
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif didasari oleh falsafah homo homini socius.  Pembelajaran

kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham

konstruktivisme.  Panen, Mustafa, dan Sekarwinahyu (2001:69) mengemukakan

yang menjadi salah satu proses konstruksi pengetahuan yang relatif dominan

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang didasari azas gotong

royong dan kerjasama sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat

mengutamakan azas gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.  Banyak ahli

yang telah mencoba mengemukakan pengertian pembelajaran kooperatif.

Menurut Lie, A (2007:12) :

Pembelajaran kooperatif atau pembelajaran gotong royong adalah sistem
pengajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk
bekerjasama dengan sesama siswa dalam tugas terstruktur, di mana dalam
sistem ini guru bertindak sebagai fasilitator.

Dalam pengertian lain, Eggen dan Kauchak dalam Trianto (2007:42) menyatakan

Manusia merupakan individu yang berbeda satu sama lain yang memiliki derajat

potensi, latar belakang historis, serta harapan masa depan yang berbeda.  Karena
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adanya perbedaan ini, manusia yang satu membutuhkan manusia yang lain

sehingga manusia harus menjadi mahluk sosial yang berinteraksi dengan sesama.

Seperti yang diungkapkan oleh Abdurrahman dan Bintoro dalam Nurhadi, dkk.

(2004:60)

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan siste-
matis mengembangkan interaksi yang saling mencerdaskan, saling menya-
yangi dan saling tenggang rasa antar sesama siswa sebagai latihan untuk
hidup dalam masyarakat nyata, sehingga sumber belajar bukan hanya dari
guru dan buku ajar tetapi juga sesama siswa.

Berdasarkan ungkapan di atas, pembelajaran kooperatif bisa menjadi suatu

pembelajaran yang mengajarkan siswa untuk bisa bersosialisasi secara baik

dengan orang lain, seperti mereka bisa menghargai pendapat orang lain dalam

berdiskusi baik dengan teman sekelompoknya maupun dari kelompok lain.

Selanjutnya Ibrahim dkk. (2000:9) menyatakan:
Pembelajaran kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang berbeda
latar belakang dan kondisi untuk bekerjasama saling bergantung satu sama
lain atas tugas-tugas bersama, dan melalui penggunaan struktur penghargaan
kooperatif, belajar untuk menghargai satu sama lain.

Pebedaan latar belakang dari masing-masing individu dalam satu kelompok

memberikan peluang bagi mereka untuk saling mengisi kekurangan masing-

masing, saling berbagi pendapat untuk kemajuan kelompoknya, dan rasa tanggung

jawab terhadap kelompoknya. Abdurrahman, (1999:122) mengatakan:

Nilai hasil belajar kelompok ditentukan oleh rata-rata hasil belajar individu.
Pembelajaran kooperatif menampakkan wujudnya dalam bentuk belajar
kelompok.  Dalam belajar kooperatif anak tidak diperkenankan mendominasi
atau menggantungkan diri pada orang lain, tiap anggota kelompok dituntut
untuk memberikan urunan bagi keberhasilan kelompok.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan pembelajaran kooperatif adalah

salah satu strategi pembelajaran dimana siswa dikelompokkan menjadi beberapa

kelompok yang terdiri dari empat sampai enam orang yang heterogen untuk

bekerjasama, saling membantu di antara anggota kelompok untuk menyelesaikan
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tugas bersama.  Melalui pembelajaran kooperatif ini siswa belajar berkolaborasi

untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam suasana belajar

kelompok yang nantinya dapat mencapai potensi yang optimal.

Akan tetapi para pengajar sangat enggan menerapkan pembelajaran di kelas

dengan azas gotong royong.   Lie, A (2007:27) mengemukakan beberapa alasan

mengapa para pengajar enggan menerapkan azas tersebut, demikian di antaranya :

a. Kekhawatiran akan terjadinya kekacauan di kelas.

b. Adanya siswa yang tidak suka belajar berkelompok, lebih memilih belajar

secara individu.

c. Siswa yang malas lebih mengandalkan temannya yang tekun dan siswa

yang tekun merasa dituntut bekerja secara ekstra dalam kelompoknya.

d. Adanya perasaan minder bagi siswa yang kurang mampu belajar bersama

siswa yang lebih pandai.

