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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu kimia yang termasuk rumpun (Ilmu Pengetahuan Alam) IPA pada 

hakikatnya dapat dipandang sebagai proses dan produk. Oleh karena itu, 

pembelajaran kimia tidak boleh mengesampingkan proses ditemukannya konsep. 

Kimia sebagai proses meliputi keterampilan-keterampilan dan sikap-sikap yang 

dimiliki oleh para ilmuwan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan. 

Kimia sebagai produk meliputi sekumpulan pengetahuan yang terdiri atas fakta-

fakta, konsep-konsep, dan prinsip kimia. 

Diperlukan suatu metode yang dapat  memfasilitasi siswa untuk 

memperoleh suatu konsep melalui pengalaman belajar secara langsung. Hal ini 

sejalan dengan yang dikemukakan oleh BSNP (2006) bahwa pendidikan sains 

juga diarahkan agar siswa terlibat dan belajar secara ilmiah sehingga guru dapat 

membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang 

alam sekitar melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan serta sikap 

ilmiah. National Training Laboratories (Thier dan Davis, 2002) menemukan fakta 

bahwa siswa hanya dapat mengingat materi pelajaran sebanyak 5% hingga 10%  

dari yang mereka baca di dalam buku bacaan, tetapi mereka dapat mengingat 

hingga 80% dari  yang telah mereka alami. Metode praktikum merupakan metode 

yang cocok untuk menunjang siswa dalam mengingat dan memahami materi 

pelajaran lebih banyak melalui pengalaman langsung tersebut. Namun demikian 
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berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di beberapa SMA di kota 

Bandung dan sekitarnya, praktikum cenderung jarang dilakukan dikarenakan 

beberapa hal diantaranya keterbatasan alat dan bahan, tidak adanya laboratorium 

yang memadai, serta terbatasnya waktu untuk melaksanakan praktikum tersebut. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Sardjono et. al. (2001) yang menyatakan 

bahwa beberapa hal yang dijadikan alasan jarangnya praktikum dilakukan 

diantaranya adalah tidak tersedianya laboratorium beserta alat dan bahannya, tidak 

dimilikinya laboran yang membantu guru dalam mempersiapkan pelaksanaan 

praktikum, serta terbatasnya waktu yang tersedia mengingat banyaknya materi 

yang harus diberikan kepada siswa. 

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan jarangnya pelaksanaan 

praktikum yaitu dengan menggunakan material lokal. Praktikum dapat dilakukan 

meskipun tidak menggunakan bahan dan alat standar laboratorium kimia, tapi 

menggantinya dengan bahan dan alat yang mudah ditemui dalam kehidupan 

sehari-hari (material lokal) tentunya dengan tidak menghilangkan esensi dari 

praktikum tersebut.  

Penuntun praktikum sangat diperlukan guna membimbing siswa dalam 

melakukan praktikum. Penuntun praktikum disajikan dalam bentuk Lembar Kerja 

Siswa (LKS) praktikum yang selain berisi prosedur praktikum (cara kerja) juga 

berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan praktikum yang dilakukan. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rochmat (2009) telah 

mengembangkan LKS sebagai bentuk penyajian penuntun praktikum alternatif 

dengan menggunakan material lokal pada materi hidrolisis. Sebenarnya LKS yang 
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dikembangkan tersebut mendapatkan respon yang positif dari responden. Namun 

demikian, instruksi pada LKS tersebut tersaji seperti pada cookbook atau buku 

resep masakan sehingga kurang memfasilitasi siswa dalam mengembangkan 

keterampilan menemukan konsep melalui langkah-langkah seperti yang dilakukan 

oleh seorang peneliti. Siswa cenderung menjadi kurang kreatif dan inovatif, hanya 

mengikuti instruksi yang ada pada LKS praktikum tersebut tanpa berpikir lebih 

jauh tentang alasan mengapa dan bagaimana hal tersebut harus dilakukan. Winarti 

dan Irhasyuarna (2001) menyatakan bahwa praktikum yang dilakukan di 

Sardjonolah umumnya belum pernah memberikan pengalaman pada siswa untuk 

membuat hipotesis, menguji kebenaran hipotesis dan analisis data. Hal ini 

diperkuat oleh hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap LKS 

praktikum yang beredar saat ini, ditemukan fakta bahwa pada LKS praktikum 

tersebut, prosedur praktikumnya (cara kerja) masih menggunakan instruksi 

langsung seperti pada cookbook.  

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) 

Nomor 22 tahun 2006 yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 

19 Tahun 2005 menghendaki mata pelajaran kimia sebagai bagian dari kelompok 

mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/SMALB 

dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi lanjut ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif, dan mandiri. 

Inkuiri merupakan pendekatan yang cocok untuk melatih siswa dalam 

menemukan suatu konsep melalui langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh 

seorang peneliti. Berdasarkan fakta lapangan dan hasil penelitian sebelumnya, 
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kiranya LKS praktikum berbasis inkuiri diharapkan dapat memberi pengalaman 

belajar yang baru bagi siswa dalam melaksanakan praktikum. Namun demikian, 

mengingat inkuiri sendiri memiliki banyak macamnya dan LKS praktikum yang 

berbasis inkuiri pun sangat jarang bahkan belum digunakan di sekolah-sekolah 

hasil survei maka peneliti memilih inkuiri terbimbing. Dalam LKS praktikum 

berbasis inkuiri terbimbing ini siswa dilatih dengan bimbingan guru untuk 

merumuskan masalah, membuat hipotesis, merancang percobaan, menganalisis 

data, hingga mengambil kesimpulan dari praktikum yang dilakukan. 

