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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Model Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang

mengutamakan kerja sama diantara siswa untuk mencapai tujuan

pembelajaran.1 Pembelajaran kooperatif sesuai dengan fitrah manusia

sebagai makluk sosial yang penuh  ketergantungan dengan orang lain,

mempunyai tujuan tanggung jawab bersama, pembagian tugas, dan rasa

senasib. Dengan memanfaatkan kenyataan itu, belajar kelompok secara

kooperatif, siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi (sharing)

pengetahuan, pengalaman, tugas, dan tanggung jawab. Saling membantu

dan berlatih berinteraksi komunikasi sosialisasi karena kooperatif adalah

miniatur dari hidup bermasyarakat dan belajar menyadari kekurangan dan

kelebihan masing masing.

Jadi, model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran

dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu

mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inkuiri.2

Menurut Isjoni mengutip pendapat Slavin yang menyatakan bahwa

model pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana

siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara

1 Asep Jihad, Abdul haris, Evaluasi Pembelajaran (Jakarta: Multi Pressindo, 2008), hal. 30.
2 Suyatno, Menjelajah Pembelajaran Inovatif (Jawa Timur: Mas Media Buana Pustaka,

2009), hal. 51-52.
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kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur kelompok yang

bersifat heterogen.3 Menurut teori dan pengalaman agar kelompok kopasif

(kompak partisipatif), tiap anggota kelompok terdiri atas 4-5 orang, siswa

heterogen (kemampuan, gender, karakter), ada kontrol dan fasilitasi dan

meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau presentasi.

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif seabagai berikut:

a. Menyampaikan tujuan dan memotifasi siswa.

b. Menyajikan informasi.

c. Mengoorganisasikan siswa kedalam kelompok-kelompok belajar.

d. Membimbing kelompok belajar dan bekerja.

e. Evaluasi.

f. Memberikan penghargaan.

Pembelajaran kooperatif adalah sebuah model pembelajaran yang

dirancang untuk membelajarkan kecakapan akademik (academic skill),

sekaligus ketrampilan sosial (social skill) dan termasuk interpersonal

skill.4

2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Creative Problem Solving

Creative problem solving adalah suatu model pembelajaran yang

sangat cocok dan bias dipandang efektif untuk membantu dalam

penyelesaian masalah kimia siswa. Dilihat dari konsep, creative problem

solving tersebut merupakan model pembelajaran yang mengacu kepada

3 Isjoni, Cooperatif Learning Efektivitas Pembelajaran Kelompok (Bandung: Alfabeta,
2010), hal. 50.

4 Yatim Rianto, Paradigma Baru Pembelajaran: Sebagai Referensi bagi Pendidk dalam
Implementasi Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2010),  hal. 267.
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pendekatan heuristis dengan konsep bahwa mengajar adalah upaya guru

untuk menciptakan sistem lingkungan yang dapat mengoptimalkan

kegiatan belajar bagi peserta didik. Dalam proses pembelajaran tersebut

guru bertugas menyampaikan dan memberikan dukungan kepada siswa

bagaimana bisa belajar dengan baik dan benar.5

Model pembelajaran kooperatif tipe Creative Problem Solving

(CPS) merupakan variasi dari pembelajaran dengan pemecahan masalah

melalui teknik sistematik dalam mengorganisasikan gagasan untuk

menyelesaikan suatu permasalahan. Sintaknya: mulai dari fakta atau aktual

sesuai dengan materi bahan ajar melalui tanya jawab lisan, identifikasi

permasalahan dan fokus pilih, mengelolah pikiran sehingga muncul

gagasan orisinil untuk menentukan solusi, presentasi dan diskusi.6

Creative problem solving pada hakikatnya adalah model

pembelajaran yang dipusatkan pada pengajaran dan bagaimana cara

menciptakan ketrampilan siswa dalam menyelesaikan pemecahan masalah.

Dimana pembelajaran ini bertujuan bagaimana siswa itu terampil secara

sendiri, agar bisa menggunakan segenap pemikiran dan mampu

memberikan tanggapan-tanggapan dalam memecahkan masalah hingga

menemukan penyelesaian dari suatu masalah. Jadi, CPS merupakan

pendekatan yang dinamis siswa lebih menjadi terampil sebab siswa

mempunyai proses internal yang lebih tersusun dari awal.