Hal-hal tersebut di atas dapat dikendalikan oleh pembelajaran kooperatif, karena

pembelajaran kooperatif memiliki unsur-unsur tertentu untuk memungkinkan

proses belajar dan pembelajaran di kelas secara efektif. Roger dan David Johnson

dalam Lie, A (2007:31 idak semua kerja kelompok bisa

dianggap pembelajaran kooperatif

kelompok harus memiliki unsur-unsur di bawah ini:

1. Saling ketergantungan positif

Keberhasilan kelompok sangat tergantung pada usaha setiap anggotanya untuk

menciptakan kelompok kerja yang efektif, tugas harus disusun sedemikian

rupa sehingga setiap anggota kelompok memiliki tugas masing-masing dan

harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain bisa mencapai tujuan
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mereka. Berarti setiap anggota harus bertanggung jawab agar yang lain bisa

berhasil.  Dalam pembelajaran kooperatif siswa yang kurang mampu

memberikan sumbangan kepada teman sekelompoknya sehingga mereka tidak

merasa minder dan terpacu untuk meningkatkan usaha mereka menjadi lebih

baik, sedangkan siswa yang lebih pandai tidak merasa dirugikan karena

temannya yang kurang mampu juga telah memberikan sumbangan.

2. Tanggung jawab perseorangan

Dalam pembelajaran kooperatif, pada saat seorang pengajar akan melaksa-

nakan kegiatan belajar mengajar tidak boleh tanpa persiapan.  Seorang tenaga

pengajar harus mempersiapkan sedemikian rupa sehingga masing-masing

anggota kelompok memiliki tugas masing-masing dan harus bertanggung

jawab agar bisa menyelesaikan tugas selanjutnya.

3. Tatap muka

Dalam pembelajaran kelompok setiap anggota diberi kesempatan untuk

berdiskusi dan bertatap muka.  Untuk memperoleh kesimpulan tidak berasal

dari satu kepala namun dari hasil pemikiran beberapa kepala.  Masing-masing

kepala menyumbangkan hasil pemikirannya yang berasal dari latar belakang

keluarga, sosial, ekonomi, agama, ras, dan suku yang berbeda.  Dari proses

yang demikian mereka dapat memperoleh hasil yang maksimal karena berasal

dari beberapa pendapat tidak dari satu pendapat saja.  Selain itu dari masing-

masing anggota kelompok timbul sikap mampu menghargai perbedaan,

memanfaatkan kelebihan orang lain untuk mengisi kekurangannya masing-

masing.

4. Komunikasi antar anggota
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Tidak semua siswa memiliki keahlian untuk mendengarkan dan berbicara.

Keberhasilan dari suatu kelompok juga bergantung pada kesediaan untuk

saling mendengarkan dan kemampuan mereka mengeluarkan pendapat.

Selain itu pada pembelajaran kooperatif siswa juga diajarkan bagaimana

menyatakan sanggahan dan ungkapan positif dengan ungkapan yang baik dan

halus.

5. Evaluasi proses kelompok

Pengevaluasian proses kerja kelompok tidak perlu diadakan setiap ada kerja

kelompok.  Namun pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus untuk

kelompok yang hendak dievaluasi.  Pengevaluasian berfungsi untuk

meningkatkan efektifitas kerja sama antar anggota kelompok.

