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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

a. Pengertian Problem Based Learning (PBL) 

Model Problem Based Learning (PBL) adalah model 

pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah 

autentik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, 

menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, 

memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. 

Model ini bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai 

sesuatu yang harus dipelajari siswa untuk melatih dan meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah serta 

mendapatkan pengetahuan konsep-konsep penting, dimana tugas guru 

harus memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai 

keterampilan mengarahkan diri.
13

 

Penerapan model pembelajaran berbasis masalah dimaksudkan 

untuk meningkatkan partisipasi dan prestasi belajar siswa karena 

melalui pembelajaran ini siswa belajar bagaimana menggunakan 

konsep dan proses interaksi untuk menilai apa yang mereka kita 

ketahui, mengidentifikasi apa yang ingin diketahui, mengumpulkan 
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informasi dan secara kolaborasi mengevaluasi hipotesisnya 

berdasarkan data yang telah dikumpulkan. 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model 

pembelajaran yang menantang siswa untuk “belajar bagaimana 

belajar”, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari 

permasalahan dunia nyata. Masalah yang diberikan ini digunakan 

untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah yang 

diberikan ini digunakan untuk mengikat siswa pada rasa ingin tahu 

pada pembelajaran yang dimaksud. Masalah diberikan kepada siswa, 

sebelum siswa mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan 

masalah yang harus dipecahkan.
14

 

b. Tujuan Problem Based Learning (PBL) 

Tujuan pembelajaran adalah membantu siswa agar memperoleh 

berbagai pengalaman dan mengubah tingkah laku siswa, baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas. Perubahan tingkah laku yang dimaksud 

meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai atau norma yang berfungsi 

sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa.  

Tujuan utama Problem Based Learning (PBL) bukanlah 

penyampaian sejumlah besar ilmu pengetahuan kepada siswa, 

melainkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan 

kemampuan pemecahan masalah dan sekaligus mengembangkan 

kemampuan siswa untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri. 
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11 

 

 
 

Problem Based Learning (PBL)  juga dimaksudkan untuk 

mengembangkan kemandirian belajar dan keterampilan sosial siswa. 

Kemandirian belajar dan keterampilan sosial itu dapat terbentuk ketika 

siswa berkolaborasi untuk mengidentifikasi informasi, strategi dan 

sumber belajar yang relevan untuk menyelesaikan masalah.
15

 

c. Ciri – Ciri Problem Based Learning (PBL) 

Model pembelajaran berdasarkan masalah memiliki 

karakteristik sebagai berikut : 

1) Pengajuan masalah atau pertanyaan. 

Pengajuan pembelajaran berkisar pada masalah atau 

pertanyaan yang penting bagi siswa maupun masyarakat. 

Pertanyaan dan masalah yang diajukan itu harus memenuhi kriteria 

autentik, jelas, mudah dipahami, luas dan bermanfaat. 

2) Keterkaitan dengan berbagai masalah dengan disiplin ilmu 

Masalah yang diajukan dalam pembelajaran berbasis masalah 

hendaknya mengaitkan atau melibatkan berbagai disiplin ilmu. 

3) Penyelidikan yang autentik 

Penyelidikan yang diperlukan dalam pembelajaran berbasis 

masalah bersifat autentik. Selain itu penyelidikan diperlukan untuk 

mencari penyelesaian masalah yang bersifat nyata. Siswa 

menganalisis dan merumuskan masalah, mengembangkan dan 

meramalkan hipotesis, mengamalkan dan menganalisis informasi, 
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melaksanakan eksperimen, menarik kesimpulan, dan 

menggambarkan hasil akhir. 

4) Menghasilkan dan memamerkan hasil karya 

Pada pembelajaran berbasis masalah, siswa bertugas 

menyusun hasil penelitian dalam bentuk karya dan memamerkan 

hasil karyanya. Artinya, hasil penyelesaian masalah siswa 

ditampilkan atau dibuat laporannya. 

