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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya sebagai 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berisi fakta-fakta, konsep-konsep, 

atau prinsip-prinsip, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Menurut 

BSNP (2006) pendidikan IPA menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi agar siswa menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah, sehingga diharapkan pendidikan IPA 

khususnya di SMP/MTs dapat menjadi wahana bagi siswa untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. 

Salah satu cabang dari IPA adalah kimia. Ilmu kimia secara khusus 

mempelajari mengenai perubahan materi, baik perubahan secara kimia 

maupun secara fisika. Kimia juga merupakan ilmu yang tumbuh dan 

berkembang berdasarkan eksperimen-eksperimen. Sebagai ilmu yang 

tumbuh secara eksperimental, maka ilmu kimia mengandung baik 

pengetahuan deklaratif maupun pengetahuan prosedural. Pengetahuan 

deklaratif dipelajari siswa sebagai teori kimia dan pengetahuan prosedural 

dipelajari siswa salah satunya melalui praktikum kimia. 

Hakikat ilmu kimia secara garis besar mencakup dua bagian, yakni 

kimia sebagai produk dan kimia sebagai proses. Kimia sebagai produk 

 



2 

 

 
Khaerani Faoziah, 2012 
Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Praktikum Berbasis Inkuiri Pada Pokok Bahasan Reaksi 
Kimia 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

meliputi sekumpulan pengetahuan yang berisi fakta-fakta, konsep-konsep, 

dan prinsip-prinsip ilmu kimia. Sedangkan kimia sebagai proses meliputi 

keterampilan-keterampilan dan sikap yang dimiliki oleh para ilmuwan untuk 

memperoleh dan mengembangkan produk kimia. Keterampilan-

keterampilan tersebut merupakan keterampilan proses, sedangkan sikap-

sikap yang dimiliki oleh para ilmuwan dikenal sebagai sikap ilmiah. 

Berkaitan dengan hakikat ilmu kimia sebagai produk dan proses, maka 

dalam proses pembelajaran kimia tidak hanya dapat dilakukan dengan 

pemberian fakta dan konsep, tetapi harus diperhatikan juga bagaimana siswa 

dilatih untuk menemukan fakta dan konsep tersebut sehingga proses 

pembelajaran kimia diharapkan dapat mendorong siswa untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir, memiliki kemampuan pemecahan 

masalah melalui metode ilmiah dan meniru cara ilmuwan bekerja dalam 

menemukan fakta. 

Kimia termasuk ke dalam mata pelajaran IPA yang baru dipelajari 

siswa di SMP/MTs. Kemampuan awal maupun kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran kimia dimungkinkan kurang bila dibandingkan 

dengan saat siswa mengikuti pembelajaran fisika dan biologi (Rohaeti, et 

al., 2006), maka salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanamkan 

konsep secara mantap serta meningkatkan proses pembelajaran kimia di 

SMP/MTs adalah melalui pendekatan ke arah proses memperoleh fakta, 

konsep, prinsip, hukum dan teori yaitu dengan metode praktikum. 
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Metode praktikum adalah metode pemberian kesempatan kepada 

siswa secara perorangan atau kelompok, untuk dilatih melakukan suatu 

proses atau percobaan. Dengan metode ini siswa diharapkan sepenuhnya 

terlibat merencanakan praktikum, melakukan praktikum, menemukan fakta, 

mengumpulkan data, dan memecahkan masalah yang dihadapinya secara 

nyata (Djamarah dan Zain, 2006). Dengan begitu siswa akan lebih yakin 

atas suatu hal daripada hanya menerima informasi dari guru dan buku. 

Penggunaan metode praktikum dalam pembelajaran memberikan 

beberapa dampak yang positif, diantaranya pengetahuan dapat bertahan 

lama, lebih mudah diingat, lebih mudah diterapkan pada situasi-situasi baru, 

dan secara keseluruhan dapat meningkatkan penalaran siswa. Selaras 

dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Wati (2007) dan Setia 

(2010) yang menunjukkan bahwa penerapan metode praktikum dalam 

pembelajaran dapat menghasilkan penanaman konsep yang baik pada siswa. 

Menurut Winarti dan Irhasyuarna (2001) serta Yulianti (2009) 

meskipun metode praktikum memiliki berbagai kelebihan, namun metode 

praktikum dalam pembelajaran kimia masih jarang dilakukan. Hal ini 

senada dengan hasil survei studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti 

pada 10 sekolah di Kota Bandung dan Kabupaten Garut (data lengkap dapat 

di lihat di Lampiran 2.1 halaman 119) yang menunjukkan bahwa dari 10  

sekolah tempat dilakukan survei hanya lima sekolah yang melakukan 

praktikum dalam pembelajaran kimia pada pokok bahasan reaksi kimia. 

Adapun kendala yang dihadapi oleh sekolah yang tidak melakukan 
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praktikum adalah keterbatasan waktu yang disediakan, serta alat dan bahan 

praktikum yang kurang memadai sehingga cukup menyulitkan guru untuk 

menyelenggarakan praktikum. 

Menurut Rohaeti, et al. (2006) untuk memudahkan siswa melakukan 

praktikum, maka praktikum dipandu dengan menggunakan lembar kerja 

siswa atau yang disingkat dengan LKS. Hasil survei yang dilakukan oleh 

peneliti menunjukkan bahwa dari beberapa sekolah yang melakukan 

praktikum, kegiatan praktikum selalu dipandu dengan menggunakan LKS 

(selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 2.1 halaman 119). Adapun 

karakteristik LKS yang beredar di jenjang SMP/MTs umumnya hanya berisi 

instruksi langsung (cook book), sehingga siswa melakukan praktikum sesuai 

dengan instruksi yang terdapat dalam LKS tanpa memikirkan alasan 

pengerjaan tahap demi tahap yang dilakukan. 