Dari uraian di atas, maka dengan pembelajaran kooperatif akan lebih mampu

memotivasi siswa untuk menjadi aktif dalam pembelajaran. Melalui kelompok

belajar akan terjadi saling tukar pikiran, tidak ada lagi kesenjangan antar siswa

karena semuanya saling berinteraksi satu sama lainnya.  Karena anggotanya

bersifat heterogen, siswa yang pandai dapat memberikan masukan bagi temannya

yang berkemampuan rendah dan siswa yang berkemampuan rendah memperoleh

banyak keuntungan belajar dengan rekannya yang pandai.  Didalam kelompok

akan terlaksana kerjasama yang maksimal sehingga dapat menutupi kekurangan

dari anggota kelompok.

Menurut Lungdren dalam Ibrahim dkk (2000:18), manfaat dari pembelajaran

kooperatif bagi siswa yang berprestasi rendah antara lain:

1. Meningkatkan pencurahan waktu pada tugas
2. Rasa harga diri lebih tinggi
3. Memperbaiki sikap terhadap ilmu pengetahuan dan sekolah
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4. Memperbaiki kehadiran
5. Penerimaan terhadap perbedaan individu lebih besar
6. Perselisihan antar pribadi kurang
7. Sikap apatis kurang
8. Pemahaman lebih mendalam
9. Motivasi lebih mendalam
10. Hasil belajar lebih baik.

Melalui pembelajaran kooperatif diharapkan siswa lebih aktif  dalam mendiskusi-

kan konsep tentang pelajaran mereka.  Siswa yang bekerja dalam situasi pembela-

jaran kooperatif didorong untuk bekerjasama pada tugas bersama untuk mencapai

suatu penghargaan bersama.  Satu aspek penting pembelajaran kooperatif adalah

disamping membantu tingkah laku kooperatif adalah hubungan yang lebih baik

diantara siswa, juga secara bersama membantu siswa dalam pelajaran akademis

mereka. Menurut Ibrahim dkk. (2000:6) pembelajaran kooperatif memiliki ciri-

ciri sebagai berikut:

1. Siswa bekerjasama dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan
materi belajarnya.

2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang,
dan rendah.

3. Bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis
kelamin berbeda-beda.

4. Penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu.

Langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif ditunjukan pada Tabel 1

sebagai berikut:

Tabel 1. Enam langkah/fase dalam model pembelajaran kooperatif

Fase Kegiatan guru

a. Fase 1
Menyampaikan tujuan dan
memotivasi siswa

Guru menyampaikan semua tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai pada
pelajaran tersebut dan memotivasi
siswa belajar.

b. Fase 2
Menyajikan Informasi

Guru menyajikan  informasi kepada
siswa dengan mendemonstrasikan
atau lewat bahan bacaan.

c. Fase 3
Mengorganisasikan siswa dalam
kelompok-kelompok belajar

Guru menjelaskan kepada siswa
bagaimana cara membentuk
kelompok belajar dan membantu
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setiap kelompok belajar agar
melakukan transisi secara efisien.

d. Fase 4
Membimbing kelompok bekerja
dan belajar

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

e. Fase 5
Evaluasi

Guru mengevaluasi hasil belajar
tentang materi yang telah
dipelajari/masing-masing kelompok
mempresentasikan hasil kerjanya.

f. Fase 6
Memberikan penghargaan

Guru mencari cara untuk menghargai
baik upaya atau hasil belajar individu
dan kelompok.

(Sumber: Ibrahim, dkk. 2000:10)

B.   Pembelajaran Kooperatif Teknik Numbered Head Together (NHT)

Dalam penerapannya pembelajaran kooperatif memiliki beberapa teknik pembel-

ajaran, salah satunya adalah teknik NHT. Model ini dikembangkan oleh Spencer

Kagan (Lie, A. 2007). Teknik ini memberi kesempatan kepada siswa untuk saling

membagikan ide-ide dan menimbang jawaban yang paling tepat. Selain itu,

teknik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan kerjasama mereka. Teknik

ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia

anak didik. Teknik ini melibatkan semua siswa dalam menelaah materi yang

tercakup dalam suatu pelajaran untuk mengecek pemahaman mereka terhadap isi

pelajaran tersebut. Sebagai ganti guru mengajukan pertanyaan atau tugas kepada

seluruh kelas, guru menggunakan empat struktur langkah utama yaitu:

1. Penomoran

Guru mengelompokkan siswa ke dalam kelompok atau tim yang beranggo-

takan tiga hingga lima orang dan memberi mereka nomor sehingga setiap

siswa dalam kelompok memiliki nomor yang berbeda.