Hidrolisis garam merupakan salah satu materi yang harus dipelajari oleh 

siswa kelas XI. Kurikulum 2006 menuntut siswa SMA/MA kelas XI untuk dapat 

menentukan jenis garam yang mengalami hidrolisis dalam air dan pH larutan 

garam tersebut. Hal ini tertuang dalam Standar Kompetesi (SK) no. 4 dan 

Kompetensi Dasar (KD) no. 4.4. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan  

judul “Pengembangan LKS Praktikum Berbasis Inkuiri Terbimbing dengan 

Menggunakan Material Lokal pada Materi Hidrolisis Garam.”   

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

secara umum untuk penelitian ini adalah “Bagaimana kualitas LKS  praktikum 

berbasis inkuiri terbimbing dengan menggunakan material lokal pada materi 

hidrolisis garam?” 
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Rumusan masalah yang diteliti dijabarkan melalui pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik LKS praktikum pada materi hidrolisis garam yang 

beredar saat ini? 

2. Bagaimana karakteristik LKS praktikum pada materi hidrolisis garam yang 

dikembangkan? 

3. Bagaimana keterlaksanaan praktikum dengan menggunakan LKS  praktikum 

berbasis inkuiri terbimbing pada materi hidrolisis garam? 

4. Bagaimana penilaian guru terhadap LKS  praktikum berbasis inkuiri 

terbimbing pada materi hidrolisis garam? 

5. Bagaimana respon siswa terhadap LKS  praktikum berbasis inkuiri 

terbimbing pada materi hidrolisis garam? 

6. Bagaimana respon siswa terhadap pelaksanaan praktikum menggunakan  

LKS  praktikum berbasis inkuiri terbimbing pada materi hidrolisis garam? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk mengarahkan penelitian ini, maka permasalahan dibatasi pada hal-

hal berikut: 

1. LKS praktikum berbasis inkuiri terbimbing pada materi hidrolisis garam yang 

dikembangkan hanya mengenai identifikasi jenis dan sifat garam pada 

percobaan hidrolisis. 
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2. Penelitian ini hanya dilakukan hingga tahap pengembangan model (uji coba 

terbatas), tidak diteliti pengaruh digunakannya LKS praktikum berbasis 

inkuiri ini terhadap variabel penelitian lainnya, seperti hasil pembelajaran. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengembangkan 

dan mengetahui kualitas LKS  berbasis inkuiri terbimbing dengan menggunakan 

material lokal pada materi hidrolisis garam. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat  antara lain: 

Bagi siswa: 

1. Menjadi penuntun dalam melaksanakan praktikum hidrolisis garam. 

2. Meningkatkan motivasi siswa dalam belajar kimia 

3. Meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa dalam menentukan alat dan 

bahan praktikum serta merancang percobaan 

Bagi guru: 

1. Memberikan alternatif penuntun praktikum baru bagi guru dalam 

membelajarkan materi hidrolisis garam yang dengan LKS ini guru dapat 

melatih siswa dalam menemukan konsep sendiri melalui langkah-langkah 

ilmiah. 

2. Membuka wawasan guru bahwa praktikum khususnya pada materi 

hidrolisis garam tidak harus dilakukan di laboratorium dengan alat dan 
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bahan standar laboratorium saja, namun dapat menggunakan material 

lokal, yakni menggunakan alat dan bahan yang mudah dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari dan tidak memerlukan biaya tinggi. 

 

Bagi peneliti lain: 

 Memberikan acuan untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya. 

 

F.  Penjelasan Istilah 

 Berikut ini adalah penjelasan dari beberapa istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini: 

1. Pengembangan berasal dari kata dasar kembang yang berarti menjadi 

bertambah sempurna kemudian mendapat imbuhan pe- dan –an menjadi 

pengembangan yang berarti proses, cara, atau perbuatan mengembangkan 

(Depdikbud, 2008 ). 

2. LKS eksperimen (praktikum) adalah media tertulis yang meliputi segala 

sesuatu yang terlibat dalam suatu eksperimen ( Dahar dan Liliasari, 1986). 

3. Pembelajaran inkuiri adalah suatu proses yang memungkinkan siswa terlibat 

dalam pembelajaran, merumuskan masalah, menyelidiki, dan memaknai 

pengetahuan yang telah didapatkannya (Learning, 2004)  

4. Inkuiri terbimbing adalah salah satu jenis inkuiri yang memberi kesempatan 

kepada siswa untuk menyelidiki suatu permasalahn yang disediakan oleh 

guru dan siswa diminta untuk merancang suatu percobaan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut (Colburn, 2000) 

 



8 

 

 
Gina Gustina, 2012 
Pengembangan LKS Praktikum Berbasis Inkuiri Terbimbing Dengan Menggunakan Material Lokal 
Pada Materi Hidrolisis Garam 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

5. LKS inkuiri adalah LKS yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Hasil 

pengamatan belum ditetapkan sebelumnya sehingga hasil pengamatan oleh 

siswa dapat beragam; 2) Pendekatannya bersifat induktif, yaitu dengan 

mengamati contoh yang kompleks/ khusus , siswa mendapat prinsip umum; 

3) Prosedur pada LKS dirancang dan dikembangkan sendiri oleh siswa 

(Johnstone dan Shauaili, 2001). 

6. Metode praktikum adalah suatu metode mengajar yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk melakukan suatu percobaan tentang suatu 

hal, mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil percobaannya, kemudian 

hasil pengamatan itu disampaikan di kelas dan dievaluasi guru (Roestiyah, 

2008). 

7. Material lokal adalah alat dan bahan yang mudah diperoleh dan sering 

dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yang dapat digunakan sebagai 

pengganti bahan atau alat lain yang digunakan dalam praktikum pada 

umumnya (Sardjono et al., 2001) 

 

 

 


