
 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A.  Pembelajaran Kooperatif   

 

 

Pembelajaran kooperatif adalah sistem pengajaran yang memberikan kesempatan 

kepada anak didik untuk bekerjasama dengan sesama siswa dan saling ketergan-

tungan satu sama lain dalam mengerjakan tugas dan setiap siswa mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk berbuat bagi kelompoknya dimana dalam sistem ini 

guru bertindak sebagai fasilitator (Lie, 2003).  Dalam penerapan pembelajaran 

kooperatif ini siswa belajar dalam kelompok kecil, saling membantu dalam mema-

hami materi pelajaran, dan menyelesaikan tugas.  Siswa tak hanya menunggu hasil 

pekerjaan temannya saja, tetapi mereka bekerja secara bersama-sama mencari so-

lusi yang diberikan, hal ini dikarenakan pembelajaran tersebut menerapkan pola 

yang memaksa setiap siswa untuk bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya 

masing-masing serta kegiatan lainnya dengan tujuan mencapai hasil belajar yang 

maksimal. 

 

Menurut Lie  (2003) ada lima unsur yang membedakan metode pembelajaran 

kooperatif dengan pembelajaran kelompok biasa, yaitu: 

1. Saling Ketergantungan Positif 

Keberhasilan kelompok sangat tergantung pada usaha setiap anggotanya 

dimana semua anggota kelompok bekerja demi tercapainya satu tujuan yang 
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sama.  Dengan demikian setiap siswa akan bisa mempunyai kesempatan untuk 

memberikan sumbangan. 

2. Tanggung Jawab Perorangan 

Unsur ini merupakan akibat langsung dari unsur yang pertama.  Jika pembela-

jaran dibuat menurut prosedur pembelajaran kooperatif, setiap siswa akan me-

rasa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik.  Dalam model pembe-

lajaran ini tugas harus dipersiapkan sedemikian rupa, masing-masing anggota 

kelompok harus melaksanakan tanggung jawabnya sendiri agar tugas selan-

jutnya dalam kelompok bisa dilaksanakan, sehingga anggota kelompok yang 

tidak melaksanakan tugasnya akan diketahui dengan jelas dan mudah.  

3. Tatap Muka 

Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu muka dan berdis-

kusi.  Kegiatan interaksi ini akan memberikan kesempatan siswa untuk mem-

bentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota.  Para anggota kelompok 

diberi kesempatan untuk saling mengenal dan menerima satu sama lain dalam 

kegiatan tatap muka dan interaksi pribadi.  

4. Komunikasi Antar Anggota 

Unsur ini juga menghendaki agar siswa mempunyai bekal keterampilan ber-

komunikasi.  Sebelum menugaskan siswa dalam kelompok, pengajar perlu 

mengajarkan cara berkomunikasi.  Tidak setiap siswa mempunyai keahlian 

mendengarkan dan berbicara.  Keberhasilan suatu kelompok bergantung pada 

kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan kemampuan untuk 

mengutarakan pendapat mereka.  Keterampilan berkomunikasi dalam kelom-

pok juga merupakan proses panjang dimana siswa tidak bisa diharapkan 
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langsung menjadi komunikator yang andal dalam waktu sekejap.  Namun, 

proses ini merupakan proses yang sangat bermanfaat dan perlu ditempuh 

untuk memperkaya pengalaman belajar dan pembinaan perkembangan mental 

dan emosional para siswa.   

5. Evaluasi Proses Kelompok 

Guru perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi 

proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka dengan istilah efektif. 

Waktu evaluasi ini tidak perlu diadakan setiap kali ada kerja kelompok, me-

lainkan bisa diadakan selang beberapa waktu setelah beberapa kali siswa ter-

libat dalam kegiatan pembelajaran kooperatif. 

 

Pembelajaran kooperatif didasari oleh falsafah homo homini socius.  Pembelajaran 

kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham 

konstruktivisme.  Menurut Panen, Mustafa, dan Sekarwinahyu (2001):  

Belajar kooperatif kolaboratif merupakan proses konstruktivisme sosial yang 

menjadi salah satu proses konstruksi pengetahuan yang relatif dominan dalam diri 

individu sebagai makhluk sosial. 