2. Pengajuan Pertanyaan
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Guru mengajukan pertanyaan atau memberikan tugas dan masing-masing

kelompok mengerjakannya.

3. Berfikir Bersama

Setiap anggota kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan

tiap anggota kelompok dapat mengerjakannya/mengetahui jawabannya.

4. Pemberian Jawaban

Guru memanggil satu nomor tertentu dan para siswa dari tiap kelompok

dengan nomor yang sama mengangkat tangan dan menyampaikan jawaban

kepada seluruh kelas secara bergiliran. Setelah semua siswa dari tiap - tiap

kelompok memberikan jawabannya dan saling menanggapi, guru kemudian

menuntun siswa untuk menarik kesimpulan tentang materi pembelajaran yang

telah dipelajari.

C. Keterampilan Berpikir Kritis

Berpikir tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia, karena berpikir merupakan

ciri yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Berpikir pada umumya

didefinisikan sebagai proses mental yang dapat menghasilkan pengetahuan.

Keterampilan berpikir dikelompokkan menjadi keterampilan berpikir dasar dan

keterampilan berpikir tingkat tinggi.  Menurut Costa (1985) yang termasuk

keterampilan berpikir dasar meliputi kualifikasi, klasifikasi, hubungan variabel,

transformasi, dan hubungan sebab akibat, sedangkan keterampilan berpikir

kompleks meliputi problem solving. Pengambilan keputusan, berpikir kritis dan

berpikir kreatif.



19

Berpikir adalah meletakkan hubungan-hubungan antara bagian-bagian pengetahu-

an.  Pengetahuan itu berupa pengertian yang dalam batasan tertentu pengertian

akan menghasilkan tanggapan-tanggapan yang berbeda pada setiap orang ter-

gantung pada pengetahuannnya.  Pola pikiran tinggi dibentuk berdasarkan cara

berpikir kritis dan kreatif.  Sebagian dari orang tua dan pendidik sepakat bahwa

dalam masyarakat sekarang anak-anak sangat memerlukan keahlian pola berpikir

tinggi. Menurut Supraptojielwongsolo (2008):

Terdapat tiga istilah yang berkaitan dengan keterampilan berpikir, yang
sebenarnya cukup berbeda; yaitu berpikir tingkat tinggi (high level
thinking), berpikir kompleks (complex thinking), dan berpikir kritis
(critical thinking). Berpikir tingkat tinggi adalah operasi kognitif yang
banyak dibutuhkan pada proses-proses berpikir yang terjadi dalam short-
term memory. Jika dikaitkan dengan taksonomi Bloom, berpikir tingkat
tinggi meliputi evaluasi, sintesis, dan analisis. Berpikir kompleks adalah
proses kognitif yang melibatkan banyak tahapan atau bagian-bagian.
Berpikir kritis merupakan salah satu jenis berpikir yang konvergen, yaitu
menuju ke satu titik. Lawan dari berpikir kritis adalah berpikir kreatif,
yaitu jenis berpikir divergen, yang bersifat menyebar dari suatu titik.

Salah satu kecakapan hidup yang perlu dikembangkan melalui proses pendidikan

adalah ketrampilan berpikir. Kemampuan seseorang untuk dapat berhasil dalam

kehidupannya antara lain ditentukan oleh ketrampilan berpikirnya, terutama dalam

upaya memecahkan masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya. Mengajarkan

keterampilan berpikir dan memadukannya dengan materi pembelajaran dapat

membantu para siswa untuk menjadi pemikir yang kritis dan kreatif secara efektif.

