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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Hasil Belajar

Dalam proses belajar mengajar, tipe hasil belajar yang diharapkan dapat

dicapai siswa penting oleh guru, agar guru dapat merancang, mendesaian,

pengajaran secara tepat dan penuh arti.19 Hasil belajar adalah pola-pola

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

ketrampilan, merujuk pemikiran gagne, hasil belajar berupa :

a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespons secara

spesifik terhadap ransangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak

memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun penerapan

aturan.

b. Ketrampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep

dan lambang. Ketrampilan intelektual terdiri dari kemampuan

mengategorisasikan. Kemampuan analitis-sintesis fakta-konsep dan

mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan

19 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar mengajar (Bandung: Sinar Baru
Algensido,2010), hal. 45
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1ketrampilan intelektual merupakan kemampuan melakukan aktivitas

kognitif bersifat khas.

c. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan

aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan

konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah.

d. ketrampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomtisme

gerak jasmani.

e. Sikap adalah menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian

terhadap objek tersebut. Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai-

nilai sebagai standar perilaku.

Menurut bloom, hasil belajar mencakup kemampuan kognitif,

afektif, dan psikomotorik. Yang harus diingat,hasil belajar adalah

perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek

potensi kemanusiaan saja. Artinya, hasil pembelajaran yang

dikategorikan oleh pakar pendidikan sebagaimana tersebut.20 Belajar

merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi dengan

lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya. 21

2

20 Agus Suprijono, Cooperatif  Learning Teori dan Aplikasi Paikem (Surabaya:
Pustaka Pelajar,2010), hal. 5

21 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar ( Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011), hal. 38
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2. Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran Kooperatif berasal dari kata cooperative yang artinya

mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama

lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Pembelajaran kooperatif

mengandung arti bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam

kegiatan kooperatif siswa mencari hasil yang menguntungkan bagi seluruh

anggota kelompok.

Belajar kooperatif adalah pemanfaatan kelompok kecil untuk

memaksimalkan belajar mereka dan blajar anggota lainnya dalam kelompok

itu. Prosedur pembelajaran kooperatif didesain untuk mengaktifkan siswa

melalui inkuiri dan diskusi dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4-6 orang.22

Anita Lie menyebut pembelajaran kooperatif dengan istilah pembelajaran

gotong royong yaitu sistem pembelajaran yang memberikan kesempatan

kepada peserta didik untuk bekerja sama dengan siswa lain dalam tugas-tugas

yang terstruktur. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas belajar dengan

model kooperatif dapat diterapkan untuk memotivasi siswa berani

mengemukakan pendapatnya, menghargai pendapat teman, dan saling

memberikan pendapat (sharing ideas).

Selain itu dalam belajar biasanya siswa dihadapkan pada latihan soal-

soal atau pemecahan masalah. Oleh sebab itu, pembelajaran kooperatif sangat

baik untuk dilaksanakan karena siswa dapat bekerja sama dan saling tolong

22 Isjoni. Cooperatif learning (Bandung:Alfabet, 2010), hal. 16
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menolong mengatasi tugas yang dihadapinya. Beberapa ahli menyatakaan

bahwa model ini tidak hanya unggul dalam membantu siswa memahami

konsep-konsep yang sulit, tetapi juga sangat berguna untuk menumbuh

kemampuan berfikir kritis, bekerja saama, dan membantu teman. Dalam

pembelajaran kooperatif , siswa terlibat aktif pada proses pembelajaran

sehingga memberikan dampak positif terhadap kualitas interaksi dan

komunikasi yang berkualitas, dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan

prestasi belajarnya. Unsur-unsur dalam pembelajaran kooperatif menurut

lungdren (1994) sebagai berikut :

a. Para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka “tenggelam atau
berenang bersama”.

b. Para siswa harus memiliki tanggung jawab terhadap siswa atau peserta
didik dalam kelompoknya, selain tanggung jawab terhadap diri sendiri
dalam mempelajari materi yang dihadapi.

c. Para siswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan
yang sama.

