust adalah perbandingan massa unsur tersebut. 

misalnya air, berapakah perbandingan massa hidrogen dan oksigen. 

Bila direkasikan 10 gram oksigen terbnyata diperlukan 0,125 gram 
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hidrogen. Sesuai dengan hukum Lavoisier akan terbentuk 10,125 gram 

air.  

Oksigen + hidrogen →  Air 

10 g  0,125 g         10,125 g 

Atau        8  1  9 

Sebaliknya, jika 100 gram air diuraikan ternyata menghasilkan 88,9 

gram  oksigen dan 11,1 gram hidrogen, atau 

Air   →  oksigen +  hidrogen 

100 g      88,9 g       11,1 g 

Atau        9          8      1  

Percobaan diatas menunjukan bahwa untuk membentuk air 

diperlukan oksigen dan hidrogen dengn perbandingan tetap, yaitu  8 : 

1. Dengan kata lain, air mengandung oksigen dan hidrogen dengan 

perbandingan massa 8 dan 1. Demikian juga jika direkasikan 28 gram  

besi (Fe) akan diperlukan 16 gram belerang (S) dan akan terbentuk 44 

gram besi belerang, atau  

Besi    +   belerang  →  besi belerang 

28 g          16 g               44 g 

Atau        7 g           4 g        11 g  

Bila direaksikan 14 gram besi maka diperlukan 8 gram belerang 

dan terbentuk 22 gram besi belerang.
30

 Dari data pengukuran secara 

laboratorium, Proust menyimpulkan bahwa “massa unsur-unsur yang 
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membentuk suatu senyawa komposisinya selalu tetap”. Dengan kata 

lain, senyawa tersusun atas unsur-unsur dengan perbandingan tertentu 

dan tetap.
31

 

c. Hukum Perbandingan Berganda 

Jenis senyawa paling sederhana yang dapat diapahami adalah 

senyawa berupa gabungan dua unsur atau senyawa biner, tiap unsur 

menyumbang satu atom untuk membentuk molekul. Namun demikian, 

sejak aband ke 18 pakar kimia telah mengenal bahwa dua macam 

unsur komposisi tertentu. Contoh, pembakaran unsur karbon oleh pada 

kondisi berbeda dapat membentuk dua macam senyawa berbeda.
32

 

Jhon Dalton tertarik mempelajari dua unsur yang dapat 

membentuk lebih dari satu senyawa, seperti dengan oksigen, karbon 

dengan oksigen, belerang dengan oksigen, dan fosfor dengan klor. 

Perbandingan massa kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tembaga oksida   Tembaga  Oksigen   Tembaga : Oksigen 

I   88,9 %      11,2 %      1 : 0,126 

II   79,9 %      20,1 %      1 : 0,252 

2. Karbon dengan oksigen dapat membentuk dua senyawa. 

Karbon + oksigen → karbon monoksida (I) 

Karbon + oksigen → karbon monoksida (II) 

Senyawa    karbon     oksigen   karbon : oksigen 

I  42,8%       57,2%  1  : 1,33        
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II  27,5%  72,7%  1 : 2,67 

3. Sulfur (belerang) dengan oksigen dapat membentuk dua 

senyawa oksigen, yaitu sulfur dioksida (I) dan sulfur trioksida 

(II). 

Senyawa    belerang     oksigen   belerang  : oksigen 

I  50%       50%  1  : 1        

II  40%  60%  1 : 5 

Perhatikan angka-angka perbandingan diatas, yang menarik adalah 

angka perbandingan pada unsur kedua (dalam hal ini oksigen), 

yaitu: 

0,126 : 0,252 =  1 :  2 

1,33 : 2,67 =  1 :  2 

1 : 1,5 =  2 :  3 

Berdasarkan kenyataan diatas akhirnya Dalton menarik suatu 

kesimpulan, yang disebut hukum perbandingan berganda : “bila dua 

unsur dapat membentuk molekul dari suatu senyawa, maka 

perbandingan massa unsur yang satu, yang bersenyawa dengan unsur 

lain yang tertentu massanya, merupakan bilangan bulat dan 

sederhana”.
33
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d. Hukum Perbandingan Volume 

Gay Lussac merekasikan gas hidrogen dan nitrogen sehingga 

membentuk amonia. Pada suhu dan tekanan yang sama, ternyata 

hidrogen yag diperlukan tiga kali volume gas nitrogen. 

