
12 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1. Problem Based Learning (PBL) 

a. Pengertian 

Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang 

memberikan tantangan bagi siswa untuk mencari solusi dari 

permasalahan dunia nyata (terbuka) secara individu maupun kelompok. 

PBL membuat siswa mengembangkan keterampilan menjadi pembelajar 

mandiri. Model pembelajaran ini didasarkan pada masalah, sehingga 

karakteristik pembelajaran ini bermula dari masalah.
20

 Oleh karena itu 

model ini dapat juga dikatakan sebagai pembelajaran berbasis masalah. 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah pendekatan 

pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga 

merangsang peserta didik untuk belajar. Dalam kelas yang menerapkan 

pembelajaran berbasis masalah, peserta didik bekerja dalam tim untuk 

memecahkan masalah dunia nyata (real world). 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model 

pembelajaran yang menantang peserta didik untuk “belajar bagaimana 

belajar”, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari 

permasalahan dunia nyata. Masalah yang diberikan ini digunakan untuk 

mengikat peserta didik pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang 
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dimaksud. Masalah diberikan kepada peserta didik, sebelum peserta didik 

mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang 

harus dipecahkan.
21

 

b. Tujuan 

Pembelajaran berbasis masalah mengusung gagasan utama bahwa 

tujuan pembelajaran dapat tercapai jika kegiatan pendidikan dipusatkan 

pada tugas-tugas atau permasalahan yang otentik, relevan dan 

dipresentasikan dalam suatu konteks. Dengan kata lain, tujuan utama 

pendidikan adalah memecahkan problem-problem kehidupan. 

Oleh karena itu, seluruh bangunan pengetahuan yang dipelajari 

harus dapat digunakan secara aplikatif untuk menyelesaikan problem- 

problem kehidupan tersebut. Konsekuensinya, bangunan pengetahuan 

maupun teori yang diajarkan tidak cukup hanya dihafal dan dipahami, 

melainkan harus dikaitkan dengan realitas yang terjadi, dan 

menggunakannya untuk menyelesaikan persoalan- persoalan yang ada. 

Pembelajaran berbasis masalah memiliki asumsi dasar bahwa 

tujuan pembelajaran dapat dicapai jika kegiatan pendidikan dipusatkan 

pada tugas-tugas atau permasalahan yang otentik, relevan dan 

dipresentasikan dalam suatu konteks tertentu. Harapannya adalah agar 

peserta didik memiliki pengalaman sebagaimana nantinya mereka 

menghadapi kehidupan profesionalnya.
22
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c. Langkah- Langkah PBL 

Pada pembelajaran model PBL siswa belajar memecahkan masalah 

sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Siswa 

mengalami pembelajaran bermakna karena proses pembelajaran. 

Penerapan model pembelajaran PBL terdiri atas lima langkah utama yang 

dimulai dengan guru memperkenalkan siswa dengan masalah dan 

diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa. Proses tersebut 

dilakukan dalam tahapan-tahapan atau sintaks pembelajaran yang 

disajikan pada tabel berikut.  

Tabel II.1. Sintaks Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based 

Learning)
23

 

Tahap Aktivitas guru dan siswa 

Tahap 1 

Orientasi anak didik 

kepada masalah 

Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan peralatan 

yang diperlukan, memotivasi anak 

didik terlibat pada aktivitas 

pemecahan masalah yang dipilihnya.  

Tahap 2 

Mengorganisasi anak didik 

untuk belajar. 

Guru membantu anak didik 

mendefinisikan dan mengorganisasi 

tugas belajar yang berhubungan 

dengan masalah tersebut. 

Tahap 3 

Membimbing penyelidikan 

individual maupun 

kelompok 

Guru mendorong anak didik untuk 

mengumpulkan informasi yang 

sesuai, melaksanakan eksperimen 

untuk mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah. 
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Tahap Aktivitas guru dan siswa 

Tahap 4 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Guru membantu anak didik dalam 

merencanakan dan menyiapkan 

karya yang sesuai seperti laporan, 

video, model, dan membantu mereka 

berbagi tugas dengan temannya. 

Tahap 5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah. 

Guru membantu anak didik untuk 

melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyelidikan mereka dan 

proses-proses yang mereka gunakan. 

d. Keunggulan  PBL 

Adapun keunggulan PBL adalah sebagai berikut :
24

 

1) Merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi 

pelajaran 

2) Dapat menantang siswa serta memberikan kepuasan untuk 

menemukan pengetahuan baru bagi siswa 

3) Dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa 

4) Dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan 

mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata 

5) Dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan 

barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka 

lakukan. Disamping itu juga mendorong untuk melakukan 

evaluasi sendiri baik terhadap hasil maupun proses belajarnya. 