d. Para siswa membagi dan berbagi tanggung jawab diantara para
anggota kelompok.

e. Para siswa diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut
berpengaruh terhadap evaluasi kelompok.

f. Para siswa berbagai kepimpinan sementara mereka memperoleh
ketrampilan bekerja sama selama belajar.

g. Setiap siswa akan diminta pertanggungjawaban secara individual
materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif.23

3

Untuk mencapai hasil yang maksimal, lima unsur model pembelajaran

berkelompok yang harus diterapkan yaitu:

23 Isjoni, Ibid., hal. 14
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a. Saling ketergantungan Positif

Keberhasilan kelompok sangat tergantung pada usaha setiap

anggotanya. Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu

menyusun tugas sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompok harus

menyelesaikan tugasnya sendiri hingga mencapai tujuan pembelajaran.

b. Tanggung jawab Perseorangan

Jika tugas dan pola penilaian dibuat menurut presedur model

pembelajaran kooperatif setiap siswa akan merasa bertanggung jawab

untuk melakukan yang terbaik. Kunci keberhasilan metode kerja kelompok

adalah persiapan guru dalam penyusunan tugasnya.

c. Tatap Muka

Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu muka

dan berdiskusi.

d. Komunikasi antar anggota

Unsur ini menghendaki agar para pelajar dibekali dengan berbagi

keterampilan berkomuniksi. Keberhasilan suatu kelompok juga bergantung

pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan kemampuan

mereka untuk mengutarakan pendapat mereka.

e. Evaluasi proses kelompok

Guru perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk

mengevaluasi proses kinerja kelompok dan hasil kerja sama mereka agar
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selanjutnya bisa berkerja sama dengan lebih efektif. 24

Agar pelaksanaan pembelajaran kooperatif dapat berjalan dengan baik

maka proses pembelajaran harus ditata dengan memperhatikan tahapan

pembelajaran kooperatif. Adapun tahapan yang dimaksud adalah :

Tabel II.1
TAHAP MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 25

Tahap Kegiatan guru

1. Menyampaikan tujuan
pembelajaran  dan
memotivasi siswa

Guru menyampaikan semua tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai pada
pembelajaran tersebut

2. Menyajikan informasi Guru Menyajikan informasi kepada
siswa dengan jalan demonstrasi atau
lewat bahan bacaan

3. Mengorganisasikan siswa
ke dalam kelompok-
kelompok belajar

Guru Menjelaskan kepada siswa
bagaimana caranya membentuk
kelompok belajar dan membantu setiap
kelompok agar melakukan transisi
secara efisien

4. Membimbing kelompok
bekerja dan belajar

Guru Membimbing kelompok-
kelompok belajar pada saat mereka
mengerjakan tugas mereka

5. Evaluasi Guru Mengevaluasi hasil belajar
tentang materi yang telah dipelajari
atau masing-masing kelompok
mempresentasikan hasil kerjanya.

6. Memberikan penghargaan Guru mencari cara menghargai baik
upaya maupun hasil belajar individu
dan kelompok

24 Anita Lie, Cooperatif Learning (Jakarta: PT Grasindo, 2008), hal. 31

25 Trianto., Model pembelajaran invatif  berorientasi konstruktivistik (Surabaya:
Pustaka Publisher, 2007),  hal. 48-49
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Pemberian penghargaan kelompok dilakukan dengan cara berikut:

1). Menghitung skor individu dan skor kelompok

Penghitungan skor tes individu ditunjukkan untuk menentukan

nilai perkembangan individu yang akan disumbangkan sebagai skor

kelompok. Nilai perkembangan individu dihitung berdasarkan selisih

perolehan skor tes terdahulu dengan skor tes terakhir dengan cara ini setiap

anggota kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan

sumbangan skor maksimal bagi kelompoknya.

