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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dan pengajaran di Indonesia dewasa ini menunjukkan 

perkembangan yang cukup pesat. Perombakan dan pembaharuan dilaksanakan 

dengan tujuan agar sistem yang ada dapat bermanfaat dalam pembentukan 

manusia Indonesia seutuhnya. Usaha perombakan dan pembaharuan diantaranya, 

pemerintah secara bertahap dan terus menerus berupaya meningkatkan kualitas 

dan kuantitas pendidikan yang ada di Indonesia. Upaya peningkatan sarana dan 

prasarana, perubahan kurikulum dan proses belajar mengajar, peningkatan 

kualitas guru, penyempurnaan sistem penilaian dan usaha-usaha lain yang 

tercakup dalam komponen pendidikan. Sedangkan upaya untuk meningkatkan 

kuantitas pendidikan diantaranya program kejar paket A, peningkatan wajib 

belajar, sistem belajar jarak jauh, dan lain-lain (Nana Sudjana, 1996: 1). Hal ini 

menunjukkan bahwa dukungan pemerintah terhadap pendidikan nasional 

sangatlah besar.  

Salah satu upaya pembaharuan dalam bidang pendidikan adalah 

pembaharuan metode atau meningkatkan relevansi metode mengajar. Untuk itu 

dibutuhkan variasi dalam penggunaan metode pengajaran. Penerapan metode 
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mengajar yang bervariasi merupakan manifestasi dari kreativitas seorang guru 

agar siswa tidak jenuh atau bosan dalam menerima pelajaran. Selanjutnya 

diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan siswa dalam belajar sekaligus 

sebagai indikator peningkatan kualitas pendidikan. Namun, perlu diketahui bahwa 

tingkat keberhasilan siswa dalam menangkap pelajaran dipengaruhi oleh banyak 

faktor, baik faktor dari dalam maupun dari luar diri siswa. Faktor dari dalam siswa 

meliputi kesehatan, minat, bakat, perhatian, intelegensi dan lain-lain. Sedangkan  

faktor dari luar siswa meliputi guru, metode mengajar, materi pelajaran, fasilitas 

belajar yang ada, kondisi lingkungan dan lain-lain. 

Metode mengajar sangat berperan menentukan prestasi belajar siswa. 

Metode mengajar yang baik harus disesuaikan dengan sifat materi atau bahan 

pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Oleh karena itu, seorang guru 

hendaknya kritis dalam menentukan metode mengajar yang digunakan pada 

pokok bahasan tertentu. 

Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi salah satu tujuan penyampaian 

materi pelajaran kimia di SMA adalah siswa memperoleh pengalaman dalam 

menerapkan metode ilmiah melalui percobaan atau eksperimen. Dalam hal ini 

siswa melakukan pengujian hipotesis dengan merancang eksperimen melalui 

pemasangan instrumen, pengambilan, pengolahan dan interpretasi data, serta 

mengkomunikasikan hasil eksperimen secara lisan dan tertulis (Depdiknas, 2003: 

2). Berdasarkan tujuan tersebut, maka kegiatan belajar mengajar kimia tidak 

hanya dilakukan dengan menyampaikan konsep dan teori saja tetapi juga 

menekankan pada bagaimana cara untuk memperoleh konsep dan teori tersebut. 

Salah satu metode pembelajaran yang bisa diterapkan adalah metode 

eksperimen yang kemudian diikuti dengan diskusi. Dengan eksperimen siswa 

dapat aktif melakukan percobaan secara langsung, mengamati prosesnya dan 

menyimpulkan hasil percobaannya. Dalam hal ini siswa dapat menemukan bukti 

kebenaran dari teori yang sedang dipelajarinya. Sementara dalam diskusi 

menghendaki pembuktian yang logis, yang tidak terlepas dari fakta-fakta. Metode 

diskusi dapat menimbulkan kreativitas dalam ide, pendapat, gagasan dalam 

pemecahan masalah dan mampu menimbulkan kemampuan berpikir kritis. Agar 
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diskusi tidak didominasi oleh orang-orang tertentu yang biasanya aktif, salah satu 

metode yang diterapkan adalah penerapan model pembelajaran kooperatif. 

 Pembelajaran kooperatif merupakan kegiatan belajar mengajar dalam 

bentuk kelompok-kelompok kecil. Pembagian kelompok dibuat heterogen dalam 

hal prestasi belajar dan jenis kelamin, budaya dan tingkat sosio-ekonomi yang 

berbeda. Dalam pembelajaran kooperatif terdapat tanggung jawab individu 

sekaligus kelompok sehingga dalam diri siswa terbentuk sikap saling 

ketergantungan positif dalam kelompoknya untuk belajar, bekerja dan 

bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh sampai terselesainya tugas-tugas 

individu dan kelompok. 

Siswa dalam kelompok kooperatif belajar bersama-sama dan memastikan 

setiap anggota kelompok telah benar-benar menguasai konsep- konsep yang 

dipelajari, karena keberhasilan mereka sebagai kelompok tergantung dari 

pemahaman masing-masing anggota. Ada beberapa keuntungan yang bisa 

diperoleh dari penggunaan model pembelajaran kooperatif ini, yaitu dapat 

meningkatkan partisipasi siswa dan kemampuannya untuk bekerjasama dengan 

siswa lain serta meningkatkan prestasi belajar siswa. (Khoirul Anam, 2000: 2). 

Dalam pembelajaran kooperatif terdapat banyak metode, yakni : Student 

Teams-Achievement Divisions (STAD), Teams-Games Tournament (TGT), Teams 

Assisted Individualization (TAI) , Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC), Jigsaw, Group Investigation, Coop-Coop, dll. (Slavin, 

1994: 52). 

Metode Jigsaw merupakan salah satu metode dalam pembelajaran 

kooperatif yang dikembangkan agar dapat membangun kelas sebagai komunitas 

belajar yang menghargai semua kemampuan siswa. Dalam metode ini siswa 

secara individual berkembang dan berbagi kemampuan dalam berbagai aspek 

kerja yang berbeda. 

Selama pelaksanaan metode Jigsaw, siswa dituntut untuk menjadi aktif. 

Sedangkan, guru disini tidak banyak menjelaskan materi kepada siswa 

sebagaimana yang terjadi dalam proses belajar mengajar metode konvensional. 
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Dalam metode Jigsaw ini guru hanya perlu menyiapkan garis besar materi dalam 

bentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi petunjuk atau kerangka diskusi 

agar diskusi dapat terfokus. Disamping itu, guru berperan sebagai fasilitator dan 

mediator dalam kegiatan belajar mengajar yang berlangsung. 

Proses pembelajaran dengan metode Jigsaw akan menguntungkan karena 

dalam pelaksanaan metode ini memberikan penekanan pada peranan masing-

masing siswa, bekerja sama, saling bertukar pengetahuan dan adanya saling 

ketergantungan positif diantara siswa. (Khoirul Anam, 2000: 3). 

Dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif beberapa guru 

menggunakan strategi yang dimodifikasi. Begitu juga dengan penerapan metode 

Jigsaw. Jigsaw merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang 

fleksibel. Penerapannya dalam proses belajar mengajar dapat dimodifikasi dengan 

model-model belajar yang lain, menyesuaikan dengan pokok bahasan yang akan 

dipelajari. Misalnya, untuk pokok bahasan sistem koloid lebih tepat jika Jigsaw 

dimodifikasi dengan melaksanakan kegiatan praktikum di laboratorium.  

B. Identifikasi Masalah 
Dari uraian yang menjadi latar belakang masalah di atas maka 

menimbulkan berbagai macam pertanyaan yang dapat diidentifikasi antara lain 

sebagai berikut : 

1. Adakah kemungkinan penggunaan suatu metode pembelajaran selain metode 

konvensional untuk menyampaikan materi pokok bahasan sistem koloid 

sehingga bisa meningkatkan prestasi belajar siswa ? 

2. Apakah metode pembelajaran kooperatif Jigsaw lebih baik daripada metode 

konvensional untuk pokok bahasan sistem koloid ? 

3. Apakah metode pembelajaran kooperatif Jigsaw dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa ? 

4. Apakah penggunaan metode pembelajaran kooperatif Jigsaw memberikan 

prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan metode konvensional ? 
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5. Apakah ada perbedaan prestasi belajar siswa antara yang menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif Jigsaw yang dimodifikasi dengan kegiatan 

laboratorium dan tanpa menggunakannya pada pokok bahasan sistem koloid? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan pasti, maka perlu 

diberikan batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi 

masalah yang ada, maka pembatasan masalah dititik beratkan pada : 

 

 

1. Materi pelajaran 

Materi pelajaran dibatasi pada pokok bahasan sistem koloid SMA Kelas II 

semester 2. 