 

Selanjutnya Ibrahim, dkk (2000) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif 

memberikan peluang kepada siswa yang berbeda latar belakang dan kondisi untuk 

bekerjasama saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama, dan me-

lalui penggunaan struktur penghargaan kooperatif, belajar untuk menghargai satu 

sama lain. 
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Langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif ditunjukkan pada Tabel 1  

sebagai berikut 

Tabel 1. Enam langkah/fase dalam model pembelajaran kooperatif 

 

Fase Tingkah laku 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 

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 NHT 

 

Dalam penerapannya pembelajaran kooperatif memiliki beberapa teknik pembe-

lajaran, salah satunya adalah teknik NHT(Numbered Head Together).  Model ini 

dikembangkan oleh Spencer Kagan (Lie, 2003).  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 
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untuk semua tingkatan usia anak didik.  Teknik ini melibatkan lebih banyak siswa 

dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran untuk mengecek pe-

mahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut.  Dalam mengajukan pertanyaan 

kepada seluruh kelas, guru menggunakan empat struktur langkah utama yaitu: 

1. Penomoran 

Guru mengelompokkan siswa ke dalam kelompok atau tim yang beranggota-

kan tiga hingga lima orang dan memberi mereka nomor sehingga setiap siswa 

dalam kelompok memiliki nomor yang berbeda. 

2. Pengajuan Pertanyaan 

Guru mengajukan pertanyaan dan masalah melalui pertanyaan-pertanyaan 

yang tertulis di dalam LKS, 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 kelom-

pok memberikan jawabannya dan saling menanggapi, guru kemudian menun-

tun siswa untuk menarik kesimpulan tentang materi pembelajaran yang telah 

dipelajari. 
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Menurut Ibrahim, dkk. (2000) 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. Bila mungkin kelompok berasal dari ras, budaya, suku dan jenis kelamin yang 

berbeda. 

4. Penghargaan lebih berorientasi kelompok daripada individu. 

 

C.  Hasil belajar 

 

Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh oleh siswa setelah mengikuti proses 

pembelajaran dan dapat diukur dengan angka-angka yang bersifat pasti, tetapi 

mungkin juga hanya dapat diamati karena perubahan tingkah laku.  Menurut A. J. 

Romiszowski (Abdurrahman, 1999 : 38) “hasil belajar merupakan keluaran 

(output) dari suatu sistem pemrosesan masukan (input)”.  Masukan dari sistem 

tersebut berupa bermacam-macam informasi sedangkan keluarannya adalah 

perbuatan atau kinerja (performance). 

 

Menurut Paul Suparno (Sardiman, 2005 : 38) “ hasil belajar seseorang tergantung 

pada apa yang telah diketahui, subjek belajar, tujuan, minat atau motivasi yang 

mempengaruhi dengan bahan yang sedang dipelajari”.   

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil yang telah diperoleh setelah siswa menerima pengetahuan.  
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Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menekankan pada kompetensi 

yang harus dimiliki oleh siswa yang meliputi kompetensi kognitif, kompetensi 

afektif, dan kompetensi psikomotor.  Perumusan ketiga kompetensi tersebut 

secara rinci dapat dilakukan dengan menganalisis masing-masing kompetensi. 

Menurut Benjamin S. Bloom dalam Abdurrahman (1999), ada tiga ranah hasil 

belajar yaitu : 

1. Ranah kognitif 

Ranah kognitif merupakan salah satu aspek dari hasil belajar yang harus dinilai.   