5) Kolaborasi 

Pada pembelajaran masalah, tugas-tugas belajar berupa 

masalah harus diselesaikan bersama-sama antara siswa dengan 

siswa, baik dalam kelompok kecil maupun besar, dan bersama-

sama antar siswa dengan guru.
16

 

d. Langkah Proses Problem Based Learning (PBL) 

Pembelajaran berdasarkan masalah memiliki prosedur yang 

jelas dalam melibatkan siswa untuk mengidentifikasi permasalahan. 6 

langkah strategi pembelajaran berdasarkan masalah yang kemudian 

dinamakan metode pemecahan masalah, yaitu : 

1) Merumuskan masalah, yakni langkah siswa dalam menentukan 

masalah yang akan dipecahkan. 

2) Menganalisis masalah, yakni langkah siswa meninjau masalah  

secara kritis dari berbagai sudut pandang.  
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3) Merumuskan hipotesis, yakni langkah siswa dalam merumuskan 

pemecahan masalah berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya.  

4) Mengumpulkan data, yakni langkah siswa untuk mencari informasi 

dalam upaya pemecahan masalah. 

5) Pengujian hipotesis, yakni langkah siswa untuk merumuskan 

kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan hipotesis 

yang diajukan. 

6) Merumuskan rekomendasi pemecahan masalah, yakni langkah 

siswa menggambarkan rumusan hasil pengujian hipotesis dan 

rumusan kesimpulan.
17

 

Proses tersebut dilakukan dalam tahapan-tahapan atau sintaks 

pembelajaran yang disajikan pada tabel berikut. 

Tabel II.1. Sintaks atau Langkah-Langkah Problem Based 

Learning (PBL). 

Tahap Aktivitas Guru dan Siswa 

Tahap 1 

Merumuskan masalah 

Guru menyampaikan topik dan 

menjelaskan tujuan pembelajaran serta 

sarana atau logistik yang dibutuhkan. 

Guru memotivasi siswa untuk terlibat 

dalam aktivitas pemecahan masalah 

nyata yang dipilih atau ditentukan. 

Tahap 2 

Menganalisis masalah 

Siswa meninjau masalah yang 

diberikan secara kritis dan dari berbagi 

sudut pandang 

Tahap 3 

Merumuskan hipotesis 

Siswa dituntun untuk merumuskan 

pemecahan masalah berdasarkan 

pengetahuan yang dimilikinya. 

Tahap 4 

Mengumpulkan data 

Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai 

dan melaksanakan eksperimen untuk 

mendapatkan kejelasan yang 
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Tahap Aktivitas Guru dan Siswa 

diperlukan untuk menyelesaikan 

masalah. 

Tahap 5 

Pengujian hipotesis 

Siswa merumuskan kesimpulan sesuai 

dengan penerimaan dan penolakan 

hipotesis yang diajukan. 

Tahap 6 

Merumuskan rekomendasi 

pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk 

melaksanakan refleksi atau evaluasi 

dan merumuskan pembelajaran pada 

proses pemecahan masalah yang 

dilakukan. 

 

e. Langkah-langkah Model Problem Based Learning (PBL) 

Penerapan model pembelajaran berbasis masalah terdiri atas 

lima langkah utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan siswa 

dengan situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis 

hasil kerja siswa. 

1) Orientasi siswa pada masalah. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi 

siswa agar terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. 

2) Mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa 

mendefinisikan dan mengorganisasi tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut. 

3) Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Guru 

mendorong siswa untuk menyimpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalahnya. 

4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu 

siswa merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai, seperti 
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laporan, video, dan model serta membantu berbagai tugas dengan 

temanya. 

5) Menganalisis dan mengevaluasi proses atau hasil pemecahan 

masalah. Guru membantu siswa melakukan merefleksi atau 

evaluasi terhadap peyelidikan dan proses-proses yang mereka 

gunakan.
18

 

Secara ringkas, kegiatan pembelajaran melalui Problem Based 

Learning (PBL) diawali dengan aktivitas siswa untuk menyelesaikan 

masalah nyata yang ditentukan atau disepakati. Proses penyelesaian 

permasalahan tersebut berimpilkasi pada terbentuknya keterampilan 

siswa dalam menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus 

membentuk pengetahuan baru.  

f. Keunggulan dan Kelemahan Problem Based Learning (PBL) 

Keunggulan strategi pembelajaran berdasarkan masalah adalah 

sebagai berikut:  

1) Pemecahan masalah merupakan teknik yang bagus untuk 

memahami isi pembelajaran. 

