
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sumber Belajar

a. Pengertian sumber belajar

Komponen sumber belajar tidak bisa dilepaskan dari proses belajar mengajar,

apabila menginginkan suatu keberhasilan pengajaran, hal ini karena sumber

belajar merupakan masukan dalam proses pengajaran itu sendiri. Masalah sumber

belajar memang masih belum banyak menarik perhatian, sehingga sebagian besar

dalam proses pengajarannya komponen guru masih merupakan sumber belajar

yang paling utama. Dilain pihak pendidik masih enggan memanfaatkan sumber

belajar yang ada di sekitarnya untuk disajikan dalam proses pengajarannya.

Keengganan ini disebabkan karena masih kurangnya atau minimnya pengetahuan

guru tentang sumber belajar sehingga peserta didik hanya mengetahui bahwa

pesan-pesan yang disampaikan itu lewat pendidik saja, akibatnya peserta didik

tidak tertarik untuk mempelajari sumber-sumber belajar yang lain selain dari

pendidik (Sudjana dan Rivai, 1989).

Sudjana dan Rivai(1989) menyatakan bahwa pengertian sumber belajar bisa

diartikan secara sempit dan secara luas. Pengertian secara sempit dimaksudkan

misalnya buku-buku atau bahan-bahan tercetak lainnya, sedang secara luas itu
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adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar,

baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sebagian, atau keseluruhan.

Menurut Sudjana(1989) sumber belajar adalah sebagai berikut:

1. Sumber belajar tercetak, buku majalah, brosur, koran, poster, denah,
ensiklopedi, kamus dan lain-lain.

2. Sumber belajar non cetak, film, slide, video, model, audiocassete,
transparansi, realita obyek.

3. Sumber belajar yang berbentuk fasilitas: perpustakaan, ruangan
belajar, lapangan olahraga.

4. Sumber belajar berupa kegiatan: wawancara, kerja kelompok,
observasi, simulasi, permainan dan lain-lain.

5. Sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat: taman,terminal,
pasar, toko, pabrik, museum (Sudjana dan Rivai,1989).

Husnan (1993) dalam makalahnya yang berjudul SumberBelajar dan Alat Peraga

menyatakan:

Sumber belajar merupakan sumber bahan yang berupa data, benda-benda
atau informasi yang sangat membantu guru dan siswa dalam mencapai
tujuan pengajaran. Menurutnya sumber belajar tidak terbatas pada benda-
benda fisik seperti radio, surat kabar, sawah, sungai dan sebagainya tetapi
dapat berupa peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi di
sekitar kita dan sumber belajar dapat pula berupa media pengajaran.

Menurut Sudjana dan Rivai(1989), peranan sumber-sumber belajar memungkin-

kan individu berubah dan tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi

mengerti, dan tidak terampil menjadi terampil dan menjadi individu dapat mem-

bedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang terpuji dan se-

terusnya. Dengan perkataan lain,sesungguhnya tidak ada bahan yang jelas me-

ngenai sumber belajar, sebab segala aspek ayat bisa mendatangkan manfaat atau

mendukung dan menunjang individu untuk berubah kearah yang lebih positif,

dinamis (belajar) atau menuju perkembangan, dapat disebut sebagai sumber

belajar. Bahkan proses/aktivitas pengajaran itu sendiri juga disebut sumber
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belajar. Dan beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas ternyata pengertian

sumber belajar dapat diartikan secara sempit dan secara luas.

1) Dalam arti sempit, sumber belajar hanya terkait denganbuku dan
bahan-bahan cetak untuk memperlancar kegiatanproses belajar
mengajar yang didominasi oleh pendidik.

2) Dalam arti luas, sumber belajar adalah segala apa yang dapat
digunakan dan dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar guna
memudahkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

b. Fungsi sumber belajar

Dengan melihat potensi yang dimiliki sumber  belajar yang demikian besar untuk

pencapaian tujuan pendidikan, Sudjana dan Rivai(1989) menyatakan bahwa

sumber belajar dapat berfungsi sebagai berikut:

1. Menimbulkan kegairahan belajar, karena bukan guru saja yang dapat dijadikan

tumpuan untuk memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar, melainkan

lingkungan sekitar, manusia sumber (nara sumber) juga dapat dijadikan pegangan

dalam memecahkan masalah.