6) Bisa memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap mata pelajaran 

pada dasarnya merupakan cara berpikir, dan sesuatu yang harus 
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dimengerti oleh siswa, bukan hanya sekedar belajar dari guru atau 

dari buku-buku saja. 

7) Dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa 

8) Dapat mengembangkan kemampuan siswa berpikir kritis dan 

mengembangkan kemampuan mereka utnuk menyesuaikan 

dengan pengetahuan baru. 

9) Memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan 

pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. 

10) Mengembangkan minat siswa secara terus menerus belajar 

sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. 

2. Virtual Laboratory (Virtual Lab) 

Laboratorium biasanya didefinisikan sebagai tempat yang dilengkapi 

untuk eksperimental studi dalam ilmu pengetahuan atau pengujian dan 

analisa; tempat memberikan kesempatan untuk bereksperimen, pengamatan, 

atau praktek dalam bidang studi.
25

  

Virtual laboratory (virtual lab) adalah laboratorium maya yang berisi 

animasi praktikum menyerupai praktikum dalam laboratorium.
26

 Praktikum 

maya atau Virtual Laboratory merupakan bentuk digital dari fasilitas dan 

proses-proses laboraturium yang dapat disimulasikan secara digital.
27

 

Laboraturium virtual memungkinkan siswa melakukan eksperimen kimia 

seolah-olah menghadapi peralatan laboraturium real. Virtual lab menurut 

                                                             
25

 Hendra Jaya, Pengembangan Laboratorium Virtual untuk Kegiatan Praktikum dan 
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26
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Anisah merupakan penerapan teknologi baru untuk metodologi 

pembelajaran aktif, dalam rangka untuk meningkatkan baik belajar mandiri 

maupun pemahaman siswa.
28

 

3. Hasil Belajar 

Belajar merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi 

dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya. 

Belajar adalah aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi 

aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-prubahan dalam 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. Perubahan itu diperoleh melalui usaha 

(bukan karena kematangan), menetap dalam waktu yang relatif lama dan 

merupakan hasil pengalaman.
29

 Berhasil tidaknya suatu proses belajar dapat 

dilihat dari hasil belajar. 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Dalam sistem pendidikan 

nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan 

instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom 

yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, yakni ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotoris. 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 

dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat 

rendah dan keempat aspek berikutnya disebut kognitif tingkat tinggi. 
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Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, 

yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi. 

Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotoris, yakni (a) 

gerakan reflex, (b) keterampilan gerakan dasar, (c) kemampuan perseptual, 

(d) keharmonisan atau ketepatan, (e) gerakan keterampilan kompleks, dan 

(f) gerakan ekspresif dan interpretatif. 

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Diantara 

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

di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam 

menguasai isi bahan pengajaran.
30

 

4. Laju Reaksi 

a. Kemolaran 

Banyak zat kimia yang terdapat di laboratorium atau di pasaran 

tidak dalam keadaan murni, tetapi berupa larutan, seperti larutan HCl, 

larutan H2SO4, dan larutan HNO3. Jumlah mol zat dalam larutan 

bergantung pada konsentrasi dan volumenya. Satuan konsentrasi yang 

umum dipakai adalah molar (M). Kemolaran suatu zat adalah jumlah 

mol zat dalam tiap liter larutan.
31

 

Kemolaran (M) = 
                

             
  atau  M = 
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Jika zat terlarut dinyatakan dalam satuan gram, dan volume larutan 

dinyatakan dalam mL atau cm
3
, kemolaran dapat dirumuskan sebagai 

berikut.
32

 

M = 
 

  
 

    

 
 

Di laboratorium seringkali dibutuhkan larutan dalam volume dan 

kemolaran tertentu. Zat yang terdapat di laboratorium atau di toko 

adalah zat padat murni atau larutan pekat. Oleh sebab itu, kita harus 

dapat membuat suatu larutan dari padatan atau larutan pekatnya. Akan 

tetapi, sebelum bekerja harus dihitung terlebih dahulu jumlah padatan 

atau larutan pekat yang dibutuhkan.  

1) Pembuatan larutan dari padatan 

Zat padat yang akan dilarutkan harus ditimbang terlebih dahulu 

dan kemudian diberi pelarut sampai volume yang diinginkan seperti 

contoh berikut. 