2) Pemecahan masalah dapat merangsang kemampuan siswa untuk 

menemukan pengetahuan baru bagi mereka. 

3) Pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk menerapkan 

pengetahuan mereka dalam kehidupan sehari-hari. 
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4) Pemecahan masalah dapat membantu siswa mengembangkan 

pengetahuannya serta dapat digunakan sebagai evaluasi diri 

terhadap hasil maupun proses belajar. 

5) Pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk berlatih berfikir 

dalam menghadapi sesuatu. 

6) Pemecahan masalah dianggap menyenangkan dan lebih digemari 

siswa. 

7) Pemecahan masalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis 

dan kemampuan menyesuaikan dengan pengetahuan baru. 

8) Pemecahan masalah memberi kesempatan siswa untuk 

mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam kehidupan nyata.  

9) Pemecahan masalah mengembangkan minat belajar siswa.
19

 

Disamping keunggulan, PBL juga memiliki kelemahan, diantaranya: 

1) Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai 

kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, 

maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. 

2) Keberhasilan membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. 

3) Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan 

masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa 

yang mereka ingin pelajari.
20
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2. Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan segala bahan (baik informasi, alat, maupun 

teks) yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari 

kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses 

pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi 

pembelajaran. Misalnya buku pelajaran, modul, handout, LKS, model atau 

maket, bahan ajar audio, bahan ajar interaktif, dan sebagainya.
21

 

a. Modul 

Modul adalah sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis 

dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik sesuai tingkat 

pengetahuan dan usia mereka, agar mereka dapat belajar sendiri 

(mandiri) dengan bantuan atau bimbingan yang minimal dari pendidikan. 

b. LKS 

LKS merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar 

kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan 

tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik, yang 

mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai.
22

 

c. Handout 

Echols dan shadily mengartikan bahwa handout adalah sesuatu 

yang diberikan secara gratis. Sementara itu, Mohammad memaknai 

handout sebagai selembar (atau beberapa lembar) kertas yang berisi tugas 

atau tes yang diberikan pendidik kepada peserta didik. Dalam pandangan 
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Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif (Jogjakarta: DIVA 

Press, 2011), hlm. 17. 
22

Ibid, hlm. 204. 
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lainnya, handout bahkan diartikan sebagai “segala sesuatu” yang 

diberikan kepada peserta didik ketika mengikuti pembelajaran. 

Selebihnya, terkait dari segi penyusunnya, handout pada umumnya 

diambilkan dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan materi 

yang diajarkan atau kompetensi dasar dan materi-materi pokok yang 

harus dikuasai oleh peserta didik. Untuk memperolehnya, handout bisa 

didapatkan melalui berbagai cara, misalnya dengan mengunduh internet 

atau mencari dari sebuah buku. 

Berdasarkan beberapa pandangan yang telah dikemukakan tersebut, 

dapat dipahami bahwa handout adalah bahan pembelajaran yang sangat 

ringkas. Bahan ajar ini bersumber dari beberapa literatur yang relevan 

terhadap kompetensi dasar dan materi pokok yang diajarkan kepada 

peserta didik. Bahan ajar ini diberikan kepada peserta didik guna 

memudahkan saat mengikuti proses pembelajaran.
23

 

1) Fungsi Handout 

Menurut Steffan dan Peter Ballstaedt, fungsi handout antara 

lain: 

a) Membantu peserta didik agar tidak perlu mencatat, 

b) Sebagai pendamping penjelasan pendidik, 

c) Sebagai bahan rujukan peserta didik, 

d) Memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar, 

e) Pengingat pokok-pokok materi yang diajarkan, 
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f) Memberi umpan balik, dan 

g) Menilai hasil belajar.
24

 

2) Penyusunan Handout 

Handout biasanya merupakan bahan tertulis tambahan yang 

dapat memperkaya peserta didik dalam belajar untuk mencapai 

kompetensinya. Langkah-langkah menyusun handout adalah sebagai 

berikut : 

a) Lakukan analisis kurikulum 

b) Tentukan judul handout dan sesuaikan dengan kompetensi dasar 

serta materi pokok yang akan dicapai. 