Tabel II.2

KRITERIA SUMBANGAN SKOR KELOMPOK26

26 Robert E. Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik (Bandung: Nusa
Media Nusa,2010), hal.159

Skor Tes
Nilai

perkembangan

Lebih dari 10 poin di bawah skor dasar 5

10 poin hingga 1 poin di bawah skor dasar 10

Sama dengan skor dasar sampai 10 poin di atasnya 20

Lebih dari 10 poin di atas skor dasar 30

Nilai sempurna (tidak berdasarkan skor dasar) 30
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2).Memberikan penghargaan kelompok

Skor kelompok dihitung berdasarkan rata-rata skor

perkembangan anggota kelompok, yaitu dengan menjumlah semua skor

perkembangan yang diperoleh anggota kelompok dibagi dengan jumlah

amggota kelompok. Sesuai dengan rata-rata skor perkembangan

kelompok, diperoleh skor kelompok kelompok seperti tercantum

dibawah ini : 4

Tabel II.3 Tingkat penghargaan kelompok27

Rata-rata tim Predikat
0 ≤ x ≤ 5 -
5 ≤ x ≤ 15 Tim baik
15 ≤ x ≤ 25 Tim hebat
25 ≤ x ≤ 30 Tim super

5

3. Pembelajaran Kooperatif Kancing Gemerincing

Teknik belajar mengajar kancing gemerincing dikembangkan oleh spencer

kagan. Teknik ini bisa juga digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk

semua tingkat usia anak didik. Dalam kegiatan kancing gemerincing, masing-

masing anggota kelompok mendapatkan kesempatan untuk memberikan

kontribusi mereka dan mendengarkan pandangan dan pemikiran anggota yang

lain. Keunggulan dar teknik ini adalah untuk mengatasi hambatan pemerataan

kesempatan yang sering mewarnai kerja kelompok. Dalam banyak kelompok,

sering ada anggota yang dominan dan banyak bicara. Sebaliknya, juga ada

anggota yang pasif dan pasrah saja pada rekannya yang lebih dominan.

27 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif- Progresif (Jakarta: Kencana,
2011), hal. 72
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Dalam situasi yang seperti ini, pemerataan tanggung jawab dalam

kelompok tidak bisa tercapai karena anggota yang pasif akan terlalu

menggantungkan diri pada rekannya yang dominan. Teknik belajar mengajar

kancing gemerincing memastiakn bahwa setiap siswa mendapatkan

kesempatan yang sama untuk berperan serta.

Cara nya :

a. Guru menyiapkan satu kotak kecil yang berisi kancing (bisa juga benda-
benda kecil lainnya, seperti kacang merah, biji kenari, potongan
sedotan,batang” lidi, sendok es krim dan sebagainya).

b. Sebelum kelompok memulai tugasnya, setiap siswa dalam masing-
masing kelompok mendapatkan dua atau tiga buah kancing (jumlah
kancing tergantuug pada sukar tidaknya tugas yang diberikan).

c. Setiap kali seorang siswa berbicara atau mengeluarkan pendapat, maka ia
harus menyerahkan salah satu kancingnya dan meletakannya ditengah-
tengah.

d. Jika kancing yang dimiliki seorang siswa habis, dia tidak boleh berbicara
lagi sampai semua rekannya juga menghabiskan kancing mereka.

e. Jika semua kancing sudah habis, sedangkan tugas belum selesai,
kelompok boleh mengambil kesepakatan untuk membagi-bagi kancing
lagi dan mengulang prosedurny kembali.28

6

4. Mind Mapping

Peta pikiran merupakan cara kreatif bagi tiap siswa untuk

menghasilkan gagasan, mencatat apa yang dipelajari, atau merencanakan tugas

baru. Meminta siswa untuk membuat peta pikiran memungkinkan mereka

untuk mengidentifikasi dengan jelas dan kreatif apa yang telah mereka pelajari

atau apa yang tengah mereka rencanakan.