Hidrogen + nitrogen → amoniak 

1 vol    3 vol           2 vol  

Dalam percobaan lain ia juga mendapat hasil sebagai berikut: 

Nitrogen + oksigen → nitrogen dioksida 

1 vol   1 vol         2 vol  

 

Nitrogen + oksigen → nitrogen dioksida 

1 vol   2 vol         2 vol  

Nitrogen + oksigen → nitrogen dioksida 

2 vol   3 vol         2 vol  

Yang menarik perhatian Gay Lussac adalah perbandingan 

volume perekasi, yaitu merupakan bilangan bulat dan sederhana. 

Kelihatannya mirip dengan hukum perbandingan tetap dan yang 

berbeda hanya nilainya. Dalam hukum perbandingan tetap yang 

dibandingkan massa perekasi, sedangkan di sini adalah volume gas 

pada P dan T yang sama. Berdasarkan kenyataan itu, Lussac membuat 

pernyataan yang disebut hukum penyatuan volume yaitu: “volume ga-
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gas yang terlibat dalam suatu reaksi pada suhu dan tekanan yang sama 

berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana.
34

 

e. Hukum Avogadro 

Karya ilmuwan Italia bernama Amedeo Avogadro melengkapi 

studi yang dilakukan oleh Boyle, Charles dan Gay Lussac. Pada tahun 

1811, ia mempublikasikan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa 

pada suhu dan tekanan yang sama, sejumlah volume yang sama dari 

gas-gas yang berbeda mengandung jumlah molekul (atau atom jika 

gasnya adalah monoatomik) yang sama pula. Selanjutnya, dinyatakan 

pula bahwa volume gas apapun yang harus sebanding dengan jumlah 

mol dari molekul yang ada sehingga : 

V ≈ n 

V = k4n 

Dimana n menyatakan jumlah mol dan k4 adalah konstanta 

kesebandingan. Persamaa diatas adalah pernyataan matematis dari 

hukum Avogadro (Avogadro’s law), yang menyatakan bahwa “pada 

tekanan dan suhu konstan, volume suatu gas berbanding langsung 

dengan jumlah mol gas yang ada”. 

Berdasarkan hukum Avogadro, terlihat bahwa jika dua gas 

bereaksi satu dengan yang lainnya, maka volume gas yang bereaksi 

memiliki perbandingan yang sederhana. Jika hasilnya adalah gas, 
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maka volumenya terkait dengan volume pereaksinya dalam 

perbandingan yang sederhana.
35

  

B. Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course 

Review Horay (CRH) Berbantuan Media LKPD Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada Materi Hukum Dasar Kimia. 

Dalam proses pembelajaran pada hakikatnya adalah untuk 

mengembangkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik melalui berbagai 

interaksi dan pengalaman belajar. Guru dituntut untuk dapat mendesain 

proses kegiatan pembelajaran yang inovatif, efektif dan interaktif sehingga 

dapat menarik perhatian siswa, merangsang motivasi belajar siswa 

sehingga berdampak positif pada meningkatnya hasil belajar siswa. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk lebih 

mengaktifkan siswa dan membantu siswa dalam proses pembelajaran 

sehingga berpengaruh kepada hasil belajarnya adalah dengan 

menggunakan model pembelajaran Course Review Horay (CRH). Model 

pembelajaran  Course Review Horay (CRH) adalah model pembelajaran 

yang dapat memotivasi siswa karena model pembelajaran ini dapat 

menciptakan suasana pelajaran yang meriah, menyenangkan, menarik, dan 

mendorong semangat belajar, sehingga siswa lebih mudah untuk  

memahami materi yang disampaikan oleh guru. Penyajian materi dalam 

model pembelajaran ini dengan cara membagi siswa dalam kelompok 

kemudian siswa menuliskan nomor sembarang dalam kotak, guru 

                                                           
35

 Raymond Chang, Kimia Dasar : Konsep-Konsep Inti, (Jakarta: Erlangga, 2005),  hlm. 
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membacakan soal yang  nomornya dipilih acak, siswa yang mempunyai 

nomor sama dengan nomor soal yang dibacakan guru berhak menjawab, 

jika benar diberi skor dan siswa menyambutnya dengan yel hore atau 

lainnya.  

Selain penerapan model pembelajaran CRH, untuk menambah 

tingkat pemahaman siswa dan tingkat kemandirian siswa dalam 

mempelajari suatu materi, penerapan model CRH juga dapat disertai 

dengan penggunaan media lembar kerja peserta didik (LKPD). Dengan 

menggunakan model pembelajaran CRH yang disertai dengan lembar 

kerja peserta didik (LKPD) diharapkan dapat lebih memaksimalkan hasil 

belajar siswa. 

C. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan S. Nurhayati dkk terdapat pengaruh pada 

peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran Course Review Horay (CRH) berorientasi Problem-Based 

Learning dengan berbantuan media permainan mencari harta karun. 

Pada materi pokok larutan penyangga dan hidrolisis yang dibuktikan 

dengan hasil perhitungan uji t-pihak kanan dengan taraf signifikansi 5%  

diperoleh thitung = 0,552 > ttabel = 2,0003.
36

 Persamaan penelitian S. 

Nurhayati dkk dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama 

menggunakan model pembelajaran CRH dan variabel yang diukur yaitu 

hasil belajar. Sedangkan perbedaannya terdapat pada media yang 

                                                           
36

 S. Nurhayati dkk, Pengaruh Model Pembelajaran Course Review Horay Berorientasi 

Problem-Based Learning Berbantuan Media Permainan “Mencari Harta Karun” Terhadap Hasil 

Belajar Kimia Siswa, Jurnal Kimia FMIPA UNS, Vol.6, No.2, 2012, hlm. 895 
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digunakan yaitu media permainan “mencari harta karun”. Sedangkan 

penelitian ini menggunakan media LKPD dan materinya adalah hukum 

dasar kimia. 

2. Penelitian yang dilakukan Agus Setiawan Amat Salim dkk terdapat 

perbedaan hasil belajar siswa. Pada materi larutan elektrolit dan 

nonelektrolit melalui penerpan model pembelajaran kooperatif tipe 

CRH dan konvensional pada siswa kelas X SMA Negeri 5 Palu. Yang 

dibuktikan dengan hasil perhitungan uji-t  dengan taraf signifikansi 5%  

diperoleh thitung = 4,81 > ttabel = 2,00.
37

 Persamaan penelitian Agus 

Setiawan Ahmad Salim dkk dengan penelitian yang akan dilakukan, 

yaitu sama-sama menggunakan model pembelajaran CRH dan variabel 

yang diukur yaitu hasil belajar. Sedangkan perbedaannya terdapat pada 

media yang digunakan. Pada  penelitian ini menggunakan media LKPD 

dan materinya adalah hukum dasar kimia. Sedangkan pada penelitian 

Agus Setiawan Ahmad Salim tidak menggunakan media. 

3. Penelitian yang dilakukan Zulia Rahma dkk terdapat pengaruh pada 

peningkatan prestasi belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran Course Review Horay (CRH). Pada pokok bahasan 

termokimia di kelas XI MIA SMAN 7 Pekanbaru yang dibuktikan 

dengan hasil perhitungan uji-t  dengan taraf signifikansi 5%  diperoleh 
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 Agus Setiawan Ahmad Silam Dkk, Perbedaan Hasil Belajar Siswa SMA Negeri 5 Palu 
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thitung = 3 > ttabel = 1,67.
38

 Persamaan penelitian Zulia Rahma dkk 

dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama menggunakan 

model pembelajaran CRH. Sedangkan perbedaannya terdapat pada 

variabel yang diukur yaitu prestasi belajar dan materi pada penelitian 

ini adalah hukum dasar kimia, sedangkan penelitian ini variabelnya 

adalah hasil belajar dan materinya yaitu hukum dasar kimia.  

4. Penelitian yang dilakukan Petrianis dkk terdapat pengaruh pada 

peningkatan prestasi belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran Course Review Horay (CRH). Yang dibuktikan dengan 

hasil perhitungan uji-t  dengan taraf signifikansi 5%  diperoleh thitung = 

1,70 > ttabel = 1,67.
39

 Persamaan penelitian Petrianis dkk dengan 

penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama menggunakan model 

pembelajaran CRH. Sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel 

yang diukur yaitu prestasi belajar, sedangkan penelitian ini variabelnya  

adalah hasil belajar dan materinya adalah hukum dasar kimia. 
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D. Konsep Operasional  

1. Rancangan penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam dua variabel yaitu: 

a. Variabel bebas, yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah model pembelajaran Course Review Horay (CRH)  

berbantuan LKPD terhadap hasil belajar siswa. 

b. Variabel terikat, hasil belajar siswa merupakan variabel terikat. 

Hasil belajar ini dapat dilihat dari tes yang dilaksanakan pada 

akhir pertemuan.  

2. Prosedur Penelitian 

a. Tahap Persiapan 

1) Menetapkan kelas eksperimen yaitu kelas X SMA YLPI 

Pekanbaru sebagai subjek penelitian. 