Menurut Ennis (1996:54): Critical thinking is reasonable, reflective thinking that

is focused on deciding what to believe or do.

Menurut Ennis (dalam Costa, 1985: 54) terdapat 12 indikator keterampilan

berpikir kritis yang dikelompokkan menjadi 5 kelompok keterampilan berpikir

yaitu:
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1) memberikan penjelasan sederhana ( Elementary clarification) yang meliputi:

(i) merumuskan masalah, (ii) menganalisis argumen, (iii) menanyakan dan

menjawab pertanyaan;

2) membangun keterampilan dasar (Basic support)yang meliputi: (iv) menilai

kredibilitas sumber informasi, (v) melakukan observasi dan menilai laporan

hasil observasi;

3) membuat inferensi (Inference) yang meliputi: (vi) membuat deduksi dan

menilai deduksi, (vii) membuat induksi dan menilai induksi, (viii) membuat

dan mempertimbangkan nilai keputusan;

4) membuat penjelasan lebih lanjut (Advanced clarification)yang meliputi: (ix)

mendefinisikan dan menilai definisi, (x) mengidentifikasi asumsi;

5) mengatur strategi dan taktik (Strategy and tactics) yang meliputi: (xi)

memutuskan dan melaksanakan, (xii) berinteraksi dengan orang lain.

Masing-masing dari 12 indikator keterampilan berpikir tersebut terbagi ke dalam

beberapa sub indikator sebagai berikut:

1. Merumuskan masalah

a. mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan

b. mengidentifikasi kriteria-kriteria untuk mempertimbangkan jawaban yang

mungkin

c. menjaga situasi fikiran

2. Menganalisis argumen

a. mengidentifikasi kesimpulan

b. mengidentifikasi alasan yang tepat

c. mengidentifikasi alasan yang tidak tepat

d. menemukan persamaan dan perbedaan
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e. mengidentifikasi dan menangani jawaban yang tidak relevan

f. merangkum

3. Menanyakan dan menjawab pertanyaan, seperti contoh,

a. Mengapa?

b. Apakah pemikiran utama anda?

c.

d. Seperti apa contohnya?

e. Apa yang membedakan dar...?

f. Apa faktanya?

4. Menilai kredibilitas sumber informasi,

a. keahlian

b. ketiadaan konflik yang penting

c. menyetujui beberapa sumber

d. reputasi

e. kemampuan memberikan alasan

f. kebiasaan berhati-hati

5. Melakukan observasi dan menilai laporan hasil observasi

a. Melibatkan kesimpulan yang minim.

b. Interval waktu yang singkat antara observasi dan laporan

c. Bukti-bukti yang menguatkan

d. Kemungkinan bukti-bukti yang menguatkan

e. Kondisi yang baik

f. Penggunaan teknologi yang kompeten

g. Merekam arsip yang diinginkan

6. Membuat deduksi dan menilai deduksi,
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a. mendeduksi secara logis

b. menginterpretasi secara tepat

7. Membuat induksi dan menilai induksi,

a. Membuat kesimpulan

b. membuat generalisasi

c. menganalisis data

d. memberikan alasan yang tepat

8. Membuat dan mempertimbangkan nilai keputusan

a. mengevaluasi berdasarkan fakta

b. konsekuen

c. menerapkan prinsip yang dapat diterima

d. memberikan alternatif lain

9. Mendefinisikan dan menilai definisi,

a. membuat strategi

b. memberikan contoh dan noncontoh

c. mengidentifikasi pernyataan yang meragukan

10. Mengidentifikasi asumsi

a. alasan yang kurang tepat

b. asumsi yang diperlukan, rekontruksi argumen

11. Memutuskan dan melaksanakan,

a. merumuskan alternatif yang memungkinkan

b. menggambarkan masalah

c. membuat solusi yang lain

d. memonitor implementasi

12. Berinteraksi dengan orang lain.
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a. memberi reaski terhadap pemikiran yang salah