28 Anita lie, Cooperative Learning (Jakarta:  PT Grasindo,2008), hal. 66
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Prosedur :

a. Pilihlah topic untuk pemetaan pikiran. Beberapa kemungkinannya
antara lain :
1). Sebuah masalah atau isu yang anda ingin siswa membuatkan

gambaran penangannya.
2). Sebuah konsep atau ketrampilan yang telah anda ajarkan.
3). Sebuah tugas yang mesti direncanakan penyelesaianya oleh siswa.

b. Buatkan sebuah peta pikiran sederhana untuk sederhana untuk siswa
dengan menggunakan warna, gambar, atau symbol. Salah satu
contohnya adalah perjalanan ke took grosir di mana seseorang berbelaja
berdasarkan peta pikiran yang mengkategorikan butir-butir yang
perlukan sesuai dengan konter yang di mana barang belanjaan itu dapat
di jumpai misalnya, konter produk.

c. Sediakan kertas spidol, dan materi sumber lain yang menurut anda akan
membantu siswa menciptakan peta pikiran yang semarak dan cerah.
Tugaskan siswa untuk membuat pemetaan pikiran. Sarankan agar
mereka memulai peta mereka dengan membuat sentar gambar, yang
menggambarkan topic atau gagasan utamanya. Selanjutkan, doronglah
mereka agar memecah keseluruhannya menjadi unsur-unsur yang lebih
kecil dan menggambarkan unsur-unsur ini di sekeliling peta
menggunakan warna dan grafis. Perintahkan mereka untuk
menggunakan gambar, dengan menyertakan sedikit mungkin kata-kata.
Setelah itu, mereka dapat memerincikannya didalam pikiran mereka.
Sediakan waktu yang banyak bagi mahasiswa.

d. Sediakan waktu yang banyak bagi siswa untuk menyusun peta pikiran
mereka. Sarankan mereka untuk melihat karya siswa lain guna
mendapatkan gagasan.

e. Perintahkan siswa untuk saling bercerita tentan peta pikiran mereka.
Lakukan diskusi tentang manfaat dari cara pengungkapan gagasan
kreatif ini.29

29 Silbermen L.Melvin , Op.Cit., hal. 200
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Dalam mengevalusi peta pikiran, ada tujuh kriteria syarat peta

pikiran yang baik menurut Buzan, yaitu :

a. Mulai dari bagian tengah permukaan kertas kosong yang
diletakkan dalam posisi memanjang.

b. Gunakan gambar untuk gagasan sentral.
c. Gunakan warna pada seluruh Mind Map.
d. Hubungkan cabang-cabang utama kegambar sentral dan

hubungkan cabang-cabang tingkat kedua dan ketiga pada tingkat
pertama dan kedua dan seterusnya.

e. Buatlah cabang-cabang Mind Map melengkung bukannya garis
lurus.

f. Gunakan satu kata kunci untuk setiap baris.
g. Gunakan gambar diseluruh Mind Map. 30

30 Tony Buzan, Buku Pintar Mind Map (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2008),
hal. 15
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1. Koloid

Nama koloid diberikan oleh Thomas Graham. Istilah ini berasal dari

bahasa Yunani, yaitu “kolla” yang berarti lem dan “oid” yang berarti seperti.

Namun secara istilah koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya

antara larutan dan suspensi. Koloid merupakan sistem heterogen, dimana suatu

zat didispersikan ke dalam suatu media yang homogen. Ukuran zat yang

didispersikan berkisar dari satu nanometer (nm) sampai satu mikrometer (μm).

Zat yang didispersikan disebut fase terdispersi, sedangkan medium yang

digunakan untuk mendispersikan zat disebut medium dispersi.

Tabel II.4
PERBANDINGAN SIFAT LARUTAN, KOLOID, DAN

SUSPENSI

Larutan
(dispersi molekuler)

Koloid
(dipersi koloid)

Suspensi
(dispersi kasar)

Homogen, tak dapat
dibedakan walaupun
menggunakan
mikroskop ultra

Secara makroskopis
bersifat homogen tetapi
heterogen jika diamati
dengan mikroskop ultra