Buatlah 300 mL larutan NaOH 1,5 M 

Jawab: (ada empat langkah dalam membuat larutan ini) 

Pertama, hitung berat NaOH yang diperlukan 

NaOH = 1,5 M x 0,3 l 

= 1,5 mol/l x 0,2 l 

= 0,45 mol 

= 0,45 x 40 

= 18 g 
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Kedua, timbang 18 g NaOH padat dengan timbangan analitis 

Ketiga, masukkan NaOH ke dalam gelas ukur yang telah berisi 

sedikit air, dan tambahkan air sampai volume akhir tepat 300 mL 

Keempat, masukkan larutan dalam botol dan diberi nama (label) 

NaOH 1,5 M 

2) Pembuatan larutan menggunakan larutan pekat 

Diantara zat yang tersedia dalam bentuk larutan pekat adalah 

berbagai jenis asam dan ammonia. Misalnya, asam sulfat biasanya 

diperdagangkan berupa larutan dengan kadar 98% dan massa jenis 

1,8 kg L
-1

. Kemolaran larutan pekat dapat diketahui, yaitu dengan 

menggunakan rumus 

  
              

  
 

Keterangan: M  = kemolaran 

  = massa jenis 

Kadar = % massa 

Mr  = massa molekul relatif
33

 

3) Pengenceran larutan 

Ketika bekerja di laboratorium, kita seringkali perlu 

mengencerkan larutan, yaitu memperkecil konsentrasi larutan dengan 

jalan menambahkan sejumlah tertentu pelarut. Pengenceran 

menyebabkan volum dan kemolaran larutan berubah, tetapi jumlah 
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zat terlarut tidaklah berubah. Oleh karena pengenceran tidak 

mengubah jumlah mol zat terlarut, maka  

        atau            
34 

b. Pengertian Laju Reaksi 

Istilah laju atau kecepatan sering dibicarakan dalam pelajaran 

fisika. Pengertian laju dalam reaksi sebenarnya sama dengan laju pada 

kendaraan yang bergerak. Misalnya, seseorang mengendarai sepeda 

motor sejauh 100 km ditempuh dalam waktu 2 jam. Orang tersebut 

mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 km/jam. Kecepatan 

tersebut dapat diartikan bahwa setiap orang tersebut mengendarai 

kendaraannya selama 1 jam, maka jarak yang ditempuh bertambah 50 

km. Pernyataan tersebut juga dapat diartikan bahwa bila orang tersebut 

mengendarai sepeda motornya selama 1 jam, maka jarak yang harus 

ditempuh berkurang sejauh 50 km. Cara menghitung kecepatan demikian 

ini menghasilkan kecepatan rata- rata, karena selama mengendarai 

kendaraan mulai dari berangkat sampai tiba di tujuan tidak selalu dengan 

laju 50 km/jam, tetapi ada kalanya berhenti, dipercepat atau 

diperlambat.
35 

Sama halnya dengan kendaraan bermotor, reaksi kimia juga 

memiliki kecepatan. Apabila semua reaksi kimia yang spontan terjadi 

sekaligus, hidup kita akan berakhir dalam sekejap mata dan alam kita 

telah mencapai kesetimbangan sejak dahulu. Untung saja, beberapa 
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reaksi berjalan lambat dan beberapa lagi agak cepat sehingga 

pengetahuan mengenai hal ini akan tetap mempengaruhi keputusan yang 

dibuat dalam kegidupan sehari-hari. Misalnya seorang arsitek akan 

menentukan bahan untuk pembuatan gedung, sebagian berdasarkan 

kecepatan relatif dari reaksi antara oksigen dan uap air sehingga apabila 

suatu logam yang kuat diperlukan dalam lingkungan yang sangat korosif 

maka akan dipilih baja tahan karat (stainless steel) daripada baja biasa, 

sebab akan teroksidasi lebih lambat.
 36 

Reaksi kimia menyangkut perubahan dari suatu pereaksi (reaktan) 

menjadi hasil reaksi (produk), yang dinyatakan dengan persamaan reaksi. 

Pereaksi (reaktan)  Hasil reaksi (produk) 

Seperti halnya pada contoh di atas, maka laju reaksi dapat dinyatakan 

sebagai berkurangnya jumlah pereaksi untuk setiap satuan waktu atau 

bertambahnya jumlah hasil reaksi untuk setiap satuan waktu. 

Ukuran jumlah zat dalam reaksi kimia umumnya dinyatakan 

sebagai konsentrasi molar atau molaritas (M). Dengan demikian, maka 

laju reaksi menyatakan berkurangnya konsentrasi pereaksi atau 

bertambahnya konsentrasi zat hasil reaksi setiap satuan waktu (detik  

atau sekon). Satuan laju reaksi umumnya dinyatakan dalam satuan 

moldm
-3

s
-1

 atau mol/liter sekon. Satuan moldm
-3

 atau molaritas (M), 

merupakan satuan konsentrasi larutan.
37

 

Kecepatan motor = kecepatan perjalanan = 
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Kecepatan reaksi kimia = 
                     

     
 

= 
         

     
 

     

   
 

= mol L
-1

 det
-1

.  
38

 

Sebagai contoh, tinjau reaksi penguraian dinitrogen pentoksida, 

N2O5. Jika zat ini dipanaskan akan terurai membentuk nitrogen dioksida 

dan oksigen menurut persamaan: 

2 N2O5(g)      4 NO2(g)   +   O2(g) 

Laju reaksi tersebut dapat ditentukan melalui pengukuran 

peningkatan konsentrasi molar gas oksigen yang dihasilkan setiap selang 

waktu tertentu. 