5 Werkanis, Loc. Cit. hal. 8.
6 Suyatno, Op. Cit. hal. 66.
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Model pembelajaran creative problem solving dibangun atas tiga

macam kemampuan yaitu:ketekunanan, masalah dan tantangan. Ketiga

kemampuan tersebut dapat diimplementasikan secara sistematik dengan

berbagai komponen pembelajaran.

Adapun proses dari pembelajaran CPS menurut Parmes yang

dikutip Mulyoto mengemukakan lima langkah yaitu sebagai berikut :

a. Menentukan fakta atau pengamatan.

b. Penemuan masalah atau berdasarkan fakta-fakta yang telah dihimpun,

ditentukan masalah atau pertanyaan kreatif untuk dipecahkan.

c. Penemuan gagasan, menjaring sebanyak mungkin alternatif jawaban

untuk memecahkan masalah dalam berdiskusi.

d. Penemuan jawaban, sehingga ditemukan jawaban yang diharapkan

(menyususn laporan).7

Tugas guru pada pembelajaran CPS sebagai fasilisator dan

motivator belajar bagi peserta didiknya.8 Hal ini sesuai dengan CPS

sebagai model pembelajaran yang menuntut bagaimana seseorang siswa

mampu untuk mengemukakan ide-ide atau pendapatnya serta bepikir dan

mencari solusi supaya bisa menyelesaikan suatu masalah.

7 B. Suryobroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2009),
hal. 200 – 202.

8 Ismiyanto Syafi’i, Implementasi Creatif Problem Solving dalam Pembelajaran
Bergambar (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2001), hal. 104.
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Adapun kelebihan dan kekurangan dari model creative problem

solving adalah sebagai berikut:

a. Kelebihan Creative Problem Solving: melatih peserta didik untuk

mendesain suatu penemuan, berpikir dan bertindak kreatif,

memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, melatih peserta

didik untuk aktif dalam pembelajaran, melatih peserta didik

menyatakan urutan langkah-langkah pemecahan masalah,

mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengemukakan

gagasan dan merangsang perkembangan kemajuan berpikir peserta

didik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat.

b. Kekurangan Creative Problem Solving: memerlukan alokasi waktu

yang lebih panjang dibandingkan dengan model pembelajaran yang

lain, diperlukan kemauan peserta didik yang tinggi, untuk peserta didik

yang tidak mempunyai kemauan melakukannya cenderung malas untuk

meencoba mengemukakan gagasan.

Pemecahan masalah yang melibatkan proses kreatif disebut

pemecahan masalah kreatif. Proses pemecahan masalah kreatif problem

solving dikembangkan oleh Isaksen, Dorval dan Trefinger yang terdiri atas

4 langkah yaitu:

a. Memahami masalah yang mempunyai tiga tahapan yaitu

:mengekspresikan atau mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi data,

yaitu menginvestigasi latar belakang masalah, membuat kerangka

masalah yaitu mengidentifikasi masalah secara eksplisit.
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b. Membangun atau menghasilkan ide-ide yaitu mengumpulkan dan

mengembangkan berbagai ide yang relavan.

c. Mempersiapkan tindakan atau aksi yaitu mengembangkan penerimaan

atau dukungan yaitu mengidentifikasi secara detail langkah-langkah

solusinya.

d. Merencanakan pendekatan yang mempunyai dua tahapan: yaitu

penilaian atau penaksiran tugas yaitu menilai kesesuaian metode dan

mendesain proses yaitu menyempurnakan metode solusi secara detail. 9

Berdasarkan langkah pemecahan masalah diatas, kita bisa

mengetahui bahwa jika seseorang siswa bisa memahami pemikirannya

dalam mencari solusi dari suatu masalah, maka dia akan bisa menimbulkan

ide-ide untuk mengembangkan pemikirannya dalam mencari solusi dari

suatu masalah.