Ranah kognitif  berhubungan dengan kemampuan berfikir, termasuk di dalamnya 

kemampuan menghafal, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis dan 

kemampuan mengevaluasi.  Kemampuan yang penting pada ranah kognitif adalah 

kemampuan menerapkan konsep-konsep untuk memecahkan masalah yang ada di 

tengah masyarakat.  Kemampuan ini sering disebut kemampuan mentransfer 

pengetahuan ke berbagai situasi sesuai dengan konteksnya.  Hampir semua mata 

pelajaran berkaitan dengan kemampuan kognitif, karena di dalamnya diperlukan 

kemampuan berfikir untuk memahaminya. 
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2. Ranah afektif 

Ranah afektif merupakan salah satu aspek yang dari hasil belajar yang harus 

dinilai.  Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, 

emosi, atau nilai.  Menurut Popham 1995 (Anonim, 2004) berpendapat bahwa, 

 “Ranah afektif menentukan keberhasilan belajar seseorang.  Orang yang 

tidak memiliki minat pada pelajaran tertentu sulit untuk mencapai 

keberhasilan studi secara optimal, sedangkan seseorang yang berminat 

terhadap suatu mata pelajaran diharapkan akan mencapai hasil pembelajaran 

yang optimal”.  

 

 

Ranah afektif yang dinilai adalah tingkat minat siswa terhadap pembelajaran se-

telah proses pembelajaran dilakukan.  Minat merupakan salah satu peran yang 

penting dalam keberhasilan seorang siswa di dalam pembelajaran.  Dalam me-

nyampaikan suatu materi guru dapat membawa zat atau bahan yang ada dalam ke-

hidupan sehari-hari.  Hal ini bertujuan agar siswa dapat mengetahui bahwa mem-

pelajari materi tersebut berguna di dalam kehidupannya sehingga siswa tersebut 

akan berminat terhadap pembelajaran. 

 

Menurut Krathwohl  1961 (Anonim, 2004) peringkat ranah afektif ada lima, yaitu: 

a. Peringkat Receiving, yaitu dimana peserta didik memiliki keinginan 

memperhatikan suatu fenomena khusus atau stimulus, misalnya kelas, 

kegiatan, musik, buku dan sebagainya. 

b. Peringkat Responding, merupakan partisipasi aktif peserta didik, yaitu 

sebagai bagian dari perilakunya. 

c. Peringakt Valuing, yautu melibatkan penentuan nilai, keyakinan atau sikap 

yang menunjukkan keinginan untuk meningkatkan keterampilan. 

d. Peringkat organization, pada peringkat ini peserta didik memiliki 

pengembangan filsafat hidup atas perilaknya. 

e. Peringkat Characterization, pada peringkat ini peserta didik memiliki 

sistem nilai mengendalikan perilakunya sampai pada suatu waktu tertentu 

hingga terbentuk gaya hidup. 
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3. Ranah Psikomotor 

 

Ranah psikomotor merupakan salah satu aspek dari hasil belajar yang harus di-

nilai.  Ranah psikomotor yaitu kemampuan yang berkaitan dengan aktivitas fisik.  

Menurut Singer (Anonim, 2004 : 3) berpendapat bahwa “Pelajaran yang termasuk 

psikomotor adalah mata pelajaran yang lebih berorientasi pada gerakan dan mene-

kankan pada reaksi-reaksi fisik”.  Mata pelajaran yang banyak berhubungan 

dengan ranah psikomotor adalah pendidikan jasmani, seni serta pelajaran lain 

yang memerlukan praktik. 

 

Menurut Dave 1967 (Anonim, 2004 : 4) peringkat ranah psikomotor ada lima, 

yaitu : 

a. Imitasi, adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana dan 

sama persis dengan yang dilihat atau diperhatikan sebelumnya. 

b. Manipulasi, adalah kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang 

belum pernah dilihatnya tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk 

saja. 

c. Presisi, adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat 

sehingga mampu menghasilkan produk kerja sesuai dengan target yang 

diinginkan. 

d. Artikulasi, adalah kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks dan 

ketepatan sehingga produk kerjanya merupakan sesuatu yang utuh. 

e. Naturalisasi, adalah kemampuan melakukan kegiatan secara refleks, yakni 

kegiatan yang melibatkan fisik saja sehingga efektifitas tinggi. 

 

Ranah psikomotor yang dinilai adalah tes keterampilan siswa menggunakan alat-

alat dalam praktikum. 