Heterogen

Diameter partikel <10-7

cm
Diameter partikel 10-7

– 10-5
Diameter partikel

>10-5cm
Satu fasa Dua fasa Dua fasa

Stabil Pada umumnya stabil Tidak stabil

Tidak dapat disaring
Tidak dapat disaring

kecuali dengan
penyaring ultra

Dapat disaring

Contoh: larutan gula,
larutan garam,
spiritus, larutan cuka,
air laut, dll

Sabun, susu, santan,
jelli, selai, mentega,
dan mayonaise, dll

Air sungai yang keruh,
campuran air dengan
pasir, campuran kopi
dengan air



24

a. Jenis-Jenis Koloid

Baik fasa terdispersi maupun fasa terdispersi dalam suatu

sistem koloid dapat berupa gas, cair, atau padat. Dengan demikian sistem

koloid dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti tabel di bawah ini :

Tabel II. 5
JENIS-JENIS KOLOID

No
Fase

Terdispersi
Fase

Pendispersi
Nama

Sistem Koloid
Contoh

1 Padat Gas Aerosol Asap, debu di udara

2 Padat Cair Sol
Sol emas, sol belerang,
tinta, cat

3 Padat Padat Sol padat
Gelas berwarna, intan
hitam

4 Cair Gas Aerosol cair Kabut, awan
5 Cair Cair Emulsi Susu, santan, minyak ikan
6 Cair Padat Emulsi padat Jelli, mutiara
7 Gas Cair Buih Buih sabun, krim kocok
8 Gas Padat Buih padat Karet busa, batu apung

b. Sifat-Sifat Koloid

1) Efek Tyndal

Peristiwa menghmburkannya cahaya bila

dipancarkan melalui sistem koloid.  Bagaimana cara

mengenali sistem koloid ? salah satu cara yang sangat

sederhana yaitu dengan menjatuhkan seberkas cahaya

kepadanya. Larutan sejati meneruskan cahaya (transparan),

sedangkan koloid menghamburkannya. Oleh karena itu,

berkas cahaya yang melalui koloid dapat diamati dari arah
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samping. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering

mengamati efek tyndall ini, antara lain :

a) Sorot lampu mobil pada malam yang berkabut.

b) Sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop

yang berasap/berdebu, dan

c) Berkas sinar matahari melalui celah daun pohon-

pohon pada    pagi hari yang berkabut.

2) Gerak Brown

Jika diamati dengan mikroskop ultra, akan terlihat

partikel koloid senantiasa bergerak terus-menerus dengan

gerak patah-patah, akan terlihat partikel senantiasa bergerak

terus-menerus dengan gerak zig-zag. Gerakan zig-zag

tersebut disebut gerak brown, sesuai dengan penemunya,

Robert Brown. Gerak brown menunjukkan kebenaran teori

kinetik molekul yang menyatakan bahwa molekul-molekul

dalam zat cair senantiasa bergerak. Gerak brown terjadi

sebagai akibat tumbukan yang tidak seimbang dari

molekul-molekul medium terhadap partikel koloid. Dalam

suspensi tidak terjadi gerak brown karena ukuran partikel

cukup besar, sehingga tumbukan yang dialaminya

setimbang. Gerak brown merupakan salah satu faktor yang

menstabilkan koloid. Oleh karena bergerak terus-menerus,
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maka partikel koloid dapat mengimbangi gaya gravitasi,

sehingga tidak mengalami sedimentasi.

3) Elektroforesis Koloid

Partikel koloid dapat bergerak dalam medan listrik. Hal ini

ditunjukkan bahwa partikel koloid tersebut bermuatan. Pergerakan

partikel koloid dalam medan listrik ini disebut elektroforesis.

Koloid bermuatan negatif akan bergerak ke anoda (elektroda

positif), sedangkan koloid yang bermuatan positif akan bergerak ke

katoda (elektroda negatif). Dengan demikian elektroforesis dapat

digunakan untuk menentukan jenis muatan koloid.

4) Adsorpsi Koloid

Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan suatu molekul atau

ion pada permukaan suatu zat. Suatu sistem koloid mempunyai

kemampuan mengadsorpsi, sebab partikel-partikel koloid memiliki

permukaan yang luas. Sifat ini dimanfaatkan untuk: penyembuhan

sakit perut oleh serbuk karbon (norit), pemutihan gula tebu, dan

penjernihan air menggunakan tawas.