2. Metode pengajaran 

Kelompok eksperimen : Digunakan metode pembelajaran kooperatif            

Jigsaw yang dimodifikasi dengan kegiatan laboratorium. 

Kelompok kontrol  : Digunakan metode konvensional (kegiatan 

laboratorium yang dilanjutkan dengan ceramah). 

3. Subyek penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa kelas II semester 2 SMA Negeri Kebakkramat 

tahun pelajaran 2004 / 2005. 

4. Obyek penelitian 

Obyek penelitian adalah mengetahui efektivitas penggunaan metode 

pembelajaran kooperatif Jigsaw yang dimodifikasi dengan kegiatan 

laboratorium terhadap prestasi belajar siswa pada pokok bahasan sistem 

koloid. 

 

D. Perumusan Masalah 

Dengan berdasar pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah di 

atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
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“Apakah penggunaan metode pembelajaran kooperatif Jigsaw yang dimodifikasi 

dengan kegiatan laboratorium lebih efektif dibandingkan metode konvensional 

terhadap prestasi belajar siswa pada pokok bahasan sistem koloid pada siswa kelas 

II semester 2 SMA Negeri Kebakkramat tahun pelajaran 2004 / 2005  

 
E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

Mengetahui efektivitas penggunaan model pembelajaran kooperatif Jigsaw yang 

dimodifikasi dengan kegiatan laboratorium terhadap prestasi belajar siswa pada 

pokok bahasan sistem koloid pada siswa kelas II semester 2 SMA Negeri 

Kebakkramat tahun pelajaran 2004 / 2005.  

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan masukan kepada pengajar tentang pentingnya pemilihan metode 

mengajar untuk meningkatkan prestasi belajar. 

2. Memberikan alternatif pengajaran yang diharapkan lebih efektif untuk 

meningkatkan prestasi belajar kimia terutama pada pokok bahasan sistem 

koloid.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1.  Belajar 

 

Dalam proses pengajaran, belajar memegang peranan yang penting. 

Telah banyak teori dikemukakan untuk memberikan pengertian belajar. Belajar 

adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 1995: 2). Sedangkan menurut 

Morgan dalam Ngalim Purwanto (1990: 84) “Belajar adalah setiap perubahan 

yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari 

latihan atau pengalaman. Lester D. Crow dan Alice Crow dalam Roestiyah (1986: 

8) mendefinisikan “Belajar adalah perubahan individu dalam kebiasaan, 

pengetahuan dan sikap”. Dalam definisi ini dikatakan bahwa seseorang 

mengalami proses belajar kalau ada perubahan dari tidak tahu menjadi tahu dalam 

menguasai ilmu pengetahuan. Belajar di sini merupakan “suatu proses” dimana 

guru terutama melihat apa yang terjadi selama murid menjalani pengalaman 

edukatif untuk mencapai suatu tujuan. Yang kita perhatikan ialah pola perubahan 

pada pengetahuan selama  pengalaman belajar itu berlangsung. 

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, dapat dikemukakan 

adanya beberapa elemen penting yang mencirikan pengertian tentang belajar, 

yaitu bahwa : 

a. Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, dimana perubahan 

itu mengarah kepada yang lebih baik . 

b. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau 

pengalaman, dalam arti perubahan-perubahan yang disebabkan oleh 

pertumbuhan atau kematangan tidak dianggap sebagai hasil belajar. 
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c. Untuk dapat disebut belajar, maka perubahan itu harus relatif menetap atau 

permanen. Perubahan yang bersifat sementara atau temporer terjadi hanya 

untuk beberapa saat saja, seperti menangis, bersin dan sebagainya, tidak dapat 

digolongkan sebagai perubahan dalam arti belajar. 

d. Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut berbagai 

aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, seperti : perubahan dalam berfikir, 

pemecahan suatu masalah, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, ataupun sikap. 

 

2. Metode Mengajar 

Di dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi agar 

siswa dapat belajr secara efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang 

diharapkan. Salah satu strategi yang harus dimiliki adalah mampu memilih dan 

menguasai teknik-teknik penyajian, atau biasanya disebut metode mengajar. 

a. Pengertian Mengajar 

Menurut pandangan lama, mengajar adalah menyampaikan pengetahuan 

kepada siswa. Alvin W. Howard dalam Slameto (1995: 32) berpandangan bahwa 

“Mengajar adalah suatu aktivitas untuk mencoba menolong, membimbing 

seseorang untuk mendapatkan, mengubah atau mengembangkan skill, attitude, 

ideals (cita-cita), appreciations (penghargaan) dan knowledge (pengetahuan)”. 

Dalam pengertian ini guru harus berusaha membawa perubahan tingkah laku yang 

baik bagi siswanya. Disamping itu ahli lain yaitu Nana Sudjana (1996: 7) 

mengatakan bahwa, “Mengajar adalah membimbing kegiatan siswa belajar”. 

Mengajar adalah mengatur dan mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar 

siswa sehingga dapat mendorong dan menumbuhkan siswa melakukan kegiatan 

siswa. Sedangkan definisi yang modern di negara-negara yang sudah maju : 

“Teaching is the guidance of learning”. Mengajar adalah bimbingan kepada 

siswa dalam proses belajar. Definisi ini menunjukkan bahwa yang aktif adalah 

siswa, yang mengalami proses belajar, sedangkan guru hanya membimbing, 

menunjukkan jalan dengan memperhitungkan kepribadian siswa. Kesempatan 
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untuk berbuat dan aktif berfikir lebih banyak diberikan kepada siswa daripada 

teori yang lain (Slameto, 1995: 30). 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mengajar adalah 

menyampaikan pengetahuan, membimbing, mengarahkan dan mendorong siswa 

untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. 

b. Pengertian Metode Mengajar 

Ada beberapa definisi metode mengajar, Winarno Surakhmad (1986: 96) 

berpendapat bahwa “Metode mengajar adalah cara yang merupakan alat untuk 

menyajikan materi pelajaran guna mencapai tujuan pengajaran”. Sedangkan 

menurut Hasibuan dan Moedjiono (1998: 3) “Metode mengajar adalah alat yang 

dapat merupakan bagian dari perangkat alat dan cara dalam pelaksanaan suatu 

strategi belajar mengajar”. Karena strategi belajar mengajar merupakan sarana 

atau alat untuk mencapai tujuan-tujuan belajar, maka metode mengajar di sini 

merupakan alat untuk mencapai tujuan belajar. Selain kedua definisi di atas, 

Roestiyah (1991: 1) berpendapat tentang teknik penyajian pelajaran atau metode 

mengajar adalah suatu teknik yang dikuasai guru untuk mengajar atau menyajikan 

bahan pengajaran kepada setiap siswa di dalam kelas agar pelajaran tersebut dapat 

ditangkap, dipahami dan digunakan oleh siswa dengan baik. 

Dalam proses belajar mengajar metode yang sering digunakan guru IPA 

adalah metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode eksperimen, 

metode pemecahan masalah, metode belajar tuntas dll. Setiap metode mengajar 

memiliki keunggulan dan kelemahan. Namun, yang penting bagi guru, metode 

mengajar manapun yang akan digunakan harus jelas dahulu tujuan yang akan 

dicapai, bahan yang akan diajarkan, serta jenis kegiatan belajar siswa yang 

diinginkan. 

  

3.  Prestasi Belajar 

a.  Pengertian Prestasi Belajar 

Kata “prestasi” berasal dari bahasa Belanda yaitu prestatie. Kemudian 

dalam bahasa Indonesia menjadi “prestasi” yang berarti “hasil usaha”. Prestasi 

yang dimaksud tak lain adalah kemampuan, ketrampilan dan sikap dalam 
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menyelesaikan suatu hal. Menurut Winkel (1991: 62) prestasi adalah bukti 

keberhasilan usaha yang dapat dicapai. Maksud dari pernyataan tersebut adalah 

prestasi merupakan suatu hasil usaha yang telah dilaksanakan menurut batas 

kemampuan dari pelaksana usaha tersebut. Sedangkan prestasi belajar adalah 

penguasaan pengetahuan, ketrampilan terhadap mata pelajaran dengan dibuktikan 

melalui hasil tes. Pengertian prestasi belajar juga dikemukakan oleh beberapa ahli 

diantaranya Lesli J. Briggs dalam Sri Widadi (2000: 46) menyatakan “Prestasi 

belajar adalah keseluruhan kecakapan dan hasil yang dicapai melalui proses 

belajar di sekolah yang dinyatakan dengan angka atau nilai-nilai berdasarkan tes 

hasil belajar”. Menurut Suharsimi Arikunto (1993: 2) “Prestasi belajar diartikan 

sebagai usaha nyata yang diukur untuk memenuhi kebutuhan didaktik dan 

kegiatan pembelajaran”. 