Laju pembentukan oksigen  =   
                        

     
   =    

     

  
 

Contoh reaksi perubahan molekul A menjadi molekul B,  2A      B 

 

 

 

Gambar II.1 Reaksi 2A      B diamati setiap 10 detik selama 60 detik. 

 

 

 

 

 

Gambar II.2 Grafik Laju reaksi yang menunjukkan pengurangan molekul 

A per waktu, dan penambahan molekul B per waktu. 
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Maka dapat ditulis : 

Laju reaksi =  
 

 

    

  
  Laju reaksi =  

    

  
 

Secara umum, untuk reaksi: aA  +  bB    cC  +  dD 

Laju reaksi =  
 

 

    

  
   

 

 

    

  
   

 

 

    

  
  

 

 

    

  
 39 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laju Reaksi 

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, antara lain 

adalah: 

1) Luas permukaan sentuh 

Laju reaksi dipengaruhi luas permukaan sentuh antara zat-zat 

yang bereaksi. Suatu zat padat akan lebih cepat bereaksi jika 

permukaan diperluas dengan cara mengubah bentuk kepingan menjadi 

serbuk.
40

 Semakin luas permukaan mengakibatkan semakin banyak 

permukaan yang bersentuhan dengan pereaksi, sehingga pada saat 

yang sama semakin banyak partikel-partikel yang bereaksi.
41

 

2) Suhu 

Kenaikan suhu mempercepat reaksi, dan sebaliknya, penurunan 

suhu dapat memperlambat reaksi. Contohnya pada saat memasak nasi 

dengan api besar akan lebih cepat dibandingkan dengan api kecil. 

Kemudian makanan (seperti ikan) lebih awet dalam lemari es, karena 

penurunan suhu memperlambat pembusukan.
42
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3) Konsentrasi 

Selain luas permukaan dan suhu, laju reaksi juga dipengaruhi 

oleh konsentrasi. Sebagai contoh, reaksi yang terjadi pada kapur tulis 

yang mengandung CaCO3 dengan HCl yang menghasilkan gelembung 

CO2. 

Reaksi CaCO3 dengan HCl 4N memberikan gelembung 

terbanyak pada waktu yang sama dibandingkan dengan HCl 2N dan 

HCl 1N. adapun jumlah gelembung yang dihasilkan HCl 2N lebih 

banyak dibandingkan HCl 1N. Ini membuktikan bahwa dengan 

semakin besar konsentrasi, laju reaksi akan semakin cepat.
43

 

4) Katalis 

Katalis ialah zat yang mengambil bagian dalam reaksi kimia dan 

mempercepatnya, tetapi ia sendiri tidak mengalami perubahan kimia 

yang permanen. Jadi, katalis tidak muncul dalam persamaan kimia 

balans secara keseluruhan, tetapi kehadirannya sangat mempengaruhi 

hukum laju, memodifikasi dan mempercepat lintasan yang ada, atau 

lazimnya, membuat lintasan yang sama sekali baru bagi kelangsungan 

reaksi. Katalis menimbulkan efek yang nyata pada laju reaksi, 

meskipun dengan jumlah yang sangat sedikit. Dalam kimia industri, 

banyak upaya untuk menemukan katalis yang akan mempercepat 
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reaksi tertentu tanpa meningkatkan timbulnya produk yang tidak 

diinginkan.
44

 

d. Hukum Laju Reaksi 

Laju reaksi akan menurun dengan bertambahnya waktu. Hal itu 

berarti ada hubungan antara konsentrasi zat yang tersisa saat itu dengan 

laju reaksi. Umumnya laju reaksi tergantung pada konsentrasi awal dari 

zat-zat pereaksi, pernyataan ini dikenal dengan hukum laju reaksi atau 

persamaan laju reaksi. Secara umum untuk reaksi:   

pA  +  qB    rC 

   v = k [A]
m

 [B]
n
 

dengan, v = laju reaksi (mol dm
-3

 s
-1

) 

 k = tetapan laju reaksi 

 m = tingkat reaksi (orde reaksi) terhadap A 

 n = tingkat reaksi (orde reaksi) terhadap B 

 [A] = konsentrasi awal A (mol dm
-3

) 

 [B] = konsentrasi awal B (mol dm
-3

) 