c) Kumpulkan referensi sebagai bahan penulisan. Usahakan referensi 

yang digunakan relevan dengan materi pokoknya. 

d) Dalam menulis, usahakan agar kalimat yang digunakan tidak 

terlalu panjang. 

e) Gunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi 

handout, misalnya buku, majalah, internet atau jurnal hasil 

penelitian.
25

 

3) Tujuan Pembuatan Handout 

a) Untuk memperlancar dan memberikan bantuan informasi atau 

materi pembelajaran sebagai pegangan bagi peserta didik, 

b) Untuk memperkaya pengetahuan peserta didik, dan 

c) Untuk mendukung bahan ajar lainnya atau penjelas dari pendidik. 
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4) Kegunaan Handout 

Penyusunannya handout dalam kegiatan pembelajaran 

memiliki beberapa manfaat, diantaranya memudahkan peserta didik 

saat mengikuti proses pembelajaran, serta melengkapi kekurangan 

materi, baik materi yang diberikan dalam bentuk teks maupun materi 

yang diberikan secara lisan oleh pendidik.
26

 

3. Hasil Belajar 

a. Pengertian 

Belajar merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi 

dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya. 

Belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam 

interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-

perubahan dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.
27

 Perubahan itu 

diperoleh melalui usaha (bukan karena kematangan), menetap dalam 

waktu yang relatif lama dan merupakan hasil pengalaman. 

Belajar dimaksudkan untuk menimbulkan perubahan perilaku 

yaitu perubahan dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Perubahan-perubahan dalam aspek itu menjadi hasil dari proses belajar. 

Perubahan perilaku hasil belajar itu merupakan perubahan perilaku yang 

relevan dengan tujuan pengajaran. Oleh karenanya, hasil belajar dapat 

berupa perubahan dalam kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik, 

tergantung dari tujuan pengajarannya. 
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Ibid, hlm. 81. 
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Winkel, WS, Psikologi Pengajaran (Jakarta: PT Grasindo, 1996), hlm. 53. 
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Hasil belajar sering kali digunakan sebagai ukuran untuk 

mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah 

diajarkan. Untuk mengaktualisasikan hasil belajar tersebut diperlukan 

serangkaian pengukuran menggunakan alat evaluasi yang baik dan 

memenuhi syarat. Pengukuran demikian dimungkinkan karena 

pengukuran merupakan kegiatan ilmiah yang dapat diterapkan pada 

berbagai bidang termasuk pendidikan. 

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil (product) 

menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau 

proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Dalam 

siklus input proses hasil, hasil dapat dengan jelas dibedakan dengan 

input akibat perubahan oleh proses. Begitu pula dengan kegiatan belajar 

mengajar, setelah mengalami belajar siswa berubah perilakunya 

dibanding sebelumnya.
28

 

b. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Berhasil tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan oleh dua 

faktor yaitu:  

1) Faktor Internal (yang berasal dari dalam diri orang yang belajar). 

a) Kesehatan 

Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya 

terhadap kemampuan belajar. Bila seseorang yang tidak selalu sehat, 
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sakit kepala, demam, pilek batuk dan sebagainya dapat 

mengakibatkan tidak bergairah untuk belajar. Demikian pula halnya 

jika kesehatan rohani (jiwa) kurang baik. 

b) Intelegensi dan Bakat 

Seseorang yang mempunyai intelegensi baik (IQ-nya tinggi) 

umumnya mudah belajar dan hasilnyapun cenderung baik. Dan jika 

seseorang mempunyai intelegensi yang tinggi dan bakatnya ada 

dalam bidang yang dipelajari, maka proses belajar akan lebih mudah 

dibandingkan orang yang hanya memiliki intelegansi tinggi saja atau 

bakat saja. 

c) Minat dan Motivasi 

Seseorang yang belajar dengan motivasi yang kuat, akan 

melaksanakan kegiatan belajarnya dengan sungguh-sungguh, penuh 

gairah dan semangat. Motivasi berbeda dengan minat. Motivasi 

adalah daya penggerak  atau pendorong. 