b. memberikan argumen secara lisan maupun tulisan

c. strategi logis

Keterampilan berpikir kritis menggunakan dasar berpikir menganalisis argumen

dan memunculkan wawasan terhadap tiap-tiap interpretasi untuk mengembangkan

pola penalaran yang kohesif dan logis, kemampuan memahami asumsi, mem-

formulasi masalah, melakukan deduksi dan induksi serta mengambil keputusan

yang tepat. Ketrampilan berpikir kritis adalah potensi intelektual yang dapat

dikembangkan melalui proses pembelajaran. Setiap manusia memiliki potensi

untuk tumbuh dan berkembang menjadi pemikir yang kritis karena sesungguhnya

kegiatan berpikir memiliki hubungan dengan pola pengelolaan diri ( self

organization ) yang ada pada setiap mahluk di alam termasuk manusia sendiri.

Berpikir kritis tidak menjamin seseorang akan mencapai kesimpulan yang tepat.

Pertama, ada kemungkinan seseorang akan memiliki seluruh informasi yang

relevan.  Informasi yang mungkin belum ditemukan atau informasi tersebut

mungkin tidak akan ditemukan.  Kedua, pemilihan (bias) dari seseorang dapat saja

menghalangi pengumpulan dan penilaian informasi secara efektif. Berpikir kritis

dan kreatif diterapkan siswa untuk belajar memecahkan masalah secara sistematis

dalam mengahadapi tantangan, memecahkan masalah secara inovatif dan

mendisain solusi yang mendasar.  Berpikir kritis memungkinkan siswa untuk

dapat mencari kebenaran dari suatu kejadian dan informasi yang diterimanya dan

datang setiap saat. Berpikir kritis digunakan siswa untuk merumuskan dan

mengevaluasi apa yang dipercayainya dan diyakininya dalam memecahkan

masalah-masalah.  Tujuan dari berpikir kritis adalah untuk dapat memahami
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secara total tentang suatu kenyataan, memahami ide dasar yang dapat mengatur

kehidupannya setiap hari dan memahami suatu arti dibalik suatu kejadian.

Proses berpikir kritis hanya dapat muncul apabila ada keterbukaan pikiran,

kerendahan hati dan kesabaran.  Kemampuan ini membantu seseorang memahami

sepenuhnya terhadap suatu kejadian. Berpandangan jauh tentang makna yang ada

dibalik suatu informasi dan peristiwa.  Berpikir kritis tetap menjaga keterbukaan

pikiran selama dia mencari untuk mendapatkan alasan, bukti dan kebenaran

logika.

D. Lembar Kerja Siswa (LKS)

LKS merupakan alat bantu untuk menyampaikan pesan kepada siswa yang di-

gunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Dengan dipergunakannya LKS

dalam proses pembelajaran akan memudahkan guru untuk menyampaikan materi

pelajaran dan mengefektifkan waktu, serta akan menimbulkan interaksi antara

guru dengan siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Sriyono (1992):

Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah salah satu bentuk program yang
berlandaskan atas tugas yang harus diselesaikan dan berfungsi sebagai alat
untuk mengalihkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu
mempercepat tumbuhnya minat siswa dalam mengikuti proses
pembelajaran.

Menurut Prianto dan Harnoko (1997), manfaat dan tujuan LKS antara lain

1. Mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar.
2. Membantu siswa dalam mengembangkan konsep.
3. Melatih siswa untuk menemukan dan mengembangkan proses belajar

mengajar.
4. Membantu guru dalam menyusun pelajaran.
5. Sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses

pembelajaran.
6. Membantu siswa memperoleh catatan tentang materi yang dipelajarai

melalui kegiatan belajar.
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7. Membantu siswa untuk menambah informasi tentang konsep yang
dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis.