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa prestasi belajar adalah merupakan hasil yang diperoleh seseorang setelah 

melakukan usaha untuk mendapat suatu ilmu pengetahuan. Prestasi belajar dapat 

diketahui setelah diberi tes akhir kegiatan belajar mengajar. 

b. Fungsi Prestasi Belajar 

Kehadiran prestasi belajar dalam kehidupan manusia pada tingkat dan 

jenis tertentu dapat memberikan kepuasan tertentu pula pada manusia, khususnya 

manusia yang berada di bangku sekolah. Adapun fungsi dari prestasi belajar 

adalah : 

1. Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang 

telah dikuasai anak didik. 

2. Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. Hal ini 

didasarkan atas asumsi bahwa para ahli psikologi biasanya menyebut hal ini 

sebagai tendensi keingintahuan (couriosity) dan merupakan kebutuhan umum 
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      pada manusia, terutama kebutuhan anak didik dalam suatu program 

pendidikan. 

3. Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

Asumsinya adalah bahwa prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi anak 

didik dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berperan 

sebagai umpan balik (feed back) dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

4. Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi 

pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi belajar dapat dijadikan 

indikator tingkat produktivitas suatu institusi pendidikan. Asumsinya adalah 

bahwa kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan 

anak didik . Indikator ekstern dalam arti bahwa tinggi rendahnya prestasi 

belajar dapt dijadikan indikator tingkat kesuksesan anak didik di masyarakat. 

Asumsinya adalah bahwa kurikulum yang digunakan relevan pula dengan 

kebutuhan pembangunan masyarakat. 

5. Prestasi belajar dapat dijadikan indikator terhadap daya serap (kecerdasan) 

anak didik. Dalam proses belajar mengajar anak didik merupakan masalah 

yang utama dan pertama karena anak didiklah yang diharapkan dapat 

menyerap seluruh materi pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum. 

(Zainal Arifin, 1990: 3) 

Jika dilihat dari beberapa fungsi prestasi belajar di atas, maka betapa 

pentingnya kita mengetahui prestasi belajar anak didik, baik secara perseorangan 

maupun secara kelompok, sebab fungsi prestasi belajar tidak hanya sebagai 

indikator keberhasilan dalam bidang studi tertentu, tetapi juga sebagai indikator 

kualitas institusi pendidikan. Disamping itu, prestasi belajar juga berguna sebagai 

umpan balik bagi guru dalm melaksanakan proses belajar mengajar shingga dapat 

menentukan apakah perlu mengadakan diagnosis, bimbingan, atau penempatan 

anak didik. 

c.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar yang dicapai seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor-

faktor yang mempengaruhinya selama proses belajar. Menurut Ngalim Purwanto 
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(1990: 102) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dibedakan menjadi dua 

golongan, yaitu : 

1)   Faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri (faktor individual), meliputi : 

a) Kematangan / pertumbuhan 

b) Kecerdasan 

c) Latihan 

d) Motivasi 

e) Sifat-sifat pribadi 

2) Faktor yang ada di luar individu (faktor social), meliputi : 

a) Keluarga / keadaan rumah tangga 

b) Guru dan cara mengajarinya 

c) Alat-alat yang dipergunakan dalam belajar mengajar 

d) Lingkungan dan kesempatan yang tersedia 

e) Motivasi sosial 

 

Slameto (1995: 54) juga membagi faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar seseorang ke dalam dua faktor, yakni faktor intern dan faktor ekstern : 

1) Faktor intern, yakni faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar,             

meliputi :  

a) Faktor Jasmaniah 

(1) faktor kesehatan 

(2) cacat tubuh 

b) Faktor Psikologis 

(1) intelegensi 

(2) perhatian 

(3) minat 

(4) bakat 

(5) motif 

(6) kematangan 

(7)kesiapan
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c). Faktor Kelelahan 

(1) kelelahan jasmani 

(2) kelelahan rohani (bersifat psikis) 

2)   Faktor ekstern, yakni faktor yang berasal dari luar diri individu, meliputi : 

a) Faktor Keluarga 

(1) cara orang tua mendidik 

(2) relasi antar anggota keluarga 

(3) suasana rumah 

(4) keadaan ekonomi keluarga 

(5) pengertian orang tua 

(6) latar belakang kebudayaan 

b) Faktor Sekolah 

(1)   metode mengajar 

(2)   kurikulum 

(3)   relasi guru dengan siswa 

(4)   relasi siswa dengan siswa 

(5)   disiplin sekolah 

(6)   alat pelajaran 

(7)   waktu sekolah 

(8)   standar pelajaran di atas ukuran 

(9)   keadaan gedung 

(10) metode belajar 

(11) tugas rumah 

c) Faktor Masyarakat 

(1) kegiatan siswa dalam masyarakat 

(2) mass media 

(3) teman bergaul 

(4) bentuk kehidupan masyarakat 

Faktor- faktor tersebut perlu dikondisikan benar-benar agar siswa dapat 

membuahkan prestasi belajar yang baik. Seorang guru harus mampu 
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  membangkitkan semangat siswa untuk mengarahkan seluruh 

kemampuannya pada saat proses belajar berlangsung. Jika faktor ini diperhatikan 

dengan baik, maka besar kemungkinanharapan bagi siswa dapat menunjukkan 

prestasi belajar yang menggembirakan. 

  

4.  Efektivitas Pembelajaran 

Pengertian “efektif” dalam menilai aktifitas seseorang dalam mengajar 

adalah relatif. Meskipun demikian terdapat pendapat beberapa ahli pendidikan 

dalam mendefinisikan efektivitas pengajaran. Efektivitas pengajaran itu 

seharusnya ditinjau dari hubungannya dengan guru tertentu yang mengajar 

kelompok siswa tertentu, di dalam situasi tertentu dalam usahanya mencapai 

tujuan-tujuan instruksional tertentu. Efektivitas pembelajaran didefinisikan 

sebagai kesanggupan menimbulkan perubahan-perubahan yang diinginkan pada 

kemampuan dan persepsi siswa (Popham dan Baker, 1992: 9). Menurut Slameto 

(1995: 92) pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang dapat membawa 

belajar siswa yang efektif pula. Belajar disini adalah suatu aktivitas mencari, 

menemukan dan melihat pokok masalah. Siswa berusaha memecahkan masalah 

termasuk pendapat bahwa bila seseorang memiliki motor skill maka dia telah 

menghasilkan masalah dan menemukan kesimpulan. Sedangkan Medley, dalam 

Soekartawi, (1995: 38), mendefinisikan efektivitas pembelajaran sebagai berikut : 

...pertama, efektivitas dirasakan sebagai kemuliaan karakteristik atau sifat 

pribadi tertentu yang dimiliki oleh seorang guru ...kemudian, efektivitas tidak 

terlalu terlihat sebagai suatu fungsi karakteristik guru tetapi sebagai metode 

mengajar yang digunakan ...maka, efektivitas sangat bergantung pada suasana 

kreatif dan penegakan disiplin seorang guru di dalam kelas ... 

 

Menurut Medley ada empat karakteristik dari mengajar yang efektif, 

yakni : 

a. Penampilan pengajar (penguasaan bahan ajar), persiapan mengajar, dsb. 
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b. Cara mengajar (pemilihan model instruksi, alat bantu mengajar dan evaluasi 

yang dipakai). 

c. Kompetensi dalam mengajar. 

d. Pengambilan keputusan yang bijaksana. 

Jika diperhatikan, pengajaran akan menjadi efektif bila pengajar 

menguasai : 

a. Apa yang diajarkan 

b. Teori pengajaran (pemilihan instructional design) yang relevan 

c. Hal-hal baru (penelitian untuk memperkaya isi bahan ajar yang diberikan) 

d. Karakteristik siswa 

(Soekartawi, 1995: 38-39)  

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya suatu 

tujuan yang telah ditentukan. Hasil yang semakin mendekati tujuan yang telah 

ditetapkan menunjukkan semakin tinggi tingkat efektivitasnya.  