 

D. Tinjauan Materi Laju Reaksi 

 

1. Kemolaran 

Kemolaran merupakan suatu cara praktis untuk menyatakan 

konsentrasi/kepekatan larutan.  Kemolaran menyatakan jumlah mol zat terlarut 
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dalam setiap liter larutan.  Kemolaran dinyatakan dengan lambang M dan 

satuannya adalah mol/L. 

   
)(

)(

LV

moln
M       

Kemolaran larutan juga dapat ditentukan dari kadar dan massa jenis suatu zat 

yang diketahui karena zat kimia diperdagangkan kebanyakan berupa zat padat 

atau berupa larutan pekat.  Kadar menyatakan massa zat terlarut dalam 100 

gram larutan, dan massa suatu larutan pekat merupakan hasil kali volum 

dengan massa jenis. 

 

2. Konsep Laju Reaksi 

Laju menyatakan seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses 

berlangsung.  Laju menyatakan besarnya perubahan yang terjadi dalam satu 

satuan waktu.  Satuan waktu dapat berupa detik, menit, jam, hari, atau tahun.  

Dalam reaksi kimia, ada reaksi yang berlangsung cepat seperti ledakan 

dinamit dan ada pula reaksi yang berlangsung sangat lambat seperti perkaratan 

besi dan pembentukan minyak bumi.  Reaksi kimia adalah proses perubahan 

zat pereaksi menjadi produk.  Seiring dengan bertambahnya waktu reaksi, 

maka jumlah zat pereaksi akan semakin sedikit, sedangkan produk makin 

banyak.  Laju reaksi dinyatakan sebagai laju berkurangnya pereaksi atau laju 

terbentuknya produk dalam satu satuan waktu. 
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Keterangan : R  = pereaksi (reaktan)  



 

 

18 

 

 

   P  = produk     

   v   =  laju reaksi   

   t   =  waktu reaksi   

   
t

R






][
  =  laju pengurangan konsentrasi molar salah satu 

     pereaksi dalam satu satuan waktu. 

   
t

P






][
   = laju pertambahan konsentrasi molar salah satu  

     produk dalam satu satuan waktu. 

   ∆[ R ]  = perubahan konsentrasi molar pereaksi 

        ∆[ P ]       =     perubahan konsentrasi molar produk 

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laju Reaksi 

Pengalaman menunjukkan bahwa serpihan kayu terbakar lebih cepat daripada 

balok kayu.  Hal ini berarti suatu reaksi yang sama dapat berlangsung dengan 

kelajuan yang berbeda bergantung pada keadaan zat pereaksi.  Beberapa faktor 

yang mempengaruhi laju reaksi antara lain : 

a. Konsentrasi 

 Laju reaksi akan semakin besar jika konsentrasi reaktan atau pereaksi 

 diperbesar. 

b.   Suhu / Temperatur 

 Reaksi berlangsung lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi. 

c. Luas Permukaan bidang sentuh 

Semakin besar luas permukaan bidang sentuh, laju reaksi makin cepat.  

Untuk massa yang sama, serbuk mempunyai luas permukaan bidang 

sentuh yang lebih besar daripada kepingan. 
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d. Katalisator 

Katalisator adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi zat itu 

sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal.  Contohnya adalah aksi 

larutan FeCl3 terhadap peruraian larutan H2O2.  H2O2 dapat terurai 

menjadi air dan gas oksigen menurut persamaan, 

2H2O2(aq)   →    2H2O(l)   +   O2(g) 

Pada suhu kamar reaksi berlangsung sangat lambat sehingga praktis tidak 

teramati.  Namun reaksi akan berlangsung hebat jika larutan FeCl3 

ditambahkan.  Larutan FeCl3 (yang berwarna kuning jingga), mula-mula 

mengubah warna campuran menjadi coklat tetapi pada akhir reaksi 

kembali berwarna kuning jingga.  Hal ini menunjukkan bahwa FeCl3 tidak 

dikonsumsi dalam reaksi tersebut. 