Pembelajaran CPS akan mampu mencapai sasarannya apabila

siswa mampu menyatakan lngkah-langkah pemecahan masalah, mampu

mengevaluasi dan mengembangkan serta mampu mengimplementasikan

strategi pemecahan masalah dalam berbagai bidang. Secara operasional

langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan adalah: pembentukan

kelompok (4-5 orang setiap kelompok), penjelasan prosedur pembelajaran

(petunujuk kegiatan), pendidik menyajikan situasi problematic dan

menjelaskan prosedur solusi kreatif kepada peserta didik (memberikan

pertanyaan dan tugas), pengumpulan data, verifikasi mengenai suatu

9 Ali Mahmudi, Pemecahan Masalah dan Berpikir Kreatif (Palembang: Universitas
Sriwijaya, 2008), hal. 8.
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peristiwa yang dilihat dan dialami, eksperimentasi alternatif pemecahan

masalah yang diperkenankan pada elemen baru didalam situasi yang

berbeda (diskusi dalam kelompok kecil), memforulasikan penjelasan dan

menganalisis proses solusi kreatif, dalam mencari informasi dalam

menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan, peserta didik diberi

kesempatan untuk memberikan pendapat, baik berdasarkan pengalaman

dan pengetahuan peserta didik, membaca referensi, maupun mencari data

atau informasi dari lapangan.10

Berdasarkan langkah-langkah yang telah dikemukakan dari

beberapa pendapat diatas tentang prosedur pelaksanaan model CPS dalam

pembelajaran yang akan diterapkan pada penelitian ini adalah :

a. Siswa dituntun untuk menemukan fakta dari suatu masalah.

b. Membagi siswa dalam beberapa kelompok.

c. Membangun atau menghasilkan ide-ide siswa dengan memberikan

suatu persoalan yang dimuat dalam LKS.

d. Guru memberikan penjelasan prosedur pembelajaran.

e. Penemuan gagasan dengan menerima sebanyak mungkin alternatif

jawaban untuk memecahkan masalah.

f. Penemuan jawaban, sehingga ditemukan jawaban yang diharapkan.

3. Metode Demonstrasi

Metode demonstrasi masih satu keluarga dengan metode

ekspositori yaitu metode yang berpusatkan pada guru atau didominasi

10 Ibid., hal. 200-201.
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guru. Metode ini mengandung unsur penonjolan kebolehan pengajar,

misalnya mendemonstrasikan membuktikan dalil, mencari rumus, dan

memecahkan soal cerita. Pada saat guru memberikan demonstrasi, siswa

dapat mengajukan pertanyaan langsung.Kemudian, siswa dapat mencoba

sendiri meniru demonstrasi yang telah dicontohkan oleh gurunya, misalnya

dengan simulasi, mengajar teman, bermain peran dan praktek mengajar.

Dengan mencoba sendiri ia akan memperoleh banyak pengalaman.11

Berdasarkan penjelasan di atas, metode ini suatu metode yang

mengajak siswa lebih aktif mengamati, dan lebih memahami suatu

pelajaran, dan juga pelajaran akan lebih menarik, dijamin peserta didik

akan lebih antusias dalam mengikuti pelajaran tersebut. Dengan proses

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan menjadikan informasi

yang masuk ke pikiran bawah sadar dapat memudahkan siswa

memahaminya. Karena dalam kondisi siswa yang aktif dan rasa ingin tahu,

menjadikan pembelajaran lebih menarik dan mudah dimengerti.

Metode ini khusus untuk materi yang memerlukan peragaan media

atau eksperimen. Langkahnya adalah informasi kompetensi, sajian

gambaran umum materi bahan ajar, memberi tugas pembahasan materi

untuk tiap kelompok, menunjuk siswa atau kelompok untuk

mendemonstrasikan bagiaannya, diskusi kelas, penyimpulan dan evaluasi

serta refleksi.12

11 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hal. 99-
100.

12 Suyatno, Loc. Cit. hal. 51-52.
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Metode demonstrasi cukup baik apabila digunakan dalam

penyampaian bahan pelajaran IPA, misalnya: membuat suatu karya atau

model untuk menunjukkan perubahan energi gerak akibat pengaruh udara,

misalnya roket dari kertas baling-baling pesawat kertas atau parasut. Pada

hakikatnya metode pembelajaran aktif untuk mengaktifkan atensi peserta

didik terhadap materi yang dipelajarinya. Langkah-langkah demonstrasi:

a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.

b. Guru menyajikan gambaran sekilas materi yang akan disampaikan.

c. Menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan.

d. Menunjuk salah seorang siswa untuk mendemonstrasikan sesuai

skenario yang telah disiapkan.

e. Seluruh siswa memperhatikan demonstrasi dan menganalisisnya.

f. Tiap siswa mengemukakan hasil analisisnya dan juga pengalaman

siswa di demonstrasikan.

g. Guru membuat kesimpulan.13

4. Hasil Belajar

Belajar adalah suatu proses mendapatkan pengetahuan.14 Belajar

merupakan suatu proses perubahan, perubahan dari yang tidak tahu

menjadi tahu, dari yang buruk ke yang baik maupun sebaliknya.