Keefektifan suatu metode pembelajaran dapat dilihat berdasarkan prestasi 

belajar yang dicapai siswa, yakni persentase siswa yang mampu mencapai nilai 

standart tertentu. Selain itu, juga dapat dilihat dengan cara membandingkan rata-

rata prestasi belajar antara kelompok siswa yang menggunakan suatu metode 

tertentu (kelompok eksperimen) dengan kelompok siswa lain yang tidak 

menggunakannya (kelompok kontrol). Kedua kelompok yang dibandingkan ini 

harus dalam kondisi yang sama. Dengan memperhatikan perbedaan hasil belajar 

maka dapat diketahui efektivitas perlakuan tersebut. Perlakuan akan dikatakan 

efektif bila hasil kelompok eksperimen lebih baik dari kelompok kontrol.  

 

5.  Pembelajaran Kooperatif Jigsaw 

Pembelajaran kooperatif adalah kegiatan belajar mengajar dalam 

kelompok-kelompok kecil, siswa belajar dan bekerja sama untuk sampai pada 

pengalaman belajar yang optimal baik pengalaman individu maupun kelompok 

(Khoirul Anam, 2000: 2). Pembelajaran kooperatif menekankan pada aktivitas 

belajar siswa dalam kelompok heterogen. Kelompok heterogen meliputi : tingkat 
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kemampuan akademik (tinggi, sedang, rendah), jenis kelamin, suku / ras, dan 

status sosial. 

Prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada pembelajaran kooperatif, yaitu : 

1. Adanya ketergantungan yang positif. 

2. Interaksi dengan bertatap muka dalam kelompoknya. 

3. Adanya tanggung jawab pribadi. 

4. Menggunakan kemampuan bekerja sama. 

5. Pembentukan kelompok. 

 

Menurut Muslimin, dkk., (2000: 7-9) terdapat tiga tujuan yang akan 

dicapai dalam pembelajaran kooperatif, yaitu : 

1.   Prestasi akademik 

Pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi akademik siswa 

dibandingkan pembelajaran tradisional. Para pengembang pembelajaran 

kooperatif telah menunjukkan bahwa keterandalan siswa dan penghargaan 

kelompok dapat memberikan efek positif dan meningkatkan nilai yang diperoleh 

siswa. Pembelajaran kooperatif dapat memberi keuntungan baik pada siswa yang 

memiliki prestasi belajar rendah maupun tinggi yang bekerja sama menyelesaikan 

tugas-tugas akademik. 

2. Penerimaan terhadap perbedaan individu 

Pembelajaran kooperatif memberi peluang pada siswa yang berbeda latar 

belakang dan kondisi untuk bekerja sama, saling bergantung satu sama lain atas 

tugas-tugas bersama, dan dengan penghargaan bersama siswa akan belajar saling 

menghargai. 

3. Pengembangan ketrampilan sosial 

Ketrampilan ini amat penting untuk dimiliki di dalam masyarakat, 

dimana banyak kerja orang dewasa sebagian besar dilakukan dalam organisasi 

yang saling bergantung satu sama lain. 
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Sedangkan menurut Anita Lie dalam Khoirul Anam (2000: 2) manfaat 

proses pembelajaran kooperatif, antara lain : 

1. Siswa dapat meningkatkan kemampuannya untuk bekerja sama dengan siswa 

yang lain. 

2. Siswa mempunyai lebih banyak kesempatan untuk menghargai perbedaan. 

3. Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran dapat meningkat. 

4. Mengurangi kecemasan siswa (kurang percaya diri). 

5. Meningkatkan motivasi, harga diri, dan sikap positif. 

6. Meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Dalam pembelajaran kooperatif terdapat beberapa metode pembelajaran 

yang telah dikembangkan. Salah satunya adalah metode pembelajaran kooperatif 

Jigsaw. Metode Jigsaw dikembangkan pertama kali oleh Elliot Aronson. Metode 

ini merupakan metode pembelajaran kooperatif yang dikembangkan agar dapat 

membangun kelas sebagai komunitas belajar yang menghargai semua kemampuan 

siswa. 

Pemikiran dasar dari metode ini adalah memberikan kesempatan siswa 

untuk berbagi dengan yang lain, mengajar serta diajar oleh sesama siswa 

merupakan bagian penting dalam proses belajar dan sosialisasi yang 

berkesinambungan. 

Dalam pelaksanaan metode Jigsaw, mula-mula siswa dibagi dalam 

kelompok-kelompok kecil yang heterogen. Setiap siswa dalam satu kelompok 

akan menerima bagian materi pelajaran yang berbeda. Setiap anggota dalam 

kelompok bertanggung jawab terhadap penguasaan bagian materi yang menjadi 

tugasnya. Masing-masing siswa pada masing-masing kelompok yang 

mendapatkan materi yang sama membentuk kelompok sendiri yang disebut 

kelompok ahli (expert group). Dalam kelompok ini, mereka saling belajar 

bersama, saling bertukar pikiran dan saling membantu untuk mempelajari materi 

yang sama tersebut. Kemudian setiap siswa kembali ke kelompok asal mereka 

(home group) dan mengajarkan apa yang telah dipelajari dan didiskusikan di 

dalam kelompok-kelompok ahlinya kepada anggota kelompok asal mereka. 

Dalam kelompok asal ini siswa akan mendengarkan secara teliti apa yang 
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diterangkan oleh teman kelompoknya, mereka termotivasi untuk saling belajar. 

Proses ini akan menguntungkan karena dalam pelaksanaan metode Jigsaw 

memberikan penekanan pada peranan masing-masing siswa, bekerja sama, saling 

bertukar pengetahuan, dan adanya saling ketergantungan positif diantara siswa 

karena masing-masing siswa dalam kelompok mendapatkan bagian materi atau 

tugas yang berlainan satu sama lain. Selanjutnya siswa menyiapkan diri untuk tes 

individu.  

Tujuan metode Jigsaw adalah sebagai berikut : 

1. Menyajikan metode alternatif di samping ceramah. 

2. Mengkaji kebergantungan positif dalam menyampaikan dan menerima 

diantara anggota kelompok untuk mendorong kedewasaan berfikir. 

3. Menyediakan kesempatan berlatih bicara dan mendengarkan untuk melatih 

kognisi siswa dalam menyampaikan informasi. 

Selama pelaksanaan metode Jigsaw guru memantau kerja kelompok-

kelompok kecil untuk mengetahui bahwa kegiatan berlangsung dengan lancar. 

Dalam metode ini guru juga tidak banyak menjelaskan materi kepada siswa 

sebagaimana yang terjadi dalam proses belajar mengajar metode konvensional. 

Guru hanya perlu menyiapkan garis besar materi dalam bentuk pertanyaan-

pertanyaan yang akan menjadi petunjuk atau kerangka diskusi bagi kelompok ahli 

agar diskusi dapat terfokus. Disamping itu, guru berperan sebagai fasilitator dan 

mediator dalam kegiatan belajar mengajar yang berlangsung. 

Dari uraian di atas, dapat dilihat kelebihan metode Jigsaw, yaitu : 

a. Memacu siswa untuk berpikir kritis. 

b. Memaksa siswa untuk membuat kata-kata yang tepat agar dapat menjelaskan 

kepada teman lain, ini akan membantu siswa mengembangkan kemampuan 

sosialnya. 

c. Diskusi yang terjadi tidak didominasi oleh siswa-siswa tertentu, tetapi semua 

siswa dituntut untuk menjadi aktif. 
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Disamping kelebihan-kelebihan di atas, metode Jigsaw juga mempunyai 

kekurangan yakni : 

a. Kegiatan belajar mengajarnya membutuhkan lebih banyak waktu dibanding 

metode ceramah. 

b. Bagi guru, metode ini membutuhkan konsentrasi dan tenaga yang lebih ekstra, 

karena setiap kelompok membutuhkan penanganan yang berbeda-beda. 

 Metode Jigsaw merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif 

yang fleksibel. Penerapannya dalam proses belajar mengajar dapat dimodifikasi 

dengan model-model belajar yang lain, dengan menyesuaikan pokok bahasan 

yang akan dipelajari. Misalnya untuk pokok bahasan sistem koloid lebih tepat jika 

Jigsaw dimodifikasi dengan melaksanakan kegiatan praktikum di laboratorium. 

Dalam materi sistem koloid ini terdapat konsep-konsep yang abstrak. Sehingga 

dengan kegiatan laboratorium diharapkan siswa dapat mengamati secara langsung 

sehingga pengajaran menjadi konkrit dan jelas.   