d) Cara Belajar 

Cara belajar seseorang juga mempengaruhi pencapaian hasil 

belajarnya. Belajar tanpa memperhatikan teknik dan faktor 

fisiologis, psikologis, dan ilmu kesehatan akan memperoleh hasil 

yang kurang.  
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2) Faktor Eksternal (yang berasal dari luar diri orang belajar) 

a) Keluarga  

Faktor orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap 

keberhasilan anak dalam belajar, misalnya tinggi rendahnya 

pendidikan, besar kecilnya penghasilan dan perhatian. 

b) Sekolah  

Keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi tingkat 

keberhasilan anak. Kualitas guru, metode mengajarnya, kesesuaian 

kurikulum dengan kemampuan anak, keadaan fasilitas atau  

perlengkapan di sekolah dan sebagainya, semua ini mempengaruhi 

keberhasilan belajar. 

c) Masyarakat 

Keadaan masyarakat juga menentukan hasil belajar. Bila 

sekitar tempat tinggal keadaan masyarakatnya terdiri dari orang-

orang yang berpendidikan, terutama anak-anaknya, rata-rata 

bersekolah tinggi dan moralnya baik, hal ini akan mendorong anak 

giat belajar. 

d) Lingkungan Sekitar 

Keadaan lingkungan tempat tinggal, juga sangat 

mempengaruhi hasil belajar. Keadaan lingkungan, bangunan rumah, 
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suasana sekitar, keadaan lalu lintas dan sebagainya semua ini akan 

mempengaruhi kegairahan belajar.
29

 

4. Koloid 

Koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau 

lebih dimana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar merata 

dalam zat lain. Campuran berdasarkan fase yang terbentuk dikelompokkan 

menjadi 2 yaitu campuran homogen (larutan) dan campuran heterogen. 

Campuran yang kondisinya berada antara homogen dengan heterogen 

inilah yang disebut dengan koloid. Contoh dalam kehidupan sehari-hari 

adalah susu dan air jika dicampurkan akan membentuk 2 fase meskipun 

terlihat seperti homogen tetapi butiran susu masih terlihat di dalam 

campuran. Di dalam koloid terdapat fase terdispersi dan medium 

pendispersi. Zat yang didispersikan disebut fase terdispersi, sedangkan 

medium yang digunakan untuk mendispersikan zat disebut medium 

pendispersi. Fase terdispersi bersifat diskontinu (terputus-putus), 

sedangkan medium dispersi bersifat kontinu.
30

  

Tabel II.2. Perbandingan Sifat Larutan, Koloid dan Suspensi 

Larutan (Dispersi 

Molekuler) 

Koloid (Dispersi Koloid) 

 

Suspensi (Dispersi 

Kasar) 

1. Satu fase 

2. Homogen 

3. < 1 nm 

4. Tidak dapat 

disaring 

5. Tidak terpisah 

6. Contoh: Larutan 

Gula dalam air 

1. Dua fase 

2. homogen- heterogen 

3. 1 nm - 100 nm 

4. Tidak dapat disaring 

dengan penyaring biasa 

5. Tidak terpisah 

6. Contoh: Campuran 

susu dengan air 

1. Dua fase 

2. Heterogen 

3. > 100 nm 

4. Dapat disaring 

5. Terpisah (Padatan 

mengendap) 

6. Contoh: Campuran 

terigu dengan air 
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a. Penggolongan Koloid 

Dilihat dari kelarutannya koloid dapat dibagi atas koloid dispersi 

dan koloid asosiasi: 

1) Koloid Dispersi, koloid yang partikelnya tidak dapat larut secara 

individu dalam medium yang terjadi hanyalah penyebaran (dispersi) 

partikel tersebut, yang termasuk kedalam koloid ini adalah koloid 

makromolekul seperti protein dan plastik, agregat molekul (koloid 

belerang), dan agregat atom (sol emas dan platina). 

2) Koloid Asosiasi, koloid yang terbentuk dari gabungan (asosiasi) 

partikel kecil yang larut dalam medium, seperti koloid Fe(OH)3. 

Senyawa ini larut dalam air. 

Dilihat dari interaksi fase terdispersi dengan fase pendispersi, 

koloid dibagi atas koloid liofil dan koloid liofob. 