Menurut Muhibbin Syah belajar adalah kegiatan yang berproses

dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan

setiap jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti, bahwa berhasil atau

13 Agus Suprijono, Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi Paikem (Jogjakarta: Pustaka
Belajar, 2012), hal. 130.

14 Ibid., hal. 3.



21

gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses

belajar yang dialami siswa baik ketika ia berada disekolah maupun di

lingkingan rumah atau keluarga sendiri.15

Dari pengertian diatas memberikan suatu proses yang dialami

individu untuk memperoleh suatu perubahan yang baru, yang secara

keseluruhan sebagai hasil dari pengalam individu dalam berinteraksi

dengan lingkungan.

Proses belajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam

mencapai tujuan pengajaran sedangkan hasil belajar adalah kemampuan

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.16 Oleh

karena itu, proses pembelajaran harus dirancang sedemikian mungkin oleh

guru sehingga siswa memiliki penambahan pengetahuan setelah mereka

melaksanakan proses pembelajaran.

Menurut Benyamin S. Bloom yang dikutip Sudjana menjelaskan

hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia

menerima pengalaman belajarnya. Bloom dalam buku Sudjana membagi

tiga macam hasil belajar yaitu:

1. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri

dari enam aspek yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman,

pengaplikasian, analisis, sintesis dan evaluasi.

2. Ranah afektif yang bekenaan dengan sikap dan terdiri dari lima aspek

yakni penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi dan intersi.

15 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 63.
16 Nana Sudjana, Loc. Cit. hal. 22.
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3. Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan

kemampuan bertindak yang terdiri dari enam aspek yakni gerakan

reflek, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual,

keharmonisan atau ketetapan, gerakan keterampilan kompleks dan

gerakan ekspresif dan interpretatif.17

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Di

antara 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. Agus Suprijono menyatakan

perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek

potensi kemanusiaan saja. Artinya, hasil pembelajaran yang dikategorikan

oleh para pakar pendidikan tidak dilihat secara fragmentaris  atau terpisah,

melainkan komprehensif.18

Lebih lanjut Aunurrahman menjelaskan hasil belajar adalah suatu

proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman

individu itu sendiri di dalam interaksi dengan lingkungannya.19

Berdasarkan teori sebelumnya, dapat dipahami bahwa hasil belajar

merupakan kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan

belajar. Untuk mengaktualisasikan hasil belajar tersebut diperlukan

serangkaian pengukuran menggunakan alat evaluasi yang baik dan

memenuhi syarat. Sedangkan hasil belajar dalam penelitian ini diukur

17 Ibid., hal. 23.
18 Agus Suprijono, Op. Cit. hal. 7.
19 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran (Bandung:Alfabeta, 2009), hal. 35.
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dengan menggunakan tes. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi

belajar :

1. Faktor Internal ada 3: faktor jasmaniah ( kesehatan, cacat tubuh),  faktor

psikologis (inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan,

kesiapan), dan faktor kelelahan.

2. Faktor Eksternal ada 3: faktor keluarga (cara orangtua mendidik,

suasana rumah, keadaan ekonomi), faktor sekolah (metode mengajar,

kurikulum, kedisiplinan, alat peraga), faktor masyarakat (kegiatan siswa

dalam masyarakat, teman bergaul, mass media, bentuk kehidupan

masyarakat).20

Jadi, hasil belajar kimia adalah suatu perubahan yang terjadi pada

siswa, baik tingkah laku maupun perubahan skor yang mengarah menjadi

lebih baik setelah pembelajaran kimia dilakukan.