 

4.   Teori Tumbukan 

Dalam reaksi kimia, hanya tumbukan antar partikel yang memiliki energi 

minimum tertentu yang dapat menghasilkan reaksi (tumbukan efektif).  Energi 

minimum yang diperlukan untuk menghasilkan tumbukan efektif disebut 

energi aktivasi (Ea).  Energi aktivasi bergantung pada jenis zat pereaksi.  Bila 

suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat pada kenaikan suhu 10°C berarti 

jumlah molekul yang mencapai energi aktivasi menjadi 2 kali lebih besar pada 

kenaikan suhu 10°C. 

a. Pengaruh Konsentrasi dan Luas Permukaan 

Konsentrasi dan luas permukaan berhubungan dengan frekuensi 

tumbukan.  Semakin besar konsentrasi, semakin besar pula kemungkinann 

partikel saling bertumbukan, sehingga reaksi bertambah cepat.  Begitu 
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juga halnya dengan luas permukaan, semakin luas permukaan semakin 

banyak tumbukan, reaksi semakin cepat. 

b. Pengaruh Suhu 

Jika suhu dinaikkan, energi molekul-molekul akan meningkat, sehingga 

semakin banyak molekul yang mencapai energi pengaktifan dan dengan 

demikian reaksi berlangsung lebih cepat. 

c. Pengaruh Katalisator 

Katalisator dapat mengubah mekanisme reaksi dengan membuat tahapan 

reaksi yang memiliki energi pengaktifan lebih rendah, sehingga dapat 

mempercepat reaksi. 

 

5. Orde Reaksi 

Persamaan laju reaksi menyatakan hubungan kuantitatif antara laju reaksi 

dengan konsentrasi pereaksi.  Bentuk persamaan laju reaksi dinyatakan 

sebagai berikut : 

 mA  +  nB   pC  +   qD 

persamaan laju :  v = k[A]
x
[B]

y
 

dengan,  k = tetapan jenis reaksi 

  x = orde (tingkatatau pangkat) reaksi terhadap pereaksi A 

  y =  orde (tingkatatau pangkat) reaksi terhadap pereaksi B 

Orde reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi pereaksi pada laju 

reaksi. 

1. Orde nol 

Reaksi dikatakan berorde nol terhadap salah satu pereaksinya apabila 

perubahan konsentrasi pereaksi tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi.  



 

 

21 

 

 

2. Orde satu 

Reaksi dikatakan berorde satu terhadap salah satu pereaksinya jika laju 

reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi pereaksi tersebut. 

3. Orde dua 

Reaksi dikatakan berorde dua terhadap salah satu pereaksinya jika laju 

reaksi merupakan pangkat dua dari konsentrasi pereaksi tersebut. 

4. Orde negatif 

Reaksi dikatakan berorde negatif terhadap salah satu pereaksinya jika laju 

reaksi berbanding terbalik dengan konsentrasi pereaksi tersebut. 

 

6 Penerapan Laju Reaksi 

Penerapan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari, banyak digunakan dalam 

bidang industri.  Salah satunya dalam proses Haber-Bosch.  Dalam proses ini 

digunakan katalis.  Berdasarkan fase katalis dan zat-zat pereaksinya, katalis 

dapat dibedakan menjadi katalis homogen dan katalis heterogen. 

a. katalis homogen adalah katalis yang berada dalam fase yang sama dengan 

fase zat-zat pereaksi. Contohnya : katalis gas NO dalam reaksi 

pembentukan dan peruaraian ozon di atmosfer. 

b. Katalis heterogen adalah katalis yang berada dalam fase yang berbeda 

dengan zat-zat pereaksi. Katalis homogen umumnya berupa padatan dan 

reaksi umumnya berlangsung pada permukaan katalis. Contohnya katalis 

V2O5 untuk pembuatan asam sulfat (H2SO4) melalui proses kontak. 
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Berikut ini adalah gambar ilustrasi kelompok NHT dalam pembelajaran di kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Ilustrasi kelompok NHT 
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