5) Koagulasi Koloid

Suatu keadaan di mana partikel-partikel koloid membentuk

suatu gumpalan yang lebih besar. Penggumpalan ini dikarenakan

oleh penambahan zat kimia atau enzim tertentu.
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6) Dialisis

Pada pembuatan suatu koloid, seringkali terdapat ion-ion

yang dapat menganggu kestabilan koloid tersebut. Ion-ion

penganggu ini dapat di hilangkan dengan proses yang di sebut

dengan dialisis.

7) Koloid Pelindung

Pada beberapa proses, suatu koloid harus dipecahkan. Misalnya,

koagulasi lateks. Di lain pihak, koloid perlu dijaga supaya tidak rusak.

Suatu koloid dapat distabilkan dengan menambahkan koloid lain yang

disebut koloid pelindung. Koloid pelindung ini akan membungkus

partikel zat terdispersi, sehingga tidak dapat lagi mengelompok.

Contoh:

a) Pada pembuatan es krim digunakan gelatin untuk mencegah

pembentukan kristal besar es atau gula.

b) Cat dan tinta dapat bertahan lama karena menggunakan

suatu koloid pelindung.

c) Zat-zat pengemulsi, seperti sabun dan detergen, juga

tergolong koloid pelindung.31

31 Michael Purba, Kimia untuk SMA kelas XI (Jakarta: Erlangga,2007), hal.292
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c. Koloid Liofil dan Koloid Liofob

Koloid yang medium dipersinya cair dibedakan menjadi

koloid liofil dan koloid liofob. Suatu koloid disebut koloid liofil

apabila terdapat gaya tarik-menarik yang cukup besar antara zat

terdispersi 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

dipersi yang dipakai adalah air, maka kedua jenis kolid diatas

masing-masing disebut kolid hidrofil dan hidrofob.

d. Pembuatan Sistem 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 yang kedua

disebut cara dispersi.

1) Cara Kondensasi

Dengan cara kondensasi, partikel larutan sejati (molekul

atau ion) bergabung menjadi partikel koloid.

Cara ini dapat dilakukan dengan reaksi-reaksi kimia,

seperti reaksi redoks, hidrolisis, dan dekomposisi rangkap, atau

dengan pergantian pelarut.
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a) Reaksi Redoks

Reaksi redoks adalah reaksi yang disertai perubahan

bilangan oksidasi.

Contoh :

Pembuatan sol belerang dari reaksi antara hidrogen sulfida

(H2S) dengan belerang dioksida  (SO2), yaitu dengan

mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2.

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

b) Hidrolisis

Hidrolisis adalah reaksi suatu zat dengan air.

Contoh:

Pembuatan sol Fe(OH)3 dari hidrolisis FeCl3. Apabila ke

dalam air mendidih ditambahkan larutan FeCl3, maka akan

terbentuk sol Fe(OH)3.

FeCl3(aq) + 3 H2O(l) → Fe(OH)3 (koloid) + 3 HCl(aq)

c) Dekomposisi Rangkap

Contoh :

Sol As2S3 dapat dibuat dari reaksi antara larutan

H3AsO3 dengan larutan H2S.

2 H3AsO3(aq) + 3 H2S(aq) →As2S3(koloid) + 6 H2O(l)
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d) Penggantian Pelarut

Selain dengan cara-cara kimia seperti di atas, koloid

juga dapat terjadi dengan penggantian pelarut.

Contoh:

Apabila larutan jenuh kalsium asetat dicampur dengan

alkohol, maka akan terbentuk suatu koloid berupa gel.

2) Cara Dispersi

Dengan cara dispersi, partikel kasar dipecah menjadi

partikel koloid. Cara dispersi dapat dilakukan secara mekanik,

peptisasi, atau dengan loncatan bunga listrik (cara busur

Bredig).

a) Cara Mekanik

Menurut cara ini, butir-butir kasar digerus dengan

lumping atau penggiling koloid sampai diperoleh tingkat

kehalusan tertentu, kemudian diaduk dengan medium

dispersi.