Tingkat reaksi total adalah jumlah total dari tingkat reaksi semua 

pereaksi. Tingkat reaksi nol (0) berarti laju reaksi tersebut tidak 

terpengaruh oleh konsentrasi pereaksi, tetapi hanya tergantung pada 

harga tetapan laju reaksi (k). harga k tergantung pada suhu, jika suhunya 

tetap harga k juga tetap. 
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Persamaan laju reaksi dapat ditentukan melalui percobaan. Table 

II.2 menunjukkan hasil percobaan penentuan laju reaksi antara gas 

hidrogen dengan nitrogen monoksida yang dilakukan pada suhu 800
0
C, 

sesuai dengan persamaan reaksi: 

2H2(g)  +  2NO(g)    2H2O(g)  +  N2(g) 

Table II.2 Hasil Percobaan Penentuan Persamaan Laju Reaksi antara 

Gas NO dan Gas H2 pada 800
0
C 

Percobaan 

ke- 

[NO] awal 

(mol dm
-3

) 

[H2] awal 

(mol dm
-3

) 

Laju awal 

pembentukan N2 

(mol dm
-3

 s
-1

) 

1 0,006 0,001 0,0030 

2 0,006 0,002 0,0060 

3 0,006 0,003 0,0090 

4 0,001 0,006 0,0005 

5 0,002 0,006 0,0020 

6 0,003 0,006 0,0045 

Pada percobaan 1, 2, dan 3, konsentrasi NO dibuat tetap (sebagai 

variabel kontrol) untuk mengetahui pengaruh konsentrasi gas H2 

terhadap laju reaksi (sebagai variabel bebas), dan sebaliknya pada 

percobaan 4, 5, dan 6 yang dijadikan variabel kontrol adalah konsentrasi 

gas H2 dan sebagai variabel bebas adalah konsentrasi NO. 

Dengan membandingkan percobaan 4 dan 5, terlihat bahwa jika 

konsentrasi NO diduakalikan maka laju reaksi menjadi 4 kali lebih cepat, 

dan dari percobaan 4 dan 6 jika konsentrasi NO ditigakalikan maka laju 

reaksinya menjadi 9 kali lebih cepat. 

          

atau 
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Maka v = k [NO]
2
 

Dari percobaan 1 dan 2 dapat diketahui bahwa bila konsentrasi gas 

H2 diduakalikan maka laju reaksinya menjadi dua kali lebih cepat, dan 

jika konsentrasi gas H2 ditigakalikan maka laju reaksinya menjadi tiga 

kali dari laju semula, sehingga 

         

atau 
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Maka v = k [H2] 

Dengan demikian persamaan laju reaksinya, 

Maka v = k  [NO]
2
  [H2] 

Harga k pada percobaan tersebut dapat dicari dengan menggunakan 

persamaan di atas. Misalnya diambil data dari percobaan 2, 

v = k  [NO]
2
  [H2] 
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Satuan harga k dapat berubah tergantung pada tingkat (orde) reaksi 

totalnya.
45

 

Orde reaksi menunjukkan hubungan antara perubahan konsentrasi 

pereaksi dengan perubahan laju reaksi. Hubungan antara kedua besaran 

ini dapat dinyatakan dengan grafik orde reaksi. 

 Pada reaksi orde nol, laju reaksi tidak 

bergantung  pada konsentrasi pereaksi. 

 Pada reaksi orde satu, laju reaksi 

berbanding lurus dengan konsentrasi 

pereaksi. Jika konsentrasi dinaikkan dua 

kali, maka laju reaksinya pun akan dua kali 

lebih cepat dari semula, dst. 

 Pada reaksi orde dua, kenaikan laju reaski 

akan sebanding dengan kenaikan 

konsentrasi pereaksi pangkat dua. Bila 

konsentrasi pereaksi dinaikkan dua kali, 

maka laju reaksinya akan naik menjadi 

empat kali lipat dari semula.
46

 

                                                             
45
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e. Teori Tumbukan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laju 

Reaksi 

1) Teori Tumbukan 

Agar reaksi kimia terjadi, molekul-molekul harus bertumbukan 

satu sama lain. Pemikiran semacam ini menjadi dasar dari teori 

tumbukan kimia kinetik.
47

 Teori tumbukan dari laju reaksi adalah 

suatu model yang mengasumsikan bahwa agar reaksi terjadi, molekul 

pereaksi harus bertumbukan dengan energi yang lebih besar daripada 

nilai minimum yang ada, dan dengan orientasi yang tepat (searah 

sumbu utama).
48

 

Namun, tidak semua tumbukan antarmolekul pereaksi akan 

menghasilkan zat hasil reaksi. Hanya tumbukan efektif yang akan 

menghasilkan zat hasil reaksi. Keefektifan suatu tumbukan bergantung 

pada posisi molekul dan energi kinetik yang dimilikinya.  