 

6.  Kegiatan Laboratorium 

Kita telah meyakini bahwa kegiatan laboratorium sangat berperan dalam 

menunjukkan keberhasilan proses belajar mengajar IPA. Sebagai cabang dari IPA 

yang konsep-konsepnya dikembangkan dari pengamatan terhadap gejala alam, 

konsep-konsep kimia kebanyakan berasal dari percobaan-percobaan yang 

dikembangkan dari kegiatan laboratorium. Dalam hal ini nampak jelas bahwa 

kegiatan laboratorium merupakan bagian integral dalam pembelajaran kimia. 

Bahkan, dikatakan Mulyati Arifin (1994: 110) bahwa pengajaran kimia kurang 

berhasil jika tidak ditunjang dengan kegiatan laboratorium. Pelaksanaan kegiatan 

laboratorium didasarkan pada asumsi,. Bahwa pengalaman langsung dengan 

benda-benda (material) yang melibatkan observasi dan partisipasi adalah 

supervisor terhadap metode-metode lain guna mencapai tujuan-tujuan yang telah 

diidentifikasikan (Oemar Hamalik, 1991: 132). Menurut Mulyani Sumantri (2001: 

136) kegiatan laboratorium dilaksanakan untuk memberi kesempatan kepada 

siswa agar dapat mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti suatu 

proses, mengamati suatu obyek, menganalisis, membuktikan dan menarik 
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kesimpulan sendiri tentang suatu obyek, keadaan atau proses sesuatu serta 

menumbuhkan cara berpikir rasional dan ilmiah. 

Menurut Roestiyah (1991: 82) penggunaan kegiatan laboratorium 

mempunyai beberapa keuntungan : 

a. Dengan kegiatan laboratorium siswa terlatih menggunakan metode ilmiah 

dalam menghadapi segala masalah, sehingga tidak mudah percaya pada 

sesuatu yang belum pasti kebenarannya dan tidak mudah percaya pula kata 

orang, sebelumia membuktikan kebenarannya. 

b. Mereka lebih aktif berfikir dan berbuat, yang mana itu sangat dikehendaki 

oleh kegiatan belajar mengajar yang modern dimana siswa lebih banyak aktif 

belajar sendiri dengan bimbingan guru. 

c. Siswa dalam melaksanakan proses kegiatan laboratorium disamping 

memperoleh ilmu pengetahuan, juga menemukan pengalaman praktis serta 

ketrampilan dalam menggunakan alat-alat percobaan. 

Kebaikan kegiatan laboratorium juga dikemukakan oleh Oemar Hamalik 

(1991: 134), meliputi antara lain sebagai berikut : 

a. Strategi ini memungkinkan siswa terlibat langsung dalam kegiatan belajar, 

karena metode ini menekankan pada pengalaman langsung dengan material 

dalam bidang studi. 

b. Strategi ini menyediakan pendekatan multi sensori bagi individu yang belajar, 

melihat, mendengar, merasa, mencium obyek-obyek yang dipelajari. 

c. Strategi ini memberi siswa rasa kompeten yang mengembangkan ketrampilan 

dalam menggunakan material, melakukan eksperimen atau menyelidiki suatu 

lingkungan baru. 

d. Strategi ini membina suasana sosial dan bekerja sama antara siswa dan guru. 

e. Strategi ini menyediakan kesempatan bagi pembinaan kurikulum yang lebih 

relevan, sebab pengalaman-pengalaman yang disediakan sering kali 

mengembangkan pemahaman dan ketrampilan yang dapat dipergunakan di 

luar sekolah. 

f. Penggunaan metode ini dapat mengembangkan ketrampilan-ketrampilan yang 

perlu untuk studi lebih lanjut atau untuk penelitian. 
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Singkatnya, penggunaan kegiatan laboratorium akan memberikan 

sumbangan positif terhadap belajar, karena dapat mengembangkan aspek 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap siswa. Namun, penggunaan metode ini tetap 

perlu ditunjang oleh metode yang lainnya karena kegiatan praktikum yang telah 

dilakukan memerlukan pengulangan atau penguatan pemahaman materi. 

 

7.  Sistem Koloid 

a. Komponen dan Pengelompokkan Sistem Koloid 

Sistem koloid diartikan sebagai campuran yang terletak diantara larutan 

sejati dan suspensi atau campuran homogen antara fase terdispersi dan medium 

pendispersi. Fase terdispersi adalah zat yang didispersikan sedangkan medium 

pendispersi adalah medium yang digunakan untuk mendispersikan zat (Michael 

Purbo, 1996: 60) 

Perbedaan larutan, suspensi dan sistem koloid terlihat dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Perbedaan Larutan, Suspensi, dan Sistem Koloid 
Aspek 

perbedaan 

Larutan Sistem 

Koloid 

Suspensi 

Sifat 

campuran 

 

Ukuran 

dimensi partikel 

 

Jumlah fase 

 

Kestabilan 

 

 

Penyaringan 

 

 

Homogen 

 

Kurang 

dari 10-7 cm  

 

 

Satu fase 

 

Stabil 

 

 

Tidak 

dapat disaring 

Homogen 

 

Antara 10-7 

cm sampai 10-5 cm 

 

Dua fase 

 

Pada 

umumnya stabil 

 

Dapat 

disaring dengan 

penyaring ultra 

Heterogen 

 

Lebih 

besar dari 10-5 cm 

 

Dua fase 

 

Tidak 

stabil 

 

 

Dapat 

disaring 
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Dalam  kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan campuran yang 

tergolong larutan, koloid dan suspensi. 

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

bensin. 

Contoh koloid       :  susu, santan, jelly, mentega, selai, dan mayonase. 

Contoh suspensi   :  campuran air dengan pasir, dan campuran kopi dengan air. 

Macam-macam koloid berdasarkan zat pendispersi dan medium 

pendispersinya dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Macam-macam Koloid 
No. Fase 

terdispersi 

Medium 

pendispersi 

Nama koloid Contoh 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.  

Gas 

 

Gas 

Cair  

Cair 

Cair 

Padat 

Padat 

Padat 

 

Cair 

 

Padat   

Gas    

Cair      

Padat   

Gas  

Cair   

Padat      

Busa 

 

Busa padat   

Aerosol cair 

Emulsi 

Emulsi padat 

Aerosol padat 

Sol 

Sol padat 

Busa sabun, krim kocok, 

busa bir 

Batu apung, karet busa 

Kabut, awan 

Susu, mayonase 

Keju, mentega, jelly 

Debu, asap 

Cat, tinta, larutan kanji 

Kaca berwarna, intan 

hitam, batu permata 

(Martoyo, dkk., 2003: 66) 

 

b. Sifat-sifat koloid 

1) Efek Tyndall 

Efek Tyndall adalah gejala penghamburan berkas sinar oleh partikel-

partikel koloid. Hamburan cahaya dari partikel-partikel koloid ini dapat diamati 

dari arah samping, meskipun partikel-partikel koloid tidak tampak.  
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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 berdebu, 

c) berkas sinar matahari melalui celah daun pohon-pohon pada pagi hari yang 

berkabut. 

2)  Gerak Brown 

Jika diamati dengan mikroskop ultra, dimana arah cahaya tegak lurus 

dengan sumbu mikroskop, akan terlihat partikel koloid senantiasa bergerak terus-

menerus dengan gerak patah-patah (gerak zig-zag). Gerak zig-zag partikel koloid 

ini disebut gerak Brown.Gerak Brown menunjukkan kebenaran teori kinetik 

molekul yang mengatakan bahwa molekul-molekul dalam zat cair senantiasa 

bergerak. Gerak Brown terjadi sebagai akibat tumbukan yang tidak seimbang dari 

molekul-molekul medium terhadap partikel koloid.Gerak Brown merupakan salah 

satu faktor yang menstabilkan koloid.Oleh karena bergerak terus-menerus maka 

partikel koloid dapat mengimbangi gaya gravitasi sehingga tidak mengalami 

pengendapan (Michael Purbo, 1996: 63-64) 

3) Adsorbsi 

Adsorbsi adalah peristiwa penyerapan ion, molekul maupun atom oleh 

permukaan koloid. Dengan terjadinya adsorbsi, maka partikel-partikel koloid 

menjadi bermuatan. Misalnya : koloid Fe(OH)3 dalam air mengadsorbsi ion 

positif sehingga bermuatan positif, sedangkan koloid As2S3 mengadsorbsi ion 

negatif sehingga bermuatan negatif. 

Muatan koloid juga merupakan faktor yang menstabilkan koloid. Hal ini 

karena partikel-partikel koloid yang memiliki muatan sejenis akan tolak-menolak 

sehingga tidak terjadi molekul yang besar (menggumpal) dan mengendap. 