Contoh:

Sol belerang dapat dibuat dengan menggerus serbuk

belerang bersama sama dengan suatu zat inert (seperti gula

pasir), kemudian mencampur serbuk halus itu dengan air.

b) Cara Peptisasi

Peptisasi adalah cara pembuatan koloid dari butir-

butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan suatu
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zat pemeptisasi (pemecah). Zat pemeptisasi memecahkan

butir-butir kasar menjadi butir-butir koloid. Istilah peptisasi

dikaitkan dengan peptonisasi, yaitu proses pemecahan

protein (polipeptida) yang dikatalisis oleh enzim pepsin.

Contoh:

Agar-agar dipeptisasi oleh air, nitroselulosa oleh aseton,

karet oleh bensin, dan lain-lain. Endapan NiS dipeptisasi

oleh H2S dan endapan Al(OH)3 oleh AlCl3.

c) Busur Bredig

Cara busur Bredig digunakan untuk membuat sol-

sol logam. Logam yang akan dijadikan koloid digunakan

sebagai elektrode yang dicelupkan dalam medium dispersi,

kemudian diberi loncatan listrik di antara kedua ujungnya.

Mula-mula atom-atom logam akan terlempar ke dalam air,

lalu atom-atom tersebut mengalami kondensasi, sehingga

membentuk partikel koloid. Jadi, cara busur ini merupakan

gabungan cara dispersi dan cara kondensasi.

e. Aplikasi Sistem Koloid dalam Kehidupan Sehari-Hari

1) pembentukan delta pada muara sungai, sungai mengandung

partikel koloid tanah liat/lempung   dan pasir yang membawa

muatan negatife
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2) mesin buatan ginjal.32

3) langit tampak berwarna biru

4) penjernihan air, air yang jernih harus bebas koloid.33

6. Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Kancing

gemerincing dengan model pencatatan mind mapping terhadap hasil

belajar  kimia siswa

Materi Koloid merupakan pokok bahasan yang bersifat hafalan dan

memerlukan pemahaman. Maka, diperlukan usaha agar materi ini dapat

bertahan lama diingat setiap siswa. Metode yang sesuai dan tepat diperlukan

untuk mencapai suatu tujuan tertentu pada setiap pembelajaran. Model

pencatatan mind mapping merupakan metode yang dapat menjadikan siswa

agar lebih aktif, dan bersemangat dalam belajar,  Sehingga siswa tertarik

pada pelajaran ini, dan menciptakan suasana yang menyenangkan, dengan

demikian pelajaran kimia tidak lagi dianggap sebagai pelajaran yang sulit.

Model kooperatif kancing gemerincing dengan model pencatatan mind

mapping juga bisa memberikan Suasana belajar yang menyenangkan

didalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung karena model

pembelajaran ini  diharapkan mampu meningkatkan partisipasi dan

keberanian siswa.

32 Sentot Budi Rahardjo, Kimia Berbasis Eksperimen (Solo: PT serangkai pustaka
mandiri, 2012, hal. 285

33 S. Syukri, Kimia Dasar  2 (Bandung : ITB, 1999),hal. 464
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khususnya dalam mengungkapkan pendapatnya. Melalui permainan

kancing-kancing ini siswa tidak menyadari bahwa mereka telah dipaksa dan

dituntut untuk mau dan mampu menyampaikan pendapatnya. Maka model

pembelajaran kooperatif dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk

meningkatkan hasil belajar siswa.

B. Penelitian Yang Relevan

Sebagai bahan acuan penelitian ini yaitu hasil penelitian relevan yang

dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Islam Riau, diantaranya :

1. Eda Mutia, penelitian dilakukan pada tahun 2011 dengan judul Penerapan

Strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe Kancing Gemerincing Untuk