Dalam reaksi kimia dikenal istilah energi aktivasi (energi 

pengaktifan), yaitu energi kinetik minimum yang harus dimiliki 

molekul-molekul pereaksi agar tumbukan antarmolekul menghasilkan 

zat hasil reaksi.
49

 

Teori tumbukan dan energi aktivasi berguna untuk menjelaskan 

faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Laju suatu reaksi kimia 

                                                                                                                                                                       
46

 Irvan Permana, Memahami Kimia SMA/ MA kelas XI, Pusat Perbukuan, Jakarta, 2009, h. 

48- 49. 
47

 James E Brady, Op. Cit., h. 262. 
48
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dapat dipercepat dengan cara memperbesar harga energi kinetik 

molekul atau menurunkan energi aktivasi.
50

 

2) Konsentrasi dan Laju Reaksi 

Secara umum konsentrasi pereaksi akan mempengaruhi laju 

reaksi. Pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi adalah khas untuk 

setiap reaksi. Pada reaksi orde 0 (nol) perubahan konsentrasi pereaksi 

tidak berpengaruh terhadap laju reaksi. 

Reaksi orde 1 (satu) setiap kenaikan konsentrasi dua kali akan 

mempercepat laju reaksi menjadi dua kali lebih cepat, sedangkan 

untuk reaksi orde 2 bila konsentrasi dinaikkan menjadi dua kali laju 

reaksi menjadi empat kali lebih cepat. 

Pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi ini dapat dijelaskan 

dengan model teori tumbukan. Semakin tinggi konsentrasi berarti 

semakin banyak molekul-molekul dalam setiap satuan luas ruangan, 

dengan demikian tumbukan antar molekul semakin sering terjadi. 

Semakin banyak tumbukan yang terjadi berarti kemungkinan untuk 

menghasilkan tumbukan efektif semakin besar, sehingga reaksi 

berlangsung lebih cepat. 

3) Luas Permukaan Sentuhan dan Laju Reaksi 

Untuk reaksi heterogen (wujud tidak sama), misalnya logam 

zink dengan larutan asam klorida, laju reaksi selain dipengaruhi oleh 

konsentrasi asam klorida juga dipengaruhi oleh kondisi logam zink. 

                                                             
50
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Dalam jumlah (massa) yang sama butiran logam zink akan bereaksi 

lebih lambat daripada serbuk zink. 

Reaksi terjadi antara molekul-molekul asam klorida dalam 

larutan dengan atom-atom zink yang bersentuhan langsung dengan 

asam klorida. Pada butiran zink, atom-atom zink yang bersentuhan 

langsung dengan asam klorida lebih sedikit daripada serbuk zink, 

sebab atom-atom zink yang bersentuhan hanya atom zink yang ada di 

permukaan butiran. Akan tetapi, bila butiran zink tersebut dipecah 

menjadi butiran-butiran yang lebih kecil, atau menjadi serbuk, maka 

atom-atom zink yang semula di dalam akan berada di permukaan dan 

terdapat lebih banyak atom zink yang secara bersamaan bereaksi 

dengan larutan asam klorida. Dengan menggunakan teori tumbukan 

dapat dijelaskan bahwa semakin luas permukaan zat padat semakin 

banyak tempat terjadinya tumbukan antarpartikel zat yang bereaksi. 

4) Suhu dan Laju Reaksi 

Harga tetapan laju reaksi (k) akan berubah bila suhunya 

berubah. Bagi kebanyakan reaksi kimia, kenaikan sekitar 10
0
C akan 

menyebabkan harga tetapan laju reaksi menjadi dua kali semula. 

Dengan naiknya harga tetapan laju reaksi (k), maka reaksi akan 

menjadi lebih cepat. Jadi, kenaikan suhu akan mengakibatkan reaksi 

berlangsung semakin cepat. 

Hal tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan teori 

tumbukan, yaitu bila terjadi kenaikan suhu maka molekul-molekul 
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yang bereaksi akan bergerak lebih cepat, sehingga energi kinetiknya 

tinggi. Oleh karena energi kinetiknya tinggi, maka energi yang 

dihasilkan pada tumbukan antarmolekul akan menghasilkan energi 

yang besar dan cukup untuk melangsungkan reaksi. Dengan demikian, 

semakin tinggi suhu berarti kemungkinan akan terjadi tumbukan yang 

menghasilkan energi yang cukup untuk reaksi juga semakin banyak, 

dan berakibat reaksi berlangsung lebih cepat. Bila pada setiap 

kenaikan     suatu reaksi berlangsung n  kali lebih cepat, maka laju 

reaksi pada T2(v2) bila dibandingkan laju reaksi pada T1(v1) dapat 

dirumuskan: 

         
(
      

  )
                                                     (

 

 
)
(
      

  )

 

5) Katalis dan Laju Reaksi 

Beberapa reaksi kimia yang berlangsung lambat dapat 

dipercepat dengan menambahkan suatu zat ke dalamnya, tetapi zat 

tersebut setelah reaksi selesai ternyata tidak berubah. Misalnya, pada 

penguraian kalium klorat untuk menghasilkan gas oksigen. 