2. Memungkinkan adanya interaksi yang lebih langsung antara peserta didik

dengan lingkungan. Lingkungan yang sudah dirancang oleh pendidik untuk

disajikan dalam proses belajar mengajarnya akan memberikan peluang kepada

peserta didik untuk berinteraksi secara langsung dengan lingkungannya.

3. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari pengalaman-

pengalaman langsung mempunyai nilai tersendiri bagi peserta didik yang tetap

akan mengakar pada pikirannya untuk waktu yang relatif lama.

4. Memungkinkan peserta didik untuk belajar mandiri sesuai dengan tingkat

kemampuannya.
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5. Menghilangkan kekacauan penafsiran yang berbeda karena yang digunakan

belum bisa menjelaskan hakekat/pengertian dari sesuatu yang diajarkan.

B. Bahan Ajar

a. Definisi bahan ajar

Salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting

dalam pencapaian Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) adalah

bahan ajar. Menurut National Center for Vocational Education Research

Ltd/National Center for Competency Based Training dalam pengembangan bahan

ajar (2009) menyatakan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang di-

gunakan untuk membantu guru/instruktur dalam melaksanaakan kegiatan belajar

mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud dapat berupa bahan tertulis maupun

bahan yang tidak tertulis. Definisi lainnya adalah bahan ajar merupakan sepe-

rangkat materi/substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis, menam-

pilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan

pembelajaran.

b. Kriteria bahan ajar yang baik

Bahan ajar yang didesain secara lengkap, dalam arti ada unsur media dan sumber

belajar yang memadai akan mempengaruhi suasana pembelajaran sehingga proses

belajar yang terjadi dari diri siswa menjadi optimal. Dengan bahan ajar yang di-

desain secara bagus dan dilengkapi isi dan ilustrasi yang menarik akan menstimu-

lasi siswa untuk memanfaatkan bahan ajar sebagai sumber belajar (Hernawan,

Permasih, dan Dewi, 2010).



16

Komponen-komponen bahan ajar mencakup (1) bagian awal, (2) bagian pen-

dahuluan, (3) bagian isi, dan (4) bagian penutup. Menurut Degeng (2008) bagian

pendahuluan dalam bahan ajar sebaiknya memasukkan kerangka isi, tujuan, des-

kripsi, dan relevansi isi bab.  Bagian isi terdiri dari judul, uraian atau penjelasan

materi, ringkasan dari konsep, latihan soal, dan rangkuman. Pemberian rangkum-

an akan dapat membantu pebelajar memahami pokok-pokok isi pembelajaran,

baik dalam bentuk susunan atau hubungan antar konsep atau prinsip. Latihan soal

dapat memperbaiki kemampuan siswa untuk mengaplikasi-kan pengetahuan dan

keterampilan yang baru dipelajari (Pribadi, 2010).

c. Metode Analisis Bahan Ajar

Analisis bahan ajar sangat diperlukan untuk memperoleh sumber belajar yang

berkualitas. Menurut Suhartanto (2008) aspek yang dinilai meliputi kelayakan isi,

kelayakan bahasa, kelayakan penyajian, dan kelayakan kegrafikaan dan menurut

BSNP, aspek yang dinilai yaitu aspek kesesuaian isi dengan kurikulum, penyajian

materi, keterbacaan, dan grafika.

1) Aspek kesesuaian isi dengan kurikulum

Materi pelajaran merupakan bahan pelajaran yang disajikan dalam buku pelajaran.

Buku pelajaran yang baik memperhatikan relevansi, adekuasi/kecukupan, keaku-

ratan, dan proporsionalitas dalam penyajian materinya.

2) Aspek penyajian materi

Menurut Wibowo (2005), bahan ajar yang baik menyajikan bahan secara lengkap,

sistematis, sesuai dengan  tuntutan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan
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penyajian yang membuat menarik untuk dibaca dan mudah dipahami. Penyajian

konsep disajikan secara runtun, uraian materi mampu membangkitkan motivasi

belajar, terdapat contoh-contoh soal yang dapat melatih kemampuan memahami

materi, dan pesan yang disampaikan harus memiliki keterkaitan dnegan materi.