1) Koloid Liofil, Koloid yang suka berikatan dengan mediumnya sehingga 

sulit dipisahkan atau sangat stabil. Jika mediumnya air disebut hidrofil 

yaitu suka air, contohnya agar-agar dan tepung kanji dalam air. 

2) Koloid Liofob, koloid yang tidak menyukai mediumnya sehingga 

cenderung memisah dan akibatnya tidak stabil. Jika mediumnya air 

disebut koloid hidrofob tidak suka air, contohnya sol emas.
31
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Tabel II.3. Jenis Sistem Koloid.
32

 

Fase 

Terdispesi 

Fase 

Pendispersi 
Nama Contoh 

Gas Cair Buih Busa sabun, busa air 

Gas Padat Busa Batu apung, karet busa 

Cair Gas Aerosol Cair Karet 

Cair Cair Emulsi Susu 

Cair Padat  Emulsi Padat 

(gel) 

Mentega 

Padat Gas Aerosol Padat Asap, abu 

Padat Cair Sol (suspensoid) Cat 

Padat Padat Sol Padat Zat Warna 

b. Sifat-sifat Koloid 

Sistem koloid memiliki sifat-sifat khas yang berbeda dari sifat 

larutan ataupun suspensi. 

1) Efek Tyndall, dikemukakan pertama kali oleh John Tyndall, seorang 

ahli fisika dari inggris. Efek ini merupakan gejala penghamburan sinar 

oleh partikel koloid. 

2) Gerak Brown, diamati pertama kali oleh Robert Brown seorang ilmuan 

biologi Inggris pada tahun 1827. Gerak ini merupakan gerakan patah-

patah (zig-zag) partikel-partikel koloid secara terus menerus dengan 

arah sembarangan. Gerak brown diakibatkan interaksi antara partikel-

partikel koloid dengan molekul-molekul pendispersinya. Gerak brown 

dipengaruhi oleh ukuran partikel dan suhu yaitu: semakin kecil ukuran 

partikel-partikel koloid gerak brown semakin cepat, semkin besar 

ukuran partikel-partikel koloid gerak brown semakin lambat, semakin 

tinggi suhu koloid gerak brown akan semakin cepat, dan semakin 

rendah suku koloid maka gerak brown akan semakin lambat. 
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3) Adsorpsi merupakan penyerapan partikel oleh permukaan zat. Ini 

terjadi karena permukaan koloid mempunyai luas permukaan yang 

besar. Sifat adsorpsi partikel-partikel koloid dapat dimanfaatkan 

sebagai pemutihan gula pasir, pewarnaan kain, dan penjernih air. 

4) Bermuatan, penyerapan ion pada permukaan partikel koloid akan 

menyebabkan partikel koloid bermuatan listrik. Terdapat 2 jenis muatan 

listrik yang dimiliki oleh koloid yaitu muatan positif dan muatan 

negatif. 

c. Pembuatan Koloid 

Suatu sistem koloid dapat dibuat dengan 2 cara: 

1) Dispersi, gumpalan materi atau suspensi kasar diubah menjadi lebih 

kecil sehingga tersebar dan berukuran koloid. Membuat koloid dengan 

memecah gumpalan ini disebut dispersi. Terdapat 3 jenis dispersi yaitu 

cara mekanik, cara elektronik dan cara peptisasi. 

2) Kondensasi merupakan penggabungan (kondensasi) partikel kecil 

menjadi partikel besar sampai berukuran koloid atau pembuatan koloid 

dari partikel yang lebih halus dari koloid. Penggabungan tersebut 

dengan beberapa cara yaitu cara reaksi kimia, reaksi reduksi, reaksi 

oksidasi, reaksi hidrolisis, dan reaksi dekomposisi rangkap. 

d. Pemurnian Koloid 

1) Dialisis, koloid dapat dipisahkan dari ion-ion terlarut dengan cara 

dialisis. Caranya dengan melewatkan pelarut pada sistem koloid melalui 
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membrane semipermiabel. Ion-ion atau molekul akan mengikuti 

pelarut, sedangkan partikel koloid tidak. 