5. Pokok Bahasan Koloid

Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak

antara larutan dan suspensi (campuran kasar). Koloid adalah campuran

beberapa zat yang sifat–sifatnya terletak antara sifat larutan dan suspensi

(campuran kasar ). Nama koloid diberi oleh Thomas Graham pada tahun

1861. Istilah itu berasal dari bahasa yunani, yaitu “kola“ dan “oid”. Kola

berarti lem, sedangkan oid berarti seperti. Campuran koloid pada

umumnya bersifat stabil dan tidak dapat disaring.21

20 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2013), hal. 60-71.

21 Michael Purba, Loc. Cit. hal. 282.
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Misalnya: jika kita campurkan susu dengan air, ternyata susu larut

tetapi larutan itu tidak bening melainkan keruh. Jika didiamkan, campuran

itu tidak memisah dan juga tidak dapat dipisahkan dengan penyaringan,

hasil penyaringan tetap keruh. Secara makroskopis campuran ini tampak

homogen. Akan tetapi, jika diamati dengan mikroskop ultra ternyata masih

dapat dibedakan partikel-partikel lemak susu yang tersebar di dalam air.

Campuran seperti inilah yang disebut koloid. Ukuran partikel koloid

berkisar antara 1 nm–100 nm. Jadi, koloid tergolong campuran heterogen

dan merupakan sistem dua fase. Zat yang didispersikan disebut fase

terdispersi, sedangkan medium yang digunakan untuk mendispersikan zat

disebut medium dispersi. Fase terdispersi bersifat diskontinu (terputus-

putus), sedangkan medium dispersi bersifat kontinu. Pada campuran susu

dengan air, fase terdispersi adalah lemak, sedangkan medium dispersinya

adalah air.22

Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan campuran

yang tergolong larutan, koloid, atau suspensi.

1. Contoh larutan:  larutan gula, garam, spritus, alkohol 70 %, asam cuka,

air laut, udara yang bersih dan sabun.

2. Contoh koloid: sabun, susu, santan, jeli, selai, mentega dan mayonnaise.

3. Contoh suspensi: air sungai yang keruh, campuran air dengan pasir,

campuran air dengan kopi dan campuran minyak dengan air.

22 Ibid., Op. Cit. hal. 283.
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Gambar II. 1. Contoh Larutan , Koloid, Suspensi

Tabel 1I. 1. Perbedaan Larutan, Koloid, dan Suspensi
No Larutan Koloid Suspensi

1.
2.
3.
4.

5.

6.

1 fase
Jernih
Homogen
Diameter partikel <
1 nm
Tidak dapat
disaring

Tidak memisah jika
didiamkan

2 fase
Keruh
Antara homogen dengan
heterogen
Diameter partikel 1 nm < d
> 100 nm
Tidak dapat disaring dengan
penyaring biasa
Tidak memisah jika
didiamkan

2 fase
keruh
heterogen

Diameter
partikel > 100
nm
Dapat disaring

Memisah jika
didiamkan

a. Jenis-Jenis Koloid

Zat yang terpecah halus di dalam suatu medium atau pelarut

disebut zat terdispersi, sedangkan pelarutnya disebut zat pendispersi atau

medium pendispersi.23 Jenis-jenis koloid berikut :

1) Aerosol

Aerosol adalah sistem koloid dari partikel padat atau cair yang

terdispersi dalam gas. Jika zat yang terdispesi berupa zat padat, disebut

aerosol padat contoh: asap dan debu dalam udara, dan jika zat yang

terdispersi berupa zat cair, disebut aerosol cair contoh: kabut dan awan.

23 Mulyono, HAM, Membuat Reagen Kimia (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 183.
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2) Sol

Sol adalah sistem koloid dari partikel yang terdispersi dalam zat

cair. Contoh: sol emas, sol belerang, tinta, cat, gelas bewarna dan intan

hitam.

3) Emulsi

Emulsi adalah sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam

zat cair lain, tetapi kedua jenis zat itu tidak saling melarutkan. Contoh:

emulsi minyak dalam air, santan, susu, lateks, mayonnais dan minyak

bumi.

4) Buih

Buih adalah sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair.

Contoh: buih sabun, krim kocok, busa karet, batu apung dan stirofoam.

5) Gel

Gel adalah koloid yang setengah kaku antara padat dan cair.

Contoh: agar-agar, lem, kanji, selai, gelatin, gel sabun dan gel silika.