3) Aspek grafika

Grafika merupakan bagian dari buku pelajaran yang berkenaan dengan fisik buku,

meliputi ukuran buku, jenis kertas, cetakan, ukuran huruf, warna, dan ilustrasi,

yang membuat siswa menyenangi buku yang dikemas dengan baik dan akhirnya

juga meminati untuk membacanya. (Wibowo,2005).

4) Aspek keterbacaan

Keterbacaan (readability) merupakan kata turunan yang dibentuk oleh bentuk

dasar readable, artinya dapat dibaca atau terbaca. Faktor cetakan, garis bawah,

cetak miring, kepadatan kata, tata letak, dan masalah kekompakan serta bahasa

dapat mempengaruhi pemahaman bacaan (Knutton dalam Widodo, 1993).

Keterbacaan bahan ajar berkaitan dengan tiga hal, yaitu kemudahan, kemenarik-

an, dan keterpahaman (Widodo, 1993).

C. E-book

a. Pengertian e-book

E-book dalam Bahasa Indonesia menjadi buku elektronik atau buku digital adalah

versi elektronik dari buku. Jika buku pada umumnya terdiri dari kumpulan kertas

yang dapat berisikan teks atau gambar, maka buku elektronik berisikan informasi

digital yang juga dapat berwujud teks atau gambar.
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Singkatnya e-book adalah versi digital dari sebuah buku. Sebagai salah satu

sarana pendukung konsep e-learning, e-book tetap harus memenuhi syarat buku

ajar sesuai ketentuan Badan Standar Nasional Pendidikan, BSNP. Syarat tersebut

meliputi tiga kriteria, yaitu kriteria kelayakan isi, kebahasaan dan penyajian

(BSNP, 2006).

Menurut Sanjaya dan Restiyowati (2012), menyatakan bahwa:

E-book adalah buku teks yang dikonversi menjadi format digital, dimana
e-book berfungsi sebagai lingkungan belajar yang memiliki aplikasi yang
mengandung database multimedia dengan berbagai sumber daya
instruksional yang menyimpan presentasi multimedia tentang topik dalam
sebuah buku.

Dalam pengembangannya e-book telah banyak mengalami banyak perubahan

menjadi lebih interaktif. E-book interaktif berisi jaringan unit informasi digital

yang terdiri dari teks, grafik, soal latihan, glosarium, gambar, animasi atau suara

dan soal-soal yang semuanya dikemas dalam bentuk visualisasi animasi flash

yang dipadukan dalam satu program dan dilengkapi dengan warna, suara dan

musik. Penjelasan yang ada didalam program akan memperjelas materi yang ada

didalam e-book tersebut, pokok bahasan tertentu diberi tanda untuk mengetahui

pokok bahasan yang ada penjelasan tambahan dalam program interaktif (Djan

dalam Sanjaya dan Restiyowati,2012).

Menurut Haris (2011) ada beberapa keuntungan dan manfaat jika menulis,

membuat dan mempublikasikan e-book diantaranya adalah :

1. Ukuran fisik kecil

Karena buku elektronik memiliki format digital, dia dapat disimpan dalam

penyimpan data (hard disk, CD, USB).
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2. Mudah dibawa

Beberapa buku dalam format buku elektronik dapat dibawa dengan mudah,

baik melalui cakram DVD, USB dan media penyimpan lainnya.

3. Tidak lapuk

E-book tidak akan menjadi lapuk seperti layaknya buku biasa. Format digital

dari e-book dapat bertahan sepanjang masa dnegan kualitas yang tidak

berubah.

4. Gampang diproses

Isi dari buku elektronik atau e-book dapat dilacak atau dijelajahi dengan

mudah dan cepat.

5. Dapat dibaca oleh orang yang tidak mampu/tidk bisa membaca

Hal ini dikarenakan format e-book dapat diproses oleh komputer, isinya dapat

dibacakan oleh sebuah komputer

6. Mudah digandakan

Penggandaan buku elektronik sangat mudah dan murah. Untuk membuat

ribuan copy dari e-book dapat dilakukan dengan murah, mudah, dan cepat,

sementara untuk mencetak ribuan buku membutuhkan biaya yang sangat

mahal dan waktu yang tidak sebentar.

7. Mudah dalam pendistribusian

Pendistribusian dapat menggunakan media seperti internet. Pengiriman buku

dari Amerika ke Indonesia dapat dilakukan dalam periode menit. Buku

langsung dapat dibaca pada saat itu juga.