Pada proses belajar mengajar, LKS digunakan sebagai sarana pembelajaran untuk

menuntun siswa dalam menemukan konsep dari suatu materi pokok atau sub-

materi pokok mata pelajaran kimia yang sedang disajikan. Melalui LKS siswa

harus mengemukakan pendapat dan mampu mengambil kesimpulan. Dalam hal

ini LKS merupakan salah satu media pembelajaran yang digunakan untuk me-

ningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran.

Kegunaan LKS sebagai sarana pembelajaran dapat digunakan pada bermacam-

macam metode pembelajaran, termasuk pada pembelajaran kooperatif. LKS pada

pembelajaran kooperatif disusun berdasarkan kegunaannya yaitu untuk belajar

kelompok secara kooperatif, LKS dalam pembelajaran kooperatif sebaiknya

mampu menampung keperluan semua peserta didik untuk bekerja sama dalam

kelompoknya. Untuk tujuan ini maka LKS yang akan digunakan pada pembel-

ajaran kooperatif sebaiknya mengandung petunjuk umum pembelajaran

kooperatif, tujuan pembelajaran, materi umum pembelajaran, petunjuk dalam

diskusi dan materi diskusi. Petunjuk umum pembelajaran kooperatif adalah

petunjuk yang dapat membantu, membimbing dan mengarahkan setiap peserta

didik untuk bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecil secara kooperatif.

E. Tinjauan Materi Koloid

1. Sistem Koloid

a. Perbandingan sifat larutan, koloid dan suspensi

Di dalam larutan, zat terlarut tersebar dalam bentuk partikel yang sangat

kecil sehingga tidak dapat dibedakan lagi dari mediumnya walaupun

menggunakan mikroskop ultra.  Larutan bersifat kontinu dan merupakan
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sistem satu fase (homogen).  Ukuran pertikel zat terlarut kurang dari 1 nm

(1 nm = 10-9 m). Campuran antara gula dan air merupakan salah satu

contoh dari larutan, gula sebagai zat terlarut dan air sebagai pelarutnya.

Jika kita mencampurkan keduanya maka yang terjadi adalah gula larut

dalam air, campuran tampak homogen secara kasat mata dan juga dilihat

menggunakan mikroskop ultra tampak homogen. Jika kita mencampurkan

tepung terigu dengan air, ternyata tepung terigu tidak larut walaupun

campuran ini diaduk, lambat laun tepung terigu akan memisah. Hal yang

sama juga terjadi apabila kita mencampurkan air dengan pasir.

Selanjutnya, jika kita campurkan susu dengan air, ternyata susu larut tetapi

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

tidak memisah dan juga tidak dapat disaring, contoh lain koloid adalah air

santan. Perbandingan antara sifat larutan, koloid, dan suspensi

disimpulkan dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2.  Perbandingan sifat larutan, koloid, dan suspensi

Larutan (dispersi
molekul)

Koloid ( dispersi koloid) Suspensi (dispersi
suspensi)

Contoh : larutan gula
dalam air

Contoh: campuran susu
dengan air

Contoh : campuran
tepung terigu
dengan air

1) homogen, tak dapat
dibedakan
walaupun
menggunakan
mikroskop ultra

2) semua partikel
berdimensi
(panjang, lebar atau
tebal) kurang dari 1
nm

3) satu fase
4) stabil

5) tidak dapat disaring

1) secara makroskopis
bersifat homogen
tetapi heterogen jika
diamati dengan
mikroskop ultra

2) partikel berdimensi
antara 1 nm 100 nm

3) dua fase
4) pada umumnya stabil
5) tidak dapat disaring

kecuali dengan
penyaring ultra

1) heterogen

2) salah satu atau
semua dimensi
partikelnya lebih
besar dari 100 nm

3) dua fase
4) tidak stabil

5) dapat disaring
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b. jenis-jenis koloid

Koloid berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya dikelompok-

kan menjadi beberapa jenis koloid.  Jenis-jenis koloid berdasarkan fase

terdispersi dan fase pendispersi dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3.  Jenis-jenis koloid