Tabel II. 2. Jenis-jenis koloid

No
Fase

terdispersi
Fase

pendispersi
Nama koloid Contoh

1 Padat Gas Aerosol padat Asap, debu
2 Padat Cair Sol Sol emas, tinta, cat
3 Padat Padat Sol padat Gelas bewarna, intan hitam
4 Cair Gas Aerosol cair Kabut, awan, hair spray
5 Cair Cair Emulsi Susu, santan, minyak ikan
6 Cair Padat Emulsi padat Jeli, mutiara, keju
7 Gas Cair Buih Buih sabun, krim kocok

8 Gas Padat Buih padat Karet busa, batu apung
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b. Sifat-Sifat Koloid

1) Efek Tyndall

Larutan sejati meneruskan cahaya sedangkan koloid

menghamburkannya. Oleh karena itu, berkas cahaya yang melalui

koloid dapat diamati dari arah samping. Efek tyndall tidak sama untuk

setiap sinar yang mempunyai panjang gelombang berbeda. Efek tyndall

merupakan penghamburan cahaya oleh partikel-partikel yang terdapat

dalam sistem koloid sehingga berkas cahaya dapat dilihat jelas

walaupun partikelnya tidak tampak.

Dalam kehidupan sehari-hari efek tyndal dapat diamati pada

langit yang berwarna biru di siang hari karena adanya pantulan cahaya

dari partikel koloid diudara. Demikian pula pada saat matahari

terbenam pantulan partikel di udara memberikan warna jingga.

Gambar II. 2. Efek Tyndall

2) Gerak Brown

Gerak brown adalah gerak zig-zag partikel koloid atau gerak

patah-patah yang ditemukan Robert Brown, seorang ahli biologi

berkebangsaan Inggris. Gerakan ini terjadi secara terus menerus akibat
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dari tumbukan yang tidak seimbang antara medium koloid dengan

partikel koloid. Gerak Brown dapat menstabilkan sistem koloid atau

mencegah terjadinya pengendapan.

Gambar II. 3. Gerak Brown

3) Muatan Koloid

a) Elektroforesis, merupakan pergerakan partikel koloid dalam medan

listrik.

b) Adsorpsi, merupakan penyerapan permukaan oleh partikel koloid.

4) Koagulasi

Koagulasi adalah penggumpalan sistem koloid. Koagulasi

banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti pembuatan delta

di muara sungai.

5) Koloid Pelindung

Koloid pelindung merupakan koloid yang dapat menstabilkan koloid

lain.

6) Koloid Liofil dan Liofob

Koloid yang medium dispersinya cair dibedakan menjadi kolod

liofil dan koloid liofob. Suatu koloid disebut koloid liofil apabila

terdapat gaya tarik menarik yang cukup besar antara zat terdispersi



29

dengan mediumnya. Liofil berarti suka cairan (Yunani: lio = cairan;

philia = suka). Sebaliknya suatu koloid disebut koloid liofob jika gaya

tarik menarik tersebut tidak ada atau sangat lemah. Liofob berarti takut

cairan (Yunani: lio = cairan, phobia = takut). Jika medium dispersi yang

dipakai adalah air, maka kedua jenis koloid diatas masing-masing

disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob.

Koloid liofil apabila terdapat gaya tarik-menarik yang cukup

besar antara zat terdispersi dengan mediumnya, dan suka cairan.

Sedangkan koloid liofob gaya tarik-menarik tesebut tidak ada atau

sangat lemah dan takut cairan.

7) Dialisis

Dialisis adalah proses penyaringan partikel koloid dari ion-ion

yang teradsorpsi sehingga ion–ion tersebut dapat dihilangkan dan zat

terdispersi terbatas dari ion–ion yang tidak diinginkan.

c) Pembuatan Koloid

Sistem koloid dapat dibuat dengan pengelompokan (agregasi)

partikel larutan sejati atau menghaluskan bahan dalam bentuk kasar,

kemudian diaduk dengan medium pendispersi. Cara yang pertama disebut

cara kondensasi sedangkan cara yang kedua disebut cara dispersi.

1) Cara Kondensasi

Cara kondensasi dilakukan melalui reaksi–reaksi kimia, seperti

reaksi redoks, reaksi hidrolisis, reaksi penggaraman dan reaksi

penjenuhan.
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a) Reaksi Redoks

Reaksi redoks adalah reaksi yang disertai perubahan bilangan

oksidasi. Contohnya: pembuatan sol belerang dengan mengalirkan

gas hidrogen sulfide (H2S) ke dalam larutan belerang dioksida (SO2).