8. Interaktif

E-book mampu menyampaikan informasi yang interaktif bagi pembacanya.
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9. Kecepatan publikasi

Rata-rata buku memerlukan waktu 1-3 bulan untuk terbit dan dijual

kepasaran. Namun, e-book hanya memerlukan waktu beberapa jam saja.

D. Pembelajaran Interaktif

a. Pengertian pembelajaran interaktif

Pembelajaran interaktif adalah pembelajaran dimana didalamnya terjadi interaksi

baik antara  siswa dan guru ataupun siswa dan media/sumber belajar yang di-

gunakan untuk mencapai indikator pembelajaran.

Menurut Munir(2009) dalam proses pembelajaran interaktif, terjadi beberapa

bentuk komunikasi, yaitu satu arah (one ways communication), dua arah (two

ways communication), dan banyak arah (multy ways communication) berlangsung

antara pengajar dan pembelajar. Pengajar menyampaikan materi pembelajaran

dan pembelajar memberikan tanggapan (respon) terhadap materinya. Dalam

pembelajaran interaktif pengajar berperan sebagai materi, menerima umpan balik

dari pembelajar, dan memberikan penguatan (reinforcement) terhadap hasil

belajar yang dicapai pembelajar.

Selanjutnya, menurut Sanjaya (2009) prinsip interaktif mengandung makna,

bahwa mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan dari guru ke

siswa; akan tetapi mengajar dianggap sebagai proses mengatur lingkungan yang

dapat merangsang siswa untuk belajar. Menurut Majid (2007) bahan ajar inter-

aktif menurut Guidelines for Bibliographic Description of Interactive Multi-

media, p. 1 dijelaskan sebagai berikut :
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Multimedia interaktif adalah kombinasi dari dua atau lebih media (audio,
teks, grafik, gambar, animasi, dan video) yang oleh penggunanya
dimanipulasi untuk mengendalikan perintah dan atau perilaku alami dari
suatu presentasi.

Bahan ajar interaktif dalam menyiapkannya diperlukan pengetahuan dan keteram-

pilan mendukung yang memadai terutama dalam mengoperasikan peralatan

seperti computer, kamera video, dan kamera foto. Bahan ajar interaktif biasanya

disajikan dalam bentuk compact disk (CD).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa multimedia

pembelajaran interaktif adalah media yang berisi kombinasi dua atau lebih media

yang dimanipulasi untuk mengendalikan perintah dan atau perilaku alami dari

suatu presentasi juga dapat dilakukan dengan beberapa arah. Model pembelajaran

Interaktif adalah suatu cara atau teknik pembelajaran yang digunakan guru pada

saat menyajikan bahan pelajaran dimana guru pemeran utama dalam menciptakan

situasi interaktif yang edukatif, yakni interaksi antara guru dengan siswa, siswa

dengan siswa dan dengan sumber pembelajaran dalam menunjang tercapainya

tujuan belajar.

b. Syarat-syarat model pembelajaran interaktif

Sabari (2005) memaparkan tentang syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh

guru dalam menggunakan model pembelajaran interaktif adalah sebagai berikut :

a. Model pembelajaran yang digunakan harus dapat membangkitkan motivasi,

minat atau gairah belajar anak didik.

b. Model pembelajaran yang digunakan dapat merangsang keinginan anak didik

untuk melakukan interaksi dengan guru dalam belajar
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c. Model pembelajaran harus dapat memberikan kesempatan bagi anak didik

untuk memberikan tanggapan terhadap metari pelajaran yang disampaikan.

d. Model pembelajaran harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepriba-

dian anak didik.

e. Model pembelajaran yang digunakan harus dapat mendidik anak didik dalam

teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha

pribadi.

f. Model pembelajaran yang digunakan harus dapat menanamkan dan mengem-

bangkan nilai-nilai dan sikap anak didik dalam kehidupan sehari-hari.

E. Representasi Kimia

a. Representasi ilmu kimia

Para ahli kimia membagi kimia ke dalam tiga level representasi seperti yang di-

kemukan oleh Johnstone (Chittleborough, 2004) yakni level makroskopis, level

submikroskopis, dan level simbolik.  Penelitian yang dilakukan oleh Gabel,dkk

(Wu, 2003) menunjukkan bahwa level submikroskopis dan simbolik sulit untuk

dipahami siswa karena kedua representasi tersebut tidak dapat dilihat dan abstrak,

sedangkan pemahaman siswa terhadap kimia biasanya bergantung pada perolehan

informasi yang dapat dilihat.