4) Koagulasi koloid 

Koagulasi adalah proses penggumpalan partikel-partikel koloid. 

Koagulasi koloid dapat dilakukan dengan : 

a).  cara mekanik 

Koloid dapat digumpalkan dengan pendinginan, pemanasan, dan pengadukan. 
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b)   cara kimia 

Penambahan ion-ion berlawanan dengan muatan koloid akan 

menggumpalkan koloid. Menurut Hardly-Schulze, kekuatan ion untuk 

menggumpalkan koloid sebanding dengan muatan ionnya. Makin besar muatan 

ion yang ditambahkan makin besar pula kekuatan menggumpalkan ion (Martoyo, 

dkk., 2003: 71). 

Beberapa contoh koagulasi dalam kehidupan sehari-hari dan industri : 

a) pembentukan delta di muara sungai, 

b) penggumpalan karet dalam lateks menggunakan asam format, 

c) penggumpalan asap pabrik menggunakan metode cottrel 

5) Koloid pelindung 

Koloid pelindung adalah koloid yang dapat memberikan efek kestabilan 

koloid sehingga koloid tersebut terhindar dari proses koagulasi. Koloid pelindung 

pada emulsi disebut emulgator. Contoh koloid pelindung antara lain : 

a) kasein pada susu merupakan koloid pelindung antara lemak dan air, 

b) sabun /deterjen merupakan emulgator pada campuran air dengan minyak, 

c) kuning telur merupakan koloid pelindung pada mayonase, 

d) untuk mencegah terjadinya pembentukan kristal es dan gula, maka pada 

pembuatan es krim ditambahkan koloid pelindung gelatin. 

6) Dialisis 

Pada pembuatan suatu koloid, sering kali terdapat ion-ion yang dapat 

mengganggu kestabilan koloid tersebut. Ion-ion pengganggu ini dapat dihilangkan 

dengan suatu proses yang diebut dialisis. Dalam proses ini, koloid dimasukkan ke 

dalam suatu kantong koloid, lalu kantong koloid itu dimasukkan ke dalam bejana 

yang berisi air mengalir. Kantong koloid terbuat dari selaput semipermeable, yaitu 

selaput yang dapat melewatkan partikel-partikel kecil, seperti ion-ion atau 

molekul sederhana, tetapi menahan koloid. Dengan demikian, ion-ion keluar dari 

kantong dan hanyut bersama air. 
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Dalam kehidupan sehari-hari, dialisis dapat digunakan untuk merawat 

pasien yang ginjalnya tidak dapat bekerja sehingga dapat membuang hasil 

buangan metabolisme yang terlarut dalam darah, misalnya urea dan kreatina. 

7) Elektroforesis 

Partikel koloid dapat bergerak dalam medan listrik. Hal ini menunjukkan 

bahwa partikel koloid tersebut bermuatan. Pergerakan partikel koloid dalam 

medan listrik ini disebut elektroforesis. Apabila ke dalam sistem koloid 

dimasukkan dua batang elektrode kemudian dihubungkan dengan sumber arus 

searah, maka partikel koloid akan bergerak ke salah satu elektrode bergantung 

pada jenis muatannya. Koloid bermuatan negatif akan bergerak ke anode 

(elektode positif) sedangkan koloid yang bermuatan positif bergerak ke katode 

(elektrode negatif). Dengan demikian elektroforesis dapat digunakan untuk 

menentukan jenis muatan koloid. 

Prinsip elektroforesis dapat digunakan pada proses pembersihan asap 

cerobong pabrik dari partikel-partikel yang berbahaya sehingga tidak mencemari 

udara dengan alat pengendap cottrel. Partikel asap yang bermuatan positif akan 

dinetralkan oleh elektrode negatife sehingga akan mengendap.  

8) Koloid liofil  dan koloid liofob 

a) Koloid liofil 

Koloid yang fase terdispersinya suka pada medium pendispersi. Jika zat 

pendispersinya air disebut hidrofil. Contohnya: agar-agar, sabun, gelatin, deterjen, 

dan kanji. 

b)   Koloid liofob  

Koloid yang fase terdispersinya tidak suka pada medium pendispersi. 

Jika zat pendispersinya air disebut liofob. Contohnya : sol belerang, sol Fe(OH)3, 

sol-sol sulfida, dan sol-sol logam. 
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Perbandingan sol hidrofil dan sol hidrofob terlihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Perbandingan Koloid Liofil dan Liofob 
Aspek 

perbedaan 

Sol Hidrofil Sol Hidrofob 

Sifat adsorbsi 

 

Konsentrasi 

pembuatan 

 

Penggumpalan 

 

 

Viskositas 

 

Kesetimbangan 

Efek Tyndall 

Mengadsorbsi mediumnya 

 

Dapat dibuat dengan 

konsentrasi yang relatif 

besar 

Tidak mudah digumpalkan 

dengan penambahan 

elektrolit 

Viskositas lebih besar 

daripada mediumnya 

Bersifat reversibel 

Efek Tyndall lemah 

Tidak mengadsorbsi 

mediumnya 

Hanya stabil pada 

konsentrasi kecil 

 

Mudah digumpalkan 

dengan penambahan 

elektrolit 

Viskositas hampir sama 

dengan mediumnya 

Tidak reversibel 

Efek Tyndall lebih jelas 

(Michael Purba, 1996: 68-69) 

c.  Pembuatan Sistem Koloid 

Ukuran partikel koloid terletak antara partikel larutan sejati dan partikel 

suspensi, maka koloid dapat dibuat melalui dua cara yaitu : 

1) Cara kondensasi 

Cara kondensasi adalah pembuatan koloid dengan cara mengubah 

partikel-partikel larutan menjadi partikel koloid. Cara kondensasi dapat ditempuh 

dengan : 

a)  Reaksi redoks 

Reaksi redoks adalah reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi. 

Contoh pembuatan koloid dengan reaksi redoks : 

(1) pembuatan sol belerang 

Sol belerang dapat dibuat dengan cara mengalirkan gas SO2 ke dalam 

larutan H2S. 

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

(2) pembuatan sol emas 

Sol emas dapat dibuat dengan mereaksikan larutan AuCl3 dengan FeSO4.  

AuCl3(aq) + 3FeSO4(aq)    →     Au(s)  +  FeCl3(aq) + Fe2(SO4)3(aq) 

       koloid 

Au3+
(aq) + 3Fe2+

(aq)              →      Au(s) + Fe3+
(aq) 

b)  Hidrolisis 

Hidrolisis adalah pembuatan koloid dengan menambahkan air. Contoh :            

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) + 3 HCl(aq 

                                                      koloid 

c)  Dekomposisi Rangkap 

Contoh pembuatan koloid dengan pengenceran : 

(1) pembuatan sol As2S3 

Sol As2S3 dapat dibuat dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan 

encer As2O3. 

3H2S(g)  +  As2O3(g)        →     AS2S3(s) + 3H2O(l) 

                 koloid 

(2) pembuatan sol AgCl 

Sol AgCl dapat dibuat dengan mencampurkan larutan perak nitrat encer 

dengan larutan HCl encer. 

AgNO3(aq) + HCl(aq)       →    AgCl(s) + HNO3(aq) 

        koloid 

d)  Penggantian pelarut 

Pembuatan koloid dilakukan dengan menurunkan kelarutan zat terlarut 

dengan cara mengubah pelarut atau mendinginkan larutan. Contoh : pembuatan 

gel kalsium asetat dengan mencampurkan larutan kalsium asetat jenuh dengan 

alkohol.
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2)  Cara Dispersi 

Cara dispersi adalah cara mengubah partikel-partikel kasar menjadi 

partikel-partikel koloid. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain : 

a)  Cara mekanik 

Menurut cara ini butir-butir kasar digerus dengan lumpang atau 

penggiling koloid sampai diperoleh tingkat kehalusan tertentu, kemudian diaduk 

dengan medium dispersi. Misalnya, pembuatan sol belerang dilakukan dengan 

cara mencampur belerang dengan gula kemudian digerus sampai halus. Setelah 

itu, campuran didispersikan ke dalam air. 

b)  Cara peptisasi 

Cara peptisasi adalah pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari 

suatu endapan dengan bantuan suatu zat pemeptisasi (pemecah). Zat pemeptisasi 

memecahkan butir-butir kasar menjadi butir-butir koloid. Misalnya, AgCl dalam 

air dapat dipeptisasikan dengan cara menambahkan NH4OH. 