2H2S (g) + SO2 (aq) 3S (s) + 2H2O (l)

b) Reaksi Hidrolisis

Reaksi hidrolisis adalah reaksi suatu zat air. Misalnya,

pembuatan sol Fe(OH)3 dari hidrolisis FeCl3. Apabila ke dalam air

mendidih ditambahkan larutan FeCl3 akan terbentuk sol Fe(OH)3.

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

c) Dekomposisi Rangkap

Contohnya: Pembuatan sol As2S3 dibuat dengan mengalirkan

gas H2S dengan asam arsenit (H3As3) yang encer.

2H3AsO3 (aq) + 3H2S(s) As2S3 (koloid) + 6 H2O(l)

d) Pergantian pelarut

Koloid juga dapat terbentuk dengan penggantian pelarut.

Contohnya apabila larutan jenuh kalsium asetat dicampur dengan

alkohol akan terbentuk suatu koloid berupa gel.

2. Cara dispersi

Pembuatan koloid dengan cara dispersi dilakukan dengan cara

mengubah partikel kasar (besar) menjadi partikel koloid. Cara dispersi

dapat dilakukan melalaui beberapa cara:
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a) Cara Mekanik

Partikel kasar digiling dengan alat colloid mill sehingga

diperoleh ukuran partikel yang diinginkan. Selanjutnya, partikel halus

ini didispersikan ke dalam suatu medium pendispersi. Proses

penggilingan dapat juga dilakukan di dalam medium pendispersi.

b) Cara Busur Bredig

Proses pembuatan koloid dengan cara busur Bredig digunakan

untuk membuat sol logam. Pada proses ini, logam yang akan dibuat

sol digunakan sebagai elektrode yang dicelupkan ke dalam medium

pendispersi. Kemudian, kedua ujung elektrode dihubungkan dengan

arus listrik. Uap logam yang terjadi akan terdispersi ke dalam medium

pendispersi sehingga membentuk koloid.

c) Cara Peptisasi

Pada cara peptisasi, partikel kasar berupa endapan diubah

menjadi partikel koloid dengan menggunakan elektrolit yang

mengandung ion sejenis zat pemecah. Contohnya: agar-agar

dipeptisasi dengan air dan lain-lain.

6) Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Creative Problem Solving

dengan Metode Demonstrasi Pada Pokok Bahasan Koloid

Model pembelajaran kooperatif creative problem solving dengan

metode demonstrasi dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk

memiliki pengetahuan awal tentang materi koloid yang diajarkan, mencari

informasi mengenai materi koloid, semua itu dilakukan oleh siswa sebagai
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tugas dirumah, supaya pada saat penerapan model pembelajaran CPS

dengan metode demonstrasi dapat berjalan secara maksimal dan siswa

menjadi termotivasi dalam kegiatan belajar.

Dengan menerapkan model pembelajaran CPS dengan metode

demonstrasi dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar pada

kelompoknya, dan juga dapat membangkitkan keaktifan peserta didik

untuk belajar kelompok dan dapat mendemonstrasikan atau

memperagakan apa yang telah dilakukan guru.

B. Penelitian yang Relevan

Sebagai bahan acuan penelitian ini, hasil penelitian relevan yang

dilakukan oleh:

1. Munandar dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Creative

Problem Solving untuk meningkatkan Motivasi Belajar Matematika Siswa

Kelas VII/B MTS Alfalah Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Munandar pada instansi yang sama

dapat membuktikan bahwa penerapan Model Pembelajaran Creative

Problem Solving dapat meningkatkan Motivasi belajar Matematika siswa

kelas VII/B Alfalah Kec. Bungaraya Kab. Siak dengan besar peningkatan

16,84 %.24

2. Joni Arianto dengan judul: “Pengaruh Penerapan Strategi Creative

Problem Solving terhadap pemecahan masalah Matematika Siswa Kelas

VIII MTs PP. Darussakinah Batu Bersurat. Dimana dalam penelitiannya

24 Munandar, “Penerapan Model Pembelajaran Creative Problem Solving untuk
Meningkatkan Motivasi Belajar Matematika Siswa Kelas VII/B MTS Alfalah Kecamatan
Bungaraya Kabupaten Siak (Pekanbaru: UIN SUSKA, 2007).
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dapat membuktikan bahwa strategi Creative Problem Solving dapat

meningkatkan pemecahan masalah Matematika siswa Kelas VIII MTs PP.