2) Guru menetapkan pokok bahasan yang akan disajikan yaitu 

hukum dasar kimia. 

3) Guru mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa 

program semester, silabus, RPP, lembar observasi, soal 

homogenitas dan bahan-bahan pelajaran (buku paket, LKPD 

dan lain-lain). 

4) Menyiapkan soal-soal sebanayak 9 buah untuk setiap kali 

pertemuan dan menyiapkan lembar jawaban CRH dengan 

petak 3 x 3 sesuai jumlah soal, seperti contoh berikut: 
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5) Mempersiapkan instrument pengumpulan data yaitu soal 

pretest dan posttest. 

6) Melakukan uji homogenitas untuk kedua kelas sampel, soal 

homogenitas yaitu rumus kimia, tata nama senyawa, dan 

persamaan reaksi dan selanjutnya memilih secara acak kelas 

eksperimen I dan kelas eksperimen II. 

7) Menyiapkan lembar observasi untuk guru dan siswa. 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Menentukan kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II  

berdasarkan uji homogenitas. 

2) Memberikan pretest kepada kedua kelas sampel untuk 

mengetahui kemampuan dasar siswa pada pokok bahasan 

hukum dasar kimia. 

3) Melaksanakan proses pembelajaran pada pokok bahasan 

hukum dasar kimia dimana pada kelas eksperimen I diberikan 
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perlakuan model pembelajaran Course Review Horay (CRH) 

dengan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) sedangkan pada 

kelas eksperimen II hanya menggunakan media LKPD. 

Adapun langkah-langkah pelaksanaanya adalah sebagai 

berikut: 

a) Kelas eksperimen I 

1) Guru memperkenalkan siswa tentang apa itu CRH  

dan bagaimana penerapannya. 

2) Memberitahukan kepada siswa bahwa penerapan 

model pembelajaran kooperatif CRH akan 

dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. 

3) Selanjutnya guru memotivasi siswa untuk 

bersungguh-bersungguh dalam pembelajaran melalui 

model pembelajaran kooperatif Course Review Horay 

berbantuan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). 

4) Membagi siswa dalam kelompok. 

5) Guru meminta siswa duduk sesuai dengan 

kelompoknya. 

6) Guru membagikan LKPD dan menyampaikan materi 

pembelajaran. 

7) Guru meminta siswa mengerjakan LKPD. 

8) Guru bersama-sama siswa membahas LKPD yang 

dikerjakan. 
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9) Untuk menguji pemahaman, guru membagikan kotak 

3 x 3 untuk melakukan permainan course review 

horay dan diisi angka 1-9 secara acak. 

10) Guru membacakan soal secara acak dan siswa 

menulis jawaban didalam kotak yang nomornya 

disebutkan guru dan langsung didiskusikan secara 

disiplin. 

11) Guru bersama-sama dengan siswa merangkum secara 

keseluruhan materi pelajaran yang telah dipelajari. 

b) Kelas eksperimen II 

1) Guru membagi siswa dalam kelompok dan 

menjelaskan materi pelajaran dan siswa diminta untuk 

memperhatikannya. 

2) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya dan menanggapi pertanyaan. 

3) Guru membagikan LKPD dan meminta siswa 

mengerjakannya. 

4) Meminta beberapa orang siswa untuk 

mengkomunikasikan jawaban LKPD di depan kelas 

sekaligus guru menegaskan jawaban yang benar. 

5) Guru meminta siswa mengumpulkan LKPD. 

6) Guru bersama-sama dengan siswa merangkum secara 

keseluruhan materi pelajaran yang telah dipelajari. 
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c) Evaluasi  

1) Pada kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II, 

setelah semua materi pada pokok bahasan hukum 

dasar kimia selesai diajarkan, guru memberikan tes 

(posttest) untuk melihat pengaruh hasil belajar. 

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

diperoleh dari kedua kelas akan dianalisis dengan 

meggunakan rumus statistik. 

E. Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini dirumuskan menjadi hipotesis alternatif 

(Ha) dan hipotesis nihil (H0) sebagai berikut: 

Ha : Ada pengaruh penerapan model pembelajaran Course Review 

Horay (CRH) berbantuan LKPD terhadap hasil belajar siswa 

pada materi hukum dasar kimia. 

H0 : Tidak ada pengaruh penerapan model pembelajaran Course 

Review Horay (CRH) berbantuan LKPD terhadap hasil belajar 

siswa pada materi hukum dasar kimia. 