Umumnya pembelajaran kimia hanya membatasi pada dua level representasi,

yaitu makroskopik dan simbolik. Siswa diharapkan dapat mengintegrasikan

sendiri dengan melihat gambar-gambar yang ada dalam buku tanpa pengarahan

dari guru.  Selain itu, siswa juga lebih banyak belajar memecahkan soal matematis

tanpa mengerti dan memahami maksudnya.
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Keberhasilan siswa dalam memecahkan soal matematis dianggap bahwa siswa

telah memahami konsep kimia. Padahal, banyak siswa yang berhasil memecah-

kan soal matematis tetapi tidak memahami konsep kimianya karena hanya meng-

hafal algoritmanya.  Siswa cenderung hanya menghafalkan representasi submi-

kroskopik dan simbolik yang bersifat abstrak (dalam bentuk deskripsi kata-kata)

akibatnya tidak mampu untuk membayangkan bagaimana proses dan struktur dari

suatu zat yang mengalami reaksi.

Pemahaman seseorang terhadap kimia ditunjukkan oleh kemampuannya meng-

hubungkan antara fenomena makroskopik, dunia submiskros-kopik dan repre-

sentasi simbolik. Representasi submikroskopik merupakan faktor kunci pada

kemampuan tersebut.  Ketidakmampuan merepresentasikan aspek submikroskopik

dapat menghambat kemampuan memecahkan permasalahan yang berkaitan

dengan fenomena makroskopik dan representasi simbolik (Chittleborough &

Treagust, 2007).

b. Level-level representasi kimia

Representasi konsep-konsep dalam sains yang memang merupakan konsep ilmiah,

secara inheren melibatkan multimodal, yaitu melibatkan kombinasi lebih dari satu

modus representasi.  Dengan demikian, keberhasilan pembelajaran sains meliputi

tingkat makroskopik, submikroskopik, dan simbolik dari representasi fenomena

sains yang berbeda (Cheng & Gilbert, 2009).

1. Level Makroskopis

Representasi kimia yang diperoleh melalui pengamatan nyata terhadap suatu fe-

nomena yang dapat dilihat dan dipersepsi oleh panca indra atau dapat berupa
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pengalaman sehari-hari pebelajar maupun yang dipelajari di laboratorium menjadi

bentuk makro yang dapat diamati. Representasi makroskopik yaitu representasi

yang diperoleh melalui pengamatan nyata terhadap suatu fenomena yang dapat

dilihat dan dipersepsi oleh panca indera atau dapat berupa pengalaman sehari-hari

pembelajar dan mendeskrip-sikan bahwa fenomena kimia dapat dijelaskan dengan

tiga level representasi yang berbeda, yaitu makroskopis, submikroskopis dan

simbolik (Johnstone, 1982). Contohnya: terjadinya perubahan warna, suhu, pem-

bentukan gas dan endapan yang dapat diobservasi ketika suatu reaksi kimia ber-

langsung.  Seorang pebelajar dapat merepresentasikan hasil pengamatan dalam

berbagai mode representasi, misalnya dalam bentuk laporan tertulis, diskusi,

presentasi, grafik dan sebagainya.

2. Level Submikroskopis

Pada kenyataannya level submikroskopis sangat sulit diamati karena ukurannya

yang sangat kecil. Representasi kimia yang menjelaskan mengenai struktur dan

proses pada level partikel (atom/molekular) terhadap fenomena makroskopik yang

diamati.  Representasi submikroskopik sangat terkait erat dengan model teoritis

yang me-landasi dinamika level partikel.  Mode representasi pada level ini di-

tunjukkan secara simbolik mulai dari yang sederhana hingga menggunakan

teknologi komputer, yaitu menggunakan kata-kata, gambar dua dimensi, gambar

tiga baik diam maupun bergerak (animasi) atau simulasi.