2) Ultrafiltrasi, pada cara ini pori kertas diperkecil dengan 

mencelupkannya ke dalam kollodion.
33

 

3) Elektroforesis, pada cara ini koloid yang bermuatan negatif akan 

bergerak kearah elektroda negatif sehingga campuran koloid positif dan 

negatif dapat dipisahkan. 

e. Kegunaan Koloid 

1) Pembuatan delta di muara sungai. 

2) Industri karet alam. 

3) Penjernihan air. 

4) Mengurangi polusi udara. 

5) Penggumpalan lateks. 

6) Membantu pasien gagal ginjal. 

7) Sebagai deodoran. 

8) Sebagai bahan makanan dan obat. 

9) Sebagai bahan kosmetik. 

10) Bahan pencuci. 

5. Pengaruh Problem Based Learning (PBL) terhadap Hasil Belajar 

Proses belajar mengajar berlangsung jika ada interaksi antara guru 

dan peserta didik. Guru memberikan materi dan peserta didik yang 

dituntut untuk berperan aktif dalam pembelajaran tersebut. Dari kenyataan 
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yang ada, peserta didik banyak menjadi pasif sehingga peserta didik tidak 

mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya dan itu berpengaruh 

terhadap hasil belajar peserta didik. 

Peserta didik akan diberikan suatu masalah dimana masalah inilah 

yang nantinya akan dipecahkan oleh peserta didik bersama kelompoknya 

yang dibantu dengan media pendukung yaitu handout. Handout 

merupakan bahan ajar yang isi dari materinya ringkas. Sehingga dengan 

adanya handout bisa membantu memperlancar dan memberikan bantuan 

informasi kepada peserta didik, dimana handout hanya sebagai bahan ajar 

pendukung dari bahan ajar guru itu sendiri.  

Materi yang dapat digunakan pada model Problem Based Learning 

(PBL) ini adalah materi koloid. Koloid merupakan materi yang bersifat 

hafalan, dimana materi ini banyak pengaplikasiannya dikehidupan sehari-

hari, sehingga materi koloid ini diperlukan pemikiran dan analisis pada 

kehidupan nyata untuk memecahkan permasalahan yang diberikan. Oleh 

karena itu, dibutuhkan suatu model pembelajaran yang membangun 

proses berpikir ilmiah yaitu model Problem Based Learning (PBL). 

Model pembelajaran ini dapat membangkitkan keaktifan peserta didik dan 

memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya, sehingga 

penggunaan model ini pada materi koloid akan mempengaruhi hasil 

belajar dari peserta didik. 
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B. Penelitian Yang Relevan 

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian Sony Hidayat menyimpulkan bahwa tes hasil belajar pada kelas 

eksperimen diperoleh skor rata-rata postest 70,17 dan kelas kontrol dengan 

rata-rata postest 63,33. Hasil ini membuktikan bahwa hasil belajar siswa 

yang diajarkan dengan Problem Based Learning (PBL) lebih tinggi 

dibandingkan dengan siswa yang diajar dengan metode konvenisonal.
34

 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada materinya yaitu peneliti 

melakukan penelitian pada materi koloid. 

2. Penelitian Wasonowati, Redjeki, dan Ariani menunjukkan bahwa hasil 

belajar siswa dengan model Problem Based Learning (PBL) pada materi 

hukum-hukum dasar kimia dilengkapi dengan LKS dalam penerapan 

kurikulum 2013 dikategorikan baik dengan rata-rata nilai berturut-turut 

adalah 81, 83 dan 79, sedangkan presentase siswa yang mencapai 

kompetensi inti kurikulum 2013 berturu-turut adalah 78%, 81,24% dan 

78,13%.
35

 Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada materinya yaitu 

peneliti melakukan penelitian pada materi koloid dan melihat pengaruh 

dari hasil belajar siswanya saja. 

3. Penelitian Pratiwi, Redjeki, dan Masykuri, menyatakan hasil penelitian 

dilihat dari ketercapaian target pembelajaran yaitu 76,25% peserta didik 
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memiliki aktivitas belajar tinggi dan 81,25% peserta didik mencapai KKM 

materi reaksi redoks.
36

 Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada 

materinya yaitu pada materi koloid dan melihat pengaruhnya terhadap 

hasil belajar siswa. 