Meningkatkan Pretasi Kimia Siswa Di Kelas X Man Kuok Kecamatan

Bangkinang Barat Kabupaten Kampar Menyatakan bahwa strategi

pembelajaran metode Kancing Gemerincing dapat meningkatkan Prestasi

belajar siswa sebesar 15%.34

2. Yusi Hatma, penelitian dilakukan  pada tahun 2012 dengan judul

Penerapan Strategi Mind Mapping dalam Meningkatkan Hasil Belajar

Siswa Kelas VIII Pada Pokok Bahasan redoks di SMA Negeri 1 Kampar

Timur Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Menyatakan bahwa

34 Eda Mutia, Penerapan Strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe Kancing Gemerincing
Untuk Meningkatkan Pretasi Kimia Siswa Di Kelas X Man Kuok Kecamatan Bangkinang
Barat Kabupaten Kampar (Pekanbaru: Uin Suska, 2011)
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strategi pembelajaran tipe Mind Mapping dapat Meningkatkan hasil

belajar siswa sebesar 8,65%.35

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa kesamaan

antara kedua penelitian relevan diatas dengan penelitian yang dilaksanakan

penulis yaitu pada metode yang digunakan, sama-sama menggunakan

metode Kancing Gemerincing dengan model pencatatan mind mapping

dan meneliti hasil belajar siswa, sedangkan perbedaannya terdapat pada

pokok bahasan atau materi pelajaran yang disajikan dan pada sekolah

yang berbeda, subjek yang berbeda serta pada waktu yang berbeda pula.

C. Konsep Operasional

Penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yaitu:

1. Model Pembelajaran Kooperatif dengan menggunakan strategi Kancing

Gemerincing dengan model pencatatan mind mapping dapat sebagai

variabel bebas (Independent).

Model Pembelajaran Kooperatif dengan menggunakan teknik

Kancing gemerincing dengan model pencatatan mind mapping merupakan

variabel bebas yang dianggap akan mempengaruhi hasil belajar siswa.

35 Yusi Hatma, Penerapan Strategi Mind Mapping dalam Meningkatkan Hasil Belajar
Siswa Kelas VIII Pada Pokok Bahasan redoks di SMA Negeri 1 Kampar Timur Kecamatan
Kampar Timur Kabupaten Kampar (Pekanbaru: Uin Suska, 2012)
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Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Tahap Persiapan

1) Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus, Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS),

lembaran tugas membuat pertanyaan dan instrumen pengumpulan

data (soal homogenitas dan soal tes awal (pretest)/tes akhir

(postest).

2) Melakukan uji homogenitas. Soal untuk uji homogenitas diambil

dari pokok bahasan Kelarutan dan hasil kali Kelarutan

3) Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol.

4) Membagi siswa dalam kelompok.

b.Tahap Pelaksanaan

1). Kedua kelas diberikan tes awal (pretest).

2). Pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan materi yang

sama yaitu pokok bahasan Koloid.

3). Pada kelas eksperimen diberikan perlakuan berupa Model

Pembelajaran Kooperatif dengan menggunakan teknik Kancing

gemerincing dengan model pencatatan mind mapping sedangkan

pada kelas kontrol dilakukan pembelajaran seperti biasa.
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4). Setelah guru menyampaikan materi, guru membagikan LKS yang

akan dikerjakan siswa secara berkelompok, sedangkan kelas

kontrol siswa mengerjakan LKS secara mandiri.

5). Membimbing siswa dalam merangkum pelajaran dan memberi

evaluasi pada setiap kali pertemuan.

6). Kedua kelas diberikan tes akhir (postest).

7). Mengolah data.

2. Hasil belajar siswa sebagai variabel terikat (Dependent)

Indikator dari hasil belajar ini adalah siswa ikut berpartisipasi aktif

dalam proses pembelajaran sehingga nilai ulangan siswa meningkat.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan

masalah yang telah dikemukakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan,

maka hipotesis penelitian  ini adalah :

Ha : Ada Pengaruh Hasil Belajar model pembelajaran kooperatif Kancing

gemerincing dengan model pencatatan mind mapping pada pokok

bahasan Koloid di Kelas XI IPA  SMAN 12 Pekanbaru.
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Ho : Tidak ada Pengaruh Hasil Belajar model pembelajaran kooperatif

Kancing gemerincing dengan model pencatatan mind mapping pada

pokok bahasan Koloid di Kelas XI IPA  SMAN 12 Pekanbaru.