Darussakinah Batu Bersurat dengan pengaruh sebesar 11,24 %.25

Penulis akan menindak lanjuti tentang Model Pembelajaran

Kooperatif Creative Problem Solving tersebut dengan judul “Pengaruh

Model Pembelajaran Kooperatif Creative Problem Solving dengan Metode

Demonstrasi terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Kimia di

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Singingi Kecamatan Singingi Kabupaten

Kuantan Singingi. Sehingga diharapkan dengan adanya model tersebut

bisa memberikan pengaruh kemampuan pemecahan masalah kimia siswa

yang lebih baik.

C. Konsep Operasional

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu model pembelajaran tipe

Creative Problem Solving dengan metode Demonstrasi sebagai variabel bebas

(independent) dan hasil belajar siswa kelas XI IPA SMA N 1 Singingi

Kecamatan  Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari atas :

1. Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran

creative problem solving dengan metode demonstrasi. Adapun tahapan-

tahapan yang dilakukan untuk menerapkan creative problem solving :

25 Joni Arianto,“Pengaruh Penerapan Strategi Creative Problem Solving terhadap
pemecahan masalah Matematika Siswa Kelas VIII MTs PP. Darussakinah Batu Bersurat”
(Pekanbaru: UIN SUSKA, 2012).
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a. Tahap Persiapan

1) Mencari materi untuk diterapkan dalam pembelajaran CPS.

2) Guru menyiapkan materi dengan permasalahan yang tentunya harus

berhubungan dengan materi yang diajarkan, serta mempersiapkan

perangkat pelajaran seperi silabus, RPP, LKS, soal uji homogenitas,

soal uji validitas dan soal pretes/postes.

b. Tahap Pelaksanaan

1) Tahap awal

a) Apersepsi

Peneliti terlebih dahulu menghubungkan bahan pelajaran

sebelumnya untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang

pelajaran terdahulu. Apersepsi ini disajikan dalam bentuk

pertanyaan.

b) Motivasi

Peneliti akan berusaha untuk memotivasi siswa sebelum proses

belajar mengajar. Motivasi yang diberikan seperti pertanyaan

yang bertujuan agar siswa bersemangat dan aktif belajar serta

memberikan stimulus berupa pemberian materi yang akan dikaji

serta mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari.

c. Tahap Inti

1) Kedua kelas diberikan tes awal (pretes).
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2) Pada kelas eksperimen diberikan perlakuan berupa model

pembelajaran creative problem solving dengan metode demonstrasi

sedangkan pada kelas kontrol dilakukan pembelajaran seperti biasa.

3) Guru menyajikan situasi permasalahan (soal) dan menjelaskan

prosedur solusi kreatif untuk penyelesaiannya kepada peserta didik.

4) Siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok 4-5 orang.

5) Guru membagikan LKS kepada setiap siswa menurut kelompok

mereka, dimana didalam LKS tersebut telah termuat persoalan yang

berkaitan dengan dunia nyata siswa. Guru memberikan penjelasan

prosedur pembelajaran.

6) Peserta didik diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat,

baik berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dituangkan

dalam LKS.

7) Guru bersama dengan siswa menentukan solusi untuk menyelesaikan

masalah. Guru dan siswa menyimpulkan hasil diskusi dari

pembelajaran tersebut.

d. Tahap Akhir

1) Guru memberikan postes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

2) Mengolah data.

2. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang kehadirannya dipengaruhi

oleh variabel  yang lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil

belajar siswa kelas XI IPA SMA N 1 Singingi.
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D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan

masalah yang telah dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat

dirumuskan menjadi hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) sebagai

berikut:

Ha: Ada pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas XI

IPA Sekolah Menengah Atas  Negeri 1 Singingi antara pengaruh

model pembelajaran kooperatif Creative Problem Solving dengan

metode demonstrasi.

Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap  hasil belajar siswa kelas

XI IPA SMA N 1 Singingi antara pengaruh model pembelajaran

kooperatif Creative Problem Solving dengan metode demonstrasi.