C. Konsep Operasional 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam dua variabel : 

a. Variabel Bebas  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) menggunakan handout. 

b. Variabel Terikat 

Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan hasil belajar siswa 

sebagai variabel terikat. Hasil belajar siswa yang diukur disini adalah hasil 

tes kognitifnya saja melalui tes pretest dan posttest yang dilaksanakan di 

akhir pertemuan 

2. Prosedur Penelitian 

a. Tahap Persiapan 

1) Menetapkan kelas penelitian yaitu kelas XI IPA SMA Negeri 2 

Padang Panjang tahun ajaran 2016/2017 sebagai subjek penelitian. 

2) Menerapkan pokok bahasan yang akan disajikan pada penelitian 

yaitu koloid. 
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3) Mempersiapkan perangkat pembelajaran beruba silabus, program 

semester, RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), handout, 

lembar observasi, soal uji homogenitas, soal validitas, soal pretest 

dan soal posttest. 

4) Melakukan uji homogenitas untuk ketiga kelas sampel selanjutnya 

memilih kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

5) Menyiapkan lembar observasi untuk guru. 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Memberikan pretest kepada ketiga kelas sampel mengenai pokok 

bahasan koloid. Nilai pretest ini digunakan untuk pengolahan data 

akhir.  

2) Selanjutnya pada kelas eksperimen diberikan perlakuan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) menggunakan 

handout, sedangkan kelas kontrol melakukan diskusi dengan teman 

sebangku menggunakan handout. Adapun langkah-langkah 

pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 

a) Kelas eksperimen 

(1) Merumuskan Masalah 

Guru menyampaikan topik, tujuan pembelajaran serta 

memotivasi siswa. Guru memperlihatkan atau memberikan 

suatu permasalahan kepada siswa untuk menarik daya ingin 

tahu dari siswa. Siswa diminta memberi tanggapan. 
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(2) Menganalisis Masalah 

Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan 

memberikan handout. Siswa diberikan informasi untuk 

memecahkan permasalahan yang telah diberikan sebelumnya 

secara berkelompok dengan bantuan handout.  

(3) Merumuskan Hipotesis. 

Guru membimbing siswa dalam merumuskan 

pemecahan permasalahan berdasarkan pengetahuan yang 

dimiliki oleh siswa. 

(4) Mengumpulkan Data. 

Guru membimbing siswa melakukan diskusi bersama 

kelompoknya. Siswa berdiskusi untuk mencari pemecahan 

terhadap masalah yang telah diberikan dengan cara 

mengumpulkan informasi dari berbagai macam sumber dan 

bahkan melakukan observasi maupun eksperimen untuk 

memecahkan masalah yang telah diberikan dengan bantuan 

guru. 

(5) Pengujian Hipotesis 

Perwakilan kelompok yang ditunjuk oleh guru 

mempresentasikan hasil diskusinya sekaligus menganalisis 

pemecahan masalah, dan menyamakan presepsi. Guru 

memberikan penguatan tentang materi yang dibahas. 
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(6) Guru membimbing siswa menyimpulkan pemecahan 

permasalahan. 

b) Kelas kontrol 

(1) Guru menjelaskan materi pokok sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

(2) Guru membagikan handout. 

(3) Guru membimbing siswa menyelesaikan soal-soal yang ada 

diberikan dengan teman sebangku. 

(4) Guru mengumpulkan jawaban yang telah dikerjakan siswa.  

(5) Guru membimbing siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

3) Setelah semua materi telah disajikan maka pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol guru memberikan tes akhir (postest) untuk 

menentukan pengaruh penerapan model Problem Based Learning 

(PBL) terhadap hasil belajar siswa. 

c. Tahap Akhir 

1) Data akhir (selisih dari pretest dan postest) yang diperoleh dari 

kedua kelas akan dianalisis dengan menggunakan  rumus statistik. 

2) Pelaporan. 
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D. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi hipotesis 

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

H0 : Tidak adanya pengaruh terhadap hasil belajar siswa melalui model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) menggunakan handout 

pada pokok bahasan koloid kelas XI SMA Negeri 2 Padang Panjang. 

Ha :Adanya pengaruh terhadap hasil belajar siswa melalui model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) menggunakan handout 

pada pokok bahasan koloid kelas XI SMA Negeri 2 Padang Panjang. 