No Fase
terdispersi

Fase
pendispersi

Nama koloid Contoh

1
2
3
4
5
6
7
8

Padat
Padat
Padat
Cair
Cair
Cair
Gas
Gas

Gas
Cair
Padat
Gas
Cair
Padat
Cair
Padat

Aerosol
Sol
Sol padat
Aerosol
Emulsi
Emulsi padat
Buih
Buih padat

Asap (smoke), deebu di udara
Sol emas, sol belerang, tinta.
Gelas brwarna, intan hitam.
Kabut (fog) dan awan
Susu, santan, minyak ikan
Jelli dan mutiara
Buih sabun dan krim kocok
Karet busa dan batu apung

2. Sifat-sifat koloid

a. Efek Tyndall merupakan proses penghamburan cahaya oleh partikel

koloid, contohnya sorot lampu mobil pada malam yang berkabut.

b. Gerak Brown adalah gerak tidak beraturan atau zig zag akibat tumbukan

yang tidak seimbang dari molekul-molekul medium terhadap partikel

koloid.

c. Muatan koloid.  Partikel koloid dapat bergerak dalam medan listrik.  Hal

ini menunjukkan bahwa partikel koloid tersebut bermuatan.

d. Koagulasi adalah proses penggumpalan partikel koloid, karena adanya

pengaruh ion yang berbeda muatan.

e. Koloid pelindung.  Suatu koloid dapat distabilkan dengan menambahkan

koloid lain yang disebut koloid pelindung.
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f. Dialisis.  Pada pembuatan suatu koloid, seringkali terdapat ion-ion yang

dapat mengganggu kestabilan koloid tersebut.  Ion-ion pengganggu ini

dapat dihilangkan dengan suatu proses yang disebut dialisis.

g. Koloid liofil dan koloid liofob.  Koloid liofil terjadi apabila terdapat gaya

tarik menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan mediumnya.

Koloid liofob terjadi jika gaya tarik menarik tersebut tidak ada atau lemah.

3. Peranan koloid dalam kehidupan

Pengolalaan air bersih

Pengolahan air bersih didasarkan pada sifat-sifat koloid, yaitu koagulasi dan

adsorbsi.  Air sungai atau sumur yang keruh mengandung lumpur koloidal dan

barangkali juga zat-zat warna, zat pencemar seperti limbah detergen dan

peptisida.  Bahan-bahan yang diperlukan untuk pengolahan air adalah tawas

(alumunium sulfat), pasir, klorin atau kaporit, kapur tohor dan karbon aktif.

Tawas berguna untuk menggumpalkan lumpur koloidal sehingga lebih mudah

disaring.  Tawas juga membentuk koloid Al(OH)3 yang dapat mengadsorbsi

zat-zat warna atau zat-zat pencemar seperti detergen dan pesstisida.

4. Pembuatan koloid (cara kondensasi dan dispersi)

a. Cara kondensasi

Pada cara kondensasi partikel larutan sejati ( molekul atau ion) bergabung

menjadi partikel koloid.  Cara ini dapat dilakukan melalui reaksi-reaksi

kimia, seperti reaksi redoks, hidrolisis, dan dekomposisi rangkap, atau

dengan penggantian pelarut.

b. Cara dispersi
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Pada  cara dispersi, partikel kasar dipecah menjadi partiklel koloid.  Cara

dispersi dapat dilakukan secara mekanik, peptisasi atau dengan loncatan

bunga listrik (cara busur Bredig)

c. Koloid asosiasi

Sabun dan detergen bekerja sebagai bahan aktif permukaan yang

fungsinya mengemulsikan lemak ke dalam air.

(Sumber: Purba, 2004:109)

F. Anggapan Dasar

Anggapan dasar dalam penelitian quasi eksperimen ini adalah

1. Sampel yang diambil memiliki pengalaman belajar yang sama

2. Faktor lain diluar penelitian yang mempengaruhi peningkatan keterampilan

berpikir kritis siswa diabaikan.