NH4OH(aq) + AgCl(s)      →     Ag(NH3)2Cl(aq)  +  2H2O(l) 

        koloid 

c)  Cara Busur Bredig 

Cara ini dilakukan dengan meloncatkan bunga api listrik ke dalam suatu 

larutan elektrolit atau air.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 diantara 

kedua ujungnya. Mula-mula atom-atom logam akan terlempar ke dalam air, lalu 

atom-atom tersebut mengalami kondensasi sehingga membentuk partikel koloid 

(Michael Purba, 1996: 70-71). 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan 

siswa melalui ilmu pengetahuan, termasuk di sini adalah bidang studi kimia. 

Untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan siswa dalam menyerap materi yang 

diajarkan dalam proses belajar mengajar dapat dilihat dari prestasi yang telah 

dicapai. 
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Telah kita ketahui bahwa prestasi hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain: faktor guru yang mengajar, siswa sebagai subyek didik, materi 

pelajaran, fasilitas belajar yang ada, dan metode mengajar. Usaha mencapai hasil 

belajar yang optimal maka diupayakan agar faktor-faktor yang mendukung 

peningkatan hasil belajar juga dioptimalkan. Maka dilakukan langkah-langkah 

meningkatkan kualitas guru dan siswa didik. Metode mengajar sangat berperan 

menentukan prestasi hasil belajar. Oleh karena itu, seorang guru hendaknya kritis 

dalam menentukan pendekatan dan metode apa yang digunakan pada pokok 

bahasan tertentu. 

Pokok bahasan sistem koloid yang diajarkan pada kelas II semester 2, 

berdasarkan GBPP SMU 1994 yang disempurnakan, mempunyai tujuan 

instruksional umum yaitu agar siswa mengetahui komponen dan pengelompokkan 

sistem koloid, sifat-sifat koloid serta pembuatan koloid melalui pengamatan dan 

percobaan. 

Dalam proses belajar mengajar dengan metode eksperimen (kegiatan 

laboratorium) memberi kesempatan kepada siswa agar dapat mengalami sendiri 

atau melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu obyek, 

menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan tentang suatu obyek, 

keadaan atau proses sesuatu serta menumbuhkan cara berpikir rasional dan ilmiah. 

Dengan demikian kegiatan laboratorium merupakan kegiatan yang 

mengembangkan aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap siswa. Meskipun 

demikian, tentu saja kegiatan laboratorium ini tetap perlu ditunjang dengan 

metode lainnya, karena kegiatan praktikum yang telah dilakukan memerlukan 

pengulangan atau penguatan pemahaman materi. 

Mempresentasikan hasil kegiatan laboratorium merupakan salah satu 

kegiatan penguatan terhadap materi yang dapat dilakukan melalui metode diskusi. 

Kebanyakan metode diskusi yang dilaksanakan kurang membantu siswa dalam 

memahami materi serta tidak jarang dalam diskusi hanya didominasi oleh 

beberapa siswa yang biasanya aktif, maka lebih baik jika diterapkan model diskusi 

dimana setiap individu diberi tanggung jawab atas apa yang mereka diskusikan, 

sehingga diskusi menjadi efektif. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah 
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dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif Jigsaw. Metode 

pembelajaran kooperatif Jigsaw ini memberikan pengaruh positif terhadap rasa 

saling menghargai, saling membantu dan bekerja sama diantara  para siswa, 

disamping juga terhadap pemahaman konsep-konsep kimia siswa. 

Dengan modifikasi keduanya tersebut, maka siswa diberi kebebasan 

untuk membangun sendiri pengetahuannya. Keduanya merupakan faktor yang 

sangat membantu dalam membentuk dan mengembangkan pengetahuan siswa. 

Dengan demikian, modifikasi antara metode Jigsaw dengan kegiatan laboratorium 

akan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa terhadap materi sistem koloid.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Paradigma Penelitian 

 

C. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran yang dikemukakan di 

atas, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut : 

“Penggunaan metode pembelajaran kooperatif Jigsaw yang dimodifikasi dengan 

kegiatan laboratorium lebih efektif dibandingkan metode konvensional terhadap 

prestasi belajar siswa pada pokok bahasan sistem koloid pada siswa kelas II 

semester 2”. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri  Kebakkramat Karanganyar 

kelas II tahun pelajaran 2004/2005. 

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester 2 bulan Maret – Oktober 2005 

dengan rincian sebagai berikut: 

a. Tahap awal: persiapan dan perijinan 

b. Tahap penelitian 

c. Tahap penyelesaian 

 

B. Metode Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a.   Variabel bebas  

Sebagai variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan metode 

pembelajaran kooperatif Jigsaw yang dimodifikasi dengan kegiatan laboratorium. 

b.  Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar siswa pada 

pokok bahasan sistem koloid. 

 

2. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode eksperimental dengan 

Randomized Control Group Pretest-Postest Design. 
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Tabel 4.  Rancangan Penelitian 

                                                                    (Sumadi Suryabrata, 2000: 45) 

Keterangan : 

X  : Metode Jigsaw yang dimodifikasi dengan kegiatan laboratorium. 

Y : Metode konvensional, yakni: kegiatan laboratorium yang dilanjutkan                                                                                                                                       

dengan ceramah. 

T1 :  Pretest sistem koloid. 

T2 :  Posttest sistem koloid. 

Prosedur dalam rancangan ini adalah : 

1. Memilih sejumlah subyek dari suatu populasi. 

2. Mengelompokkan subyek tersebut menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 

eksperimen yang dikenai variabel perlakuan X, dan kelompok kontrol yang 

dikenai perlakuan Y. 

3. Memberikan Pretes T1 pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

untuk mengukur rata-rata hasil belajar sebelum subyek diberi perlakuan. 

4. Memberikan perlakuan X pada kelompok eksperimen. Sedangkan pada 

kelompok kontrol diterapkan perlakuan Y. 

5. Memberikan Postes T2  pada kelompok eksperimen untuk mengukur rata-rata 

hasil belajar yang dicapai setelah adanya perlakuan X. 

6. Memberikan Postes T2  pada kelompok kontrol. 

7. Menentukan selisih nilai antara T1  dan T2  pada kelompok eksperimen untuk 

mengukur rata-rata selisih nilai Pretes-Postes (Z1 ). 

8. Menetukan selisih nilai antara T1 dan T2 pada kelompok kontrol untuk 

mengukur rata-rata selisih nilai Pretes-Postes (Z2 ). 

9. Membandingkan Z1  dan Z2 untuk menentukan perbedaan yang timbul jika 

sekiranya ada. 

10. Menerapkan tes statistik yang sesuai untuk menentukan apakah perbedaan itu 

signifikan. 

Kelompok Pretest Treatment Posttest 

Eksperimen T1 X T2 

Kontrol T1 Y T2 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas II 

semester 2 SMA Negeri Kebakkramat Karanganyar tahun pelajaran 2004 / 2005. 

 

2.Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan teknik random 

sampling dengan menggunakan dua kelas dari tujuh kelas yang ada. Penetapan 

kelas sampel dan kelas kontrol didasarkan pada undian, sehingga kedua kelas 

mempunyai peluang yang sama.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes dengan 

jenis tes obyektif. Semua data dikumpulkan dengan cara memberikan pretes pada 

kedua kelompok sampel dan pemberian postes setelah pemberian materi sistem 

koloid, juga pada kedua kelompok sampel. 

 

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan soal-soal tes obyektif 

dengan 5 alternatif pilihan. Untuk mengetahui kelayakan instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka perlu ditinjau beberapa aspek kelayakannya. 

a. Tingkat Kesukaran Soal 

Tingkat kesukaran soal dapat ditunjukkan dengan indeks kesukaran yaitu 

menunjukkan sukar mudahnya suatu soal, yang harganya dapat dicari dengan 

rumus sebagai berikut : 

maksimalSkorxN

B
IK =  

Keterangan : 

IK  =  indeks kesukaran 

B   =  jumlah jawaban yang diperoleh siswa dari suatu item 
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N  =  kelompok siswa 

Skor maksimal  =  besarnya skor yang dituntut oleh suatu jawaban benar dari 

suatu item 

N x Skor maksimal  = jumlah jawaban benar yang seharusnya diperoleh siswa 

dari suatu        item  

 

Indeks kesukaran soal diklasifikasikan sebagai berikut : 

0,81 – 1,00   = mudah sekali (MS) 

0,61 – 0,80   = mudah (M) 

0,41 – 0,60   = sedang / cukup (Sd-C) 

0,21 – 0,40   = sukar (S) 

0,00 – 0,20   = sangat sukar (SS) (Ignatius Masidjo,1995:189-192). 