3. Level Simbolik

Representasi simbolik yaitu representasi kimia secara kualitatif dan kuantitatif,

yaitu rumus kimia, diagram, gambar, persamaan reaksi, stoikiometri dan
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perhitungan matemati. Menurut Johnstone (1982) ketiga level representasi ter-

sebut saling berhubungan dan digambarkan dalam tiga tingkatan (dimensi).

Diketahui bahwa level submikroskopis merupakan suatu hal yang nyata sama

seperti level makroskopis.  Kedua level tersebut hanya dibedakan oleh skala

ukuran.  Pada kenyataannya level submikroskopis sangat sulit diamati karena

ukurannya yang sangat kecil sehingga sulit diterima bahwa level ini merupakan

suatu yang nyata.

F. Analisis Konsep Laju Reaksi

Herron, dkk. dalam Fadiawati (2011), berpendapat bahwa belum ada definisi ten-

tang konsep yang diterima atau disepakati oleh para ahli, biasanya konsep disama-

kan dengan ide.  Markle dan Tieman dalam Fadiawati (2011), mendefinisikan

konsep sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh ada.  Mungkin tidak ada satupun

definisi yang dapat mengungkapkan arti dari konsep.  Untuk itu diperlukan suatu

analisis konsep yang memungkinkan kita dapat mendefinisikan konsep, sekaligus

menghubungkan dengan konsep-konsep lain yang berhubungan. Lebih lanjut

lagi, Herronn dkk. dalam Fadiawati (2011), mengemukakan bahwa analisis

konsep merupakan suatu prosedur yang dikembangkan untuk menolong guru

dalam merencanakan urutan-urutan pengajaran bagi pencapaian konsep.  Prosedur

ini telah digunakan secara luas oleh Markle dan Tieman serta Klausemer dkk.

Analisis konsep dilakukan melalui tujuh langkah, yaitu menentukan nama atau

label konsep, definisi konsep, jenis konsep, atribut kritis, atribut variabel, posisi

konsep, contoh, dan non contoh. Analisis konsep dapat dilihat pada Tabel 1.



Tabel 1.  Analisis konsep materi laju reaksi

No
Label

Konsep
Definisi
Konsep

Jenis
Konsep

Atribut Konsep Konsep
Contoh

Non
ContohKritis Variabel Super

ordinat
Koordinat Sub

ordinat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. Laju

reaksi
Laju
reaksi
adalah
laju
bertambah
nya
produk
atau
berkurang
nya
pereaksi
per satuan
waktu,
dinyataka
n dalam
suatu
persamaan
laju reaksi
dan
dipengaru
hi oleh
konsentras

Konsep
berdasarka
n prinsip /
Konsep
berdasar-
kan proses

 Laju reaksi
 Perubahan

konsentrasi
pereaksi
atau
produk
dalam
satuan
waktu

 Dinyatakan
dalam
persamaan
laju reaksi

Konsentrasi
zat
komponen
reaksi

Reaksi
kimia

Kesetimban
gan

 Faktor-
faktor
yang
mempe
ngaruhi
laju
reaksi

 Persam
aan
laju
reaksi

 Tetapa
n laju
reaksi

 Orde
reaksi

Laju reaksi
4NH3 + 5O2
4NO + 6H2O
dapat
dinyatakan
sebagai
a. ¼ Laju

berku-
rangnya
konsen-trasi
NH3 dalam
satuan
waktu

b. 1/6 Laju
bertam-
bahnya
konsen-trasi
H2O dalam
satuan
waktu

c. 1/5 Laju
berku-

Laju reaksi
4NH3 +
5O2
4NO +
6H2O dapat
dinyatakan
sebagai
a. ¼ Laju

bertam-
bahnya
konsen-
trasi
NH3

dalam
satuan
waktu

b. 1/6 Laju
berku-
rangnya
konsen-
trasi
H2O
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Lanjutan Tabel 1.