2KClO3(s)    2KCl(s)  +  3O2(g) 

Reaksi berlangsung pada suhu tinggi dan berjalan lambat, tetapi 

dengan penambahan kristal MnO2 ke dalamnya ternyata reaksi akan 

dapat berlangsung dengan lebih cepat pada suhu yang lebih rendah. 

Setelah semua KClO3 terurai, ternyata MnO2 masil tetap ada (tidak 

berubah). Dalam reaksi tersebut MnO2 disebut sebagai katalis. 
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Katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi, 

tanpa dirinya mengalami perubahan yang kekeal. Suatu katalis 

mungkin dapat terlibat dalam proses reaksi atau mengalami perubahan 

selama reaksi berlangsung, tetapi setelah reaksi itu selesai maka 

katalis akan diperoleh kembali dalam jumlah yang sama.
51

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.3 Grafik laju reaksi dengan dan tanpa katalis 

Dari grafik tersebut, kita dapat membandingkan dua energi 

aktivasi dengan katalis dan tanpa katalis. Yang membutuhkan energi 

yang lebih sedikit adalah yang memiliki energi aktivasi dengan 

katalis. Artinya Ea dengan katalis lebih kecil dibandingkan dengan 

Ea tanpa katalis. Semakin kecil nilai Ea, laju reaksi semakin cepat. 

Dengan demikian, reaksi dengan katalis akan semakin cepat 

menghasilkan zat hasil reaksi.
52

 

Katalis banyak digunakan dalam industri dan kehidupan sehari-

hari. Selain itu, beberapa reaksi kimia di alam juga melibatkan 

katalis. Mekanisme kerja katalis bergantung pada jenis katalisnya. 
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Katalis dapat dikelompokkan menjadi katalis homogen, katalis 

hetrogen, dan biokatalis (enzim). Selain itu dikenal juga istilah 

autokatalis. 

(1) Katalis Homogen 

Katalis homogen adalah katalis yang wujudnya sama dengan 

wujud zat-zat pereaksi. Dalam suatu reaksi kimia, katalis homogen 

berfungsi sebagai zat perantara (fasilitator). 

(2) Katalis Heterogen 

Katalis heterogen adalah katalis yang wujudnya berbeda 

dengan pereaksi. Reaksi zat-zat yang melibatkan katalis heterogen 

berlangsung pada permukaan katalis tersebut. 

(3) Enzim 

Enzim adalah katalis yang mempercepat reaksi-reaksi kimia 

dalam makhluk hidup, sehingga enzim dikenal pula dengan istilah 

biokatalis. 

(4) Autokatalis 

Autokatalis adalah zat hasil reaksi yang berfungsi sebagai 

katalis. Artinya, zat hasil reaksi yang terbentuk mempercepat 

reaksi kimia.
53

  

 

 

 

                                                             
53

 Ibid., h. 132- 136 



 36 

B. Penelitian yang Relevan 

Sebagai bahan acuan, penelitian tentang penggunaan model Problem 

Based Learning menggunakan media Virtual Laboratory pernah dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya, yaitu: 

1. Penelitian IE Nurrokhmah dan W. Sunarto tahun 2013 jurusan Kimia 

FMIPA Universitas Negeri Semarang dengan judul “Pengaruh Penerapan 

Virtual Lab berbasis Inkuiri terhadap Hasil Belajar Kimia” Penelitian ini 

menunjukkan bahwa penerapan media virtual lab berbasis inkuiri 

berpengaruh terhadap hasil belajar kimia siswa SMA Negeri 1 Belik, 

Pemalang pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan.
54

 

2. Penelitian Yunita Kustyorini dan Mohan Taufiq Mashuri tahun 2014 jurusan 

pendidikan kimia Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-

Banjary dengan judul “Pengaruh Pembelajaran Berbasis Masalah dilengkapi 

media Virtual terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Fisika SMA/MA” 

Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Problem Based Learning yang 

dilengkapi dengan media virtual lebih baik dan berpengaruh pada aktivitas 

belajar, dimana ini berarti Problem Based Learning yang dilengkapi dengan 

media virtual menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan penggunaan 

model konvensional tanpa media virtual lab, (2) Problem Based Learning 

yang dilengkapi dengan media virtual berpengaruh pada hasil belajar siswa 

dimana penggunaan Problem Based Learning yang dilengkapi dengan 
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media virtual memberikan hasil belajar yang lebih tinggi dari pada 

penggunaan model konvensional.
55

 

C. Konsep Operasional 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam 2 variabel, yaitu :  

a. Variabel bebas, yang menjadi variabel bebas adalah model pembelajaran 

Problem Based Learning menggunakan media Virtual Laboratory.   