 

Tabel 5. Rangkuman Hasil Uji Coba Tingkat Kesukaran Soal 
Kriteria Variabel Jumlah 

Soal 

MS M Sd S SS 

Tes materi sistem koloid 38 

1 23 5 8 1 

Hasil uji coba taraf kesukaran soal yang lebih terinci tertera pada Lampiran 7. 

 

b. Daya Pembeda Soal 

Rumus untuk menentukan daya pembeda soal adalah sebagai berikut : 

              ID = 
maksimalSkorxNKBatauNKA

KBKA −
 

Keterangan : 

ID    =  Indeks Diskriminasi 

KA  =  Jumlah jawaban benar yang diperoleh siswa dari yang tergolong kelompok 

atas 

KB = Jumlah jawaban benar yang diperoleh siswa dari yang tergolong          

kelompok  bawah 
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NKA atau NKB  =  Jumlah siswa yang tergolong kelompok atas atau kelompok 

bawah 

NKA atau NKB x skor maksimal = Perbedaan jawaban dari siswa yang tergolong 

kelompok atas dan bawah yang seharusnya diperoleh 

 

Klasifikasi daya pembeda soal adalah sebagai berikut : 

0,80 – 1,00  = sangat membedakan (SM) 

0,60 – 0,79  = lebih membeadakan (LM) 

0,40 – 0,59  = cukup membedakan (CM) 

0,20 – 0,39  = sangat kurang membedakan (KM) 

 negatif – 0,19= sangat kurang membedakan (SKM) 

                                                                         (Ignatius Masidjo,1995:198-201) 

 

Tabel 6. Rangkuman Hasil Uji Coba Daya Pembeda Soal 
Kriteria Variabel Jumlah 

Soal SM LM CM KM SKM 

Tes materi sistem 

koloid 

38 - 2 22 11 3 

Hasil uji coba daya pembeda soal yang lebih terinci tertera pada Lampiran 7. 

 

c. Validitas 

Validitas soal diuji dengan rumus korelasi produk moment, sebagai 

berikut : 

rxy = 
( )( )

( ) } ( ) }{{ ∑ ∑∑∑

∑ ∑∑
−−

−
2222 YYNXXN

YXXYN
 

 

Keterangan : 

rxy  : Koefisien korelasi suatu butir soal 

X   : Skor item 

Y   : Skor total 

N   : Jumlah subyek 
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Kriteria pengujian 

Jika rxy > r total  maka item dinyatakan valid 

Jika rxy < r total  maka item dinyatakan tidak valid 

Klasifikasi validitas soal adalah sebagai berikut : 

0,91 – 1,00     = sangat tinggi 

0,71 – 0,90     = tinggi 

0,41 – 0,70     = cukup 

0,21 – 0,40     = rendah 

Negatif – 0,20 = sangat rendah (Ignatius Masidjo, 1995: 243). 

 

Tabel 7. Rangkuman Hasil Uji Coba Validitas Butir-Butir Soal 
Kriteria Variabel Jumlah Soal 

Valid Tidak valid 

Tes materi sistem koloid 38 35 3 

Item soal yang tidak valid (sebanyak 3 item) tidak digunakan dalam penelitian ini. 

Hasil uji coba validitas butir soal yang lebih terinci tertera pada Lampiran 7. 

 

d.  Reliabilitas 

Untuk mengetahui reliabilitas soal digunakan rumus KR-20 sebagai 

berikut : 

rtt = 






















−
∑−

2

2

t

t

S

pqS

1n

n
 

Keterangan : 

rtt  = Koefisien reliabilitas 

n    =  Jumlah item 

S   =Deviasi standar 

p  = Indeks kesukaran 

q  = 1-p 

Klasifikasi reliabilitas adalah sebagai berikut : 

0,91 – 1,00   = sangat tinggi 

0,71 – 0,90   = tinggi 
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0,41 – 0,70   = cukup 

0,21 – 0,40   = rendah 

Negatif-0,20 = sangat rendah (Ignatius Masidjo, 1995: 233). 

 

Tabel 8. Rangkuman Hasil Uji Coba Reliabilitas Soal 
Variabel Jumlah Soal Reliabilitas 

Tes materi sistem koloid 38 0,905 

Hasil uji coba reliabilitas dari tes materi sistem koloid menunjukkan 

bahwa reliabilitas soal tinggi yaitu rtt= 0,905. Hasil uji coba reliabilitas soal yang 

lebih terinci tertera pada Lampiran 7. 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Menguji Persyaratan Hipotesis 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk membuktikan bahwa sampel berasal dari 

populasi yang terdistribusi normal. Dalam penelitian digunakan statistik Liliefors. 

Statistik uji untuk metode ini adalah : 

                                   L= Maks (Zi)(Zi) SF −  

Dengan : F(Zi) = P(Z≤ Zi); 

S(Zi)  = proporsi cacah Zn lebih kecil atau sama dengan Zi; 

L      = koefisien Liliefors pengamatan. 

 

Hipotesis : 

Ho = sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 = sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal 

Untuk pengujian hipotesis tersebut ditempuh prosedur berikut : 

1. Pengamatan X1, X2, … , Xn dijadikan bilangan baku Z1, Z2, … , Zn dengan   

rumus : 

 

Zi = 
S

XXi −
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Dengan X dan S masing-masing merupakan rata-rata dan simpangan baku 

sampel. 

2. Untuk tiap bilangan baku ini dan menggunakan daftar distribusi normal baku, 

kemudian menghitung peluang F(Zi) = P(Z≤Zi ). 

3. Menghitung proporsi Z1, Z2, … , Zn yang lebih kecil atau sama dengan Zi.Jika 

proporsi ini dinyatakan oleh S(Zi), maka : 

 

                      S(Zi) = 
n

ZyangZ...,ZZbanyaknya in2,1, ≤
 

4. Menghitung selisih F(Zi) – S(Zi) kemudian menentukan harga mutlaknya. 

5. Menghitung harga terbesar diantara harga-harga mutlak tersebut (Lo). 

                                                                            (Sudjana, 1996: 466-469) 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk menguji kesamaan variabel sampel 

dalam penelitian ini.Untuk mengetahui homogenitas sampel digunakan “Uji 

Bartlett”. Rumus uji Bartlett digunakan statistik chi kuadrat. 

 

χ2 = (ln 10){B - Σ (ni – 1 log Si
2)} 

 

dengan ln 10 = 2,3026 disebut logaritma asli dari bilangan 10 

    B = (log S2) Σ ( ni – 1) 

    S = 
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Hipotesis : 

Ho = kedua populasi mempunyai varian yang sama (σ1 = σ2 ) 

H1 = kedua populasi mempunyai varian yang tidak sama (σ1 ≠ σ2 ) 

Kriteria :  

Menolak Ho jika χ2 
hitung ≥ χ2 

tabel, dimana χ2 
tabel, (1- α)(k-1) didapat dari 

daftar distribusi chi kuadrat dengan peluang (1-α) dan dk = (k-1) 

                                                                            (Sudjana, 1996: 261-263) 
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2.Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan statistik uji perbedaan dua rata-rata 

dengan uji t (uji pihak kanan). 

H0 : µ1 ≤ µ2 

H1 : µ1 > µ2 

Ho = metode mengajar menggunakan metode Jigsaw yang dimodifikasi 

kegiatan laboratorium tidak berbeda dengan tanpa menggunakannya 

H1 = metode mengajar dengan menggunakan metode Jigsaw yang 

dimodifikasi kegiatan laboratorium lebih efektif dibanding tanpa 

menggunakannya 

Keterangan : 

µ1 = Nilai rata-rata kelas eksperimen 

µ2 = Nilai rata-rata kelas kontrol  

Kriteria : 

Jika t hitung < t tabel maka hipotesis nol diterima dan jika t hitung > t tabel maka 

hipotesis ditolak rumus yang digunakan adalah :  

t = 

21

21

n

1

n

1
S

XX

+

−
 

 

S2 = 
( ) ( )

2nn

S1nS1n

21

2
22

2
11

−+
−+−

 

Keterangan : 

1X  =  rata-rata kelompok eksperimen  

2X =  rata-rata kelompok kontrol 

 S1 =  simpangan baku kelompok eksperimen 

 S2 =  simpangan baku kelompok kontrol 

 n1 =  jumlah sampel 1  

 n2 =  jumlah sampel 2 

                                                                                    (Sudjana, 1996: 239) 
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