No
Label

Konsep
Definisi
Konsep

Jenis
Konsep

Atribut Konsep Konsep
Contoh

Non
ContohKritis Variabel Super

ordinat
Koordinat Sub

ordinat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

i pereaksi,
luas
bidang
sentuh,
suhu, serta
katalis

rangnya
konsen-trasi
O2 dalam
satu satuan
waktu

d. ¼ Laju
bertam-
bahnya
konsen-trasi
NO dalam
satuan
waktu

dalam
satuan
waktu

c. 1/5 Laju
bertam-
bahnya
konsen-
trasi O2

dalam
satu
satuan
waktu

d. ¼ Laju
berku-
rangnya
konsen-
trasi
NO
dalam
satuan
waktu

2 Faktor-
faktor
yang

Semua
faktor yang
dapat

Konsep
berdasarka
n prinsip

 Mengendalik
an laju reaksi

Komposisi Pengar
uh
Peruba

Kecepatan
reaksi

 Luas
permuka
an

 Makanan dalam
kulkas lebih awet

Laju
meluruhny
a batu
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Lanjutan Tabel 1.

No
Label

Konsep
Definisi
Konsep

Jenis
Konsep

Atribut Konsep Konsep
Contoh

Non
ContohKritis Variabel Super

ordinat
Koordinat Sub

ordinat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

mempeng
aru-hi
laju
reaksi

mengendali
kan laju
reaksi baik
melambatk
an reaksi
maupun
mempercep
at laju
reaksi

 Mempercepat
reaksi

 Memperlam
bat
reaksi

han
reaksi

Waktu
perubahan

 Konsent
rasi
pereaksi

 Suhu
 Katalis

 Tekana
n dan
volume

 Bahan makanan
yang dipotong-
potong lebih
cepat matang

pualam
dalam HCl

3. Persamaa
n laju
reaksi

Persamaan
laju reaksi
menyataka
n hasil
kali suatu
tetapan
laju reaksi
dengan
konsentras
i reaktan
dipangkat
kan orde
reaksi

Konsep
berdasarka
n prinsip

 Persamaan
laju reaksi

 Tetapan
laju reaksi

 Konsentra-
si reaktan

 Orde reaksi

Konsentrasi
zat
komponen
reaksi

Laju
reaksi

 Tetapan
laju reaksi

 Orde
reaksi

- Amonia dapat
dibuat dari gas
nitrogen dan
gas hidrogen
menurut
persamaan
berikut:
N2(g) + 3H2(g)

2NH3(g)
Persamaan laju
nya adalah
v = k
[N2]

x[H2]
y

Amonia
dapat
dibuat dari
gas
nitrogen
dan gas
hidrogen
menurut
persamaan
berikut:
N2(g) +
3H2(g)
2NH3(g)
Persamaan
laju nya
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No
Label

Konsep
Definisi
Konsep

Jenis
Konsep

Atribut Konsep Konsep
Contoh

Non
ContohKritis Variabel Super

ordinat
Koordinat Sub

ordinat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

adalah
v = k
[N2][H2]

3

4. Tetapan
laju
reaksi

Tetapan
laju reaksi
adalah
tetapan
yang
harganya
bergantun
g pada
jenis
pereaksi,
suhu dan
katalis

Konsep
berdasarka
n prinsip

 Tetapan
laju reaksi

 Dipengaruh
i jenis
pereaksi,
suhu, dan
katalis

 Jenis
pereaksi

 Suhu
 Katalis

Laju
reaksi

 Orde
reaksi

 Persamaan
laju reaksi

- Konstanta laju
suatu reaksi
ialah 3,46 x 10-

2 detik-1 pada
298 K.

-

5. Orde
reaksi

Orde
reaksi
menyataka
n derajat
pengaruh
konsentras
i reaktan
terhadap

Konsep
berdasarka
n prinsip

 Derajat
laju reaksi

 Konsentras
i reaktan

 Jenis
pereaksi

Laju
reaksi

 Tetapan
laju reaksi

 Persamaan
laju reaksi

- Reaksi
2NO(g)  +

Cl2(g)
2NOCl(g)
Pada suhu
tertentu
mempunyai
rumus laju

Reaksi
2NO(g)  +

Cl2(g)
2NOCl(g)
Pada suhu
tertentu
mempunyai
rumus laju
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Lanjutan Tabel 1.



Lanjutan Tabel 1.

No
Label

Konsep
Definisi
Konsep

Jenis
Konsep

Atribut Konsep Konsep
Contoh

Non
ContohKritis Variabel Super

ordinat
Koordinat Sub

ordinat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

laju reaksi reaksi v = k
[NO]2[Cl2]
Reaksi tersebut
mempunyai
orde 3

reaksi v = k
[NO]2[Cl2]
Reaksi
tersebut
mempunyai
orde 2
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