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

belajar ini dapat dilihat dari hasil tes yang dilaksanakan pada akhir 

pertemuan. 

2. Prosedur Penelitian 

Prosedur dari penelitian ini adalah : 

a. Tahap persiapan  

1) Menetapkan kelas penelitian yaitu kelas XI SMA Negeri 5 Pekanbaru 

sebagai subjek penelitian. 

2) Menetapkan pokok bahasan yang akan disajikan pada penelitian yaitu 

laju reaksi. 

3) Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus, program 

semester, RPP (Rencana Pelajaran Pembelajaran), LKS (Lembaran 

Kerja Siswa), lembar evaluasi, soal uji homogenitas, soal pretest dan 

posttest. 

4) Mempersiapkan media pembelajaran yakni media Virtual Laboratory. 
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5) Melakukan uji homogenitas untuk kedua kelas sampel dengan 

mengolah tes ulangan siswa dan selanjutnya memilih kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

6) Menyiapkan lembar observasi untuk guru. 

b. Tahap pelaksanaan 

1) Memberikan pretest kepada kedua kelas sampel mengenai pokok 

bahasan laju reaksi. Nilai pretest ini digunakan untuk pengolahan data 

akhir. 

2) Selanjutnya pada kelas eksperimen diberikan perlakuan model 

pembelajaran Problem Based Learning menggunakan media virtual 

laboratory, sedangkan kelas kontrol tanpa model pembelajaran 

Problem Based Learning dan media virtual laboratory. Adapun 

langkah-langkah pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 

a) Kelas eksperimen 

(1) Orientasi siswa terhadap masalah 

Guru menyampaikan topik, tujuan pembelajaran serta 

memotivasi siswa. Peneliti memperlihatkan atau memberikan 

suatu permasalahan kepada siswa untuk menarik daya ingin tahu 

dari siswa. Siswa diminta memberi tanggapan. 

(2) Mengorganisasi siswa untuk belajar. 

Peneliti membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan 

memberikan LKS. Siswa diberikan informasi untuk 

memecahkan permasalahan yang telah diberikan sebelumnya 
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secara berkelompok dengan bantuan virtual laboratory dan 

LKS.  

(3) Membimbing penyelidikan siswa. 

Peneliti membimbing siswa melakukan diskusi bersama 

kelompoknya. Siswa berdiskusi untuk melengkapi LKS dan 

mencari pemecahan terhadap masalah yang telah diberikan 

dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai macam 

sumber dan bahkan melakukan observasi maupun eksperimen 

menggunakan media virtual lab untuk memcahkan masalah 

yang telah diberikan. 

(4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 

Siswa menuangkan hasil diskusi bersama kelompoknya dalam 

lembar kerja berupa LKS. 

(5) Menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. 

Perwakilan kelompok yang ditunjuk oleh guru 

mempresentasikan hasil diskusinya sekaligus menganalisis 

pemecahan masalah, dan menyamakan presepsi. Peneliti 

memberikan penguatan tentang materi yang dibahas. 

(6) Peneliti membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran. 

(7) Evaluasi. 

      LKS yang dikerjakan perkelompok sekaligus sebagai evaluasi 

guru untuk melihat dari pemahaman siswa. 
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b) Kelas kontrol 

(1) Peneliti menjelaskan materi pokok sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

(2) Membagikan LKS 

(3) Membimbing siswa menyelesaikan soal-soal yang ada di LKS. 

(4) Mengumpulkan LKS yang telah dikerjakan siswa  

(5) Membimbing siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

(6) Evaluasi. 

3) Setelah semua materi pokok laju reaksi disajikan maka pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol guru memberikan test akhir (posttest) 

untuk menentukan pengaruh penerapan model Problem Based 

Learning menggunakan media Virtual Laboratory terhadap hasil 

belajar siswa. 

c. Tahap akhir 

1) Data akhir (selisih dari pretest dan posttest) yang diperoleh dari kedua 

kelas akan dianalisis dengan menggunakan  rumus statistik. 

2) Pelaporan.  

D. Hipotesis 

Berdasarkan teori yang telah dikemukan sebelumnya, maka hipotesis 

yang dirumuskan adalah: 

H0: Tidak ada pengaruh penerapan model Problem Based Learning 

menggunakan media Virtual Laboratory terhadap hasil belajar siswa kelas 

XI SMA Negeri 5 Pekanbaru pada materi laju reaksi. 
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Ha: Ada pengaruh penerapan model Problem Based Learning menggunakan 

media Virtual Laboratory terhadap hasil belajar siswa kelas XI SMA 

Negeri 5 Pekanbaru pada materi laju reaksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