Menurut Winarti dan Irhasyuarna (2001) pelaksanaan praktikum 

dengan menggunakan LKS yang hanya berisi instruksi langsung (cook 

book) kurang memberikan pengalaman pada siswa untuk bekerja secara 

ilmiah seperti seorang ilmuwan. Oleh karena itu, perlu adanya 

pengembangan LKS yang dapat melatih siswa bekerja secara ilmiah serta 

dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa sehingga siswa memiliki 

kesempatan untuk menemukan konsep, membangun pengetahuannya sendiri 

dan lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

LKS berbasis inkuiri merupakan salah satu alternatif yang cocok 

diterapkan untuk melatih siswa bekerja secara ilmiah dan mengembangkan 
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kemampuan berpikir siswa. LKS berbasis inkuiri adalah LKS yang didesain 

dengan menggunakan pendekatan dalam tahap-tahap proses inkuiri. 

Beberapa penelitian mengenai LKS berbasis inkuiri telah banyak dilakukan 

diantaranya oleh Umah (2011) dan Pamungkas (2012) yang hasilnya 

menunjukkan bahwa pengunaan LKS berbasis inkuiri dalam pembelajaran 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir, hasil belajar, dan menumbuhkan 

sikap ilmiah siswa.  

Walaupun telah ada beberapa peneliti yang mengembangkan LKS 

berbasis inkuiri pada pokok bahasan reaksi kimia seperti NSTA (2007) serta 

Kessler dan Galvan (2007), tetapi dari hasil survei yang dilakukan oleh 

peneliti menunjukkan bahwa hanya tiga dari 10 guru yang disurvei pernah 

menggunakan serta mengembangkan LKS inkuiri dalam pelaksanaan 

praktikum reaksi kimia (data lengkap terdapat di Lampiran 2.1 halaman 

119). Keterbatasan waktu yang tersedia merupakan kendala masih 

sedikitnya guru yang menggunakan serta mengembangkan LKS inkuiri 

untuk mendukung pelaksanaan praktikum kimia. Untuk mengatasi kendala 

tersebut, maka perlu adanya pengembangan LKS inkuiri untuk membantu 

guru mengimplementasikan pembelajaran kimia yang dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir dan sikap ilmiah siswa. 

Salah satu kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa dalam 

pembelajaran IPA (kimia) di kelas VII adalah mengenal reaksi kimia 

melalui ciri-ciri reaksi kimia. Materi reaksi kimia sangat berkaitan erat 

dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga dapat dengan mudah 
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mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan. Selain itu, materi reaksi kimia 

merupakan kunci utama dalam kimia dan merupakan dasar dalam 

mempelajari materi-materi lain dalam kimia. Oleh karena itu, peneliti 

melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Lembar Kerja Siswa 

(LKS) Praktikum Berbasis Inkuiri pada Pokok Bahasan Reaksi 

Kimia”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

rumusan masalah untuk penelitian ini adalah “Bagaimana kualitas lembar 

kerja siswa (LKS) praktikum berbasis inkuiri yang dikembangkan pada 

pokok bahasan reaksi kimia?” 

Adapun pertanyaan penelitian untuk penelitian ini terdiri atas: 

1. Bagaimana karakteristik LKS pada pokok bahasan reaksi kimia yang 

digunakan di SMP/MTs saat ini? 

2. Bagaimana karakteristik LKS praktikum yang dikembangkan?   

3. Bagaimana penilaian guru terhadap LKS praktikum berbasis inkuiri 

yang dikembangkan pada pokok bahasan reaksi kimia? 

4. Bagaimana keterlaksanaan LKS praktikum berbasis inkuiri yang 

dikembangkan pada pokok bahasan reaksi kimia? 

5. Bagaimana respon siswa terhadap LKS praktikum berbasis inkuiri 

yang dikembangkan pada pokok bahasan reaksi kimia? 
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C. Pembatasan Masalah 

         Masalah yang dikaji pada penelitian ini perlu dibatasi agar lebih 

terarah dan memberikan informasi yang lebih jelas mengenai masalah-

masalah yang akan diteliti. Adapun penelitian ini dibatasi pada hal-hal 

berikut: 

1. Sekolah tempat survei untuk melakukan penelitian pada tahap studi 

pendahuluan hanya terdiri dari 10 SMP/MTs di Kota Bandung dan 

Kabupaten Garut. 

2. Inkuiri yang digunakan adalah inkuiri terbimbing. 

3. LKS praktikum berbasis inkuiri yang dikembangkan hanya pada topik 

identifikasi reaksi kimia. 

4. Penelitian ini hanya sampai uji coba model secara terbatas. 

 

D. Tujuan Penelitian 

        Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1.   Mengembangkan LKS praktikum berbasis inkuiri pada pokok bahasan 

reaksi kimia. 

2. Mengetahui kualitas LKS praktikum berbasis inkuiri yang 

dikembangkan pada pokok bahasan reaksi kimia. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Penelitian mengenai pengembangan LKS praktikum berbasis inkuiri 

ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut: 
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1. Bagi guru IPA SMP/MTs, menjadi bahan pertimbangan untuk 

menggunakan LKS praktikum berbasis inkuiri yang dikembangkan 

dalam pembelajaran kimia dan juga sebagai bahan masukan untuk 

mengembangkan LKS berbasis inkuiri pada pokok bahasan lainnya 

dalam pelajaran sains.  

2. Bagi siswa SMP/MTs, diharapkan dapat memberikan pengalaman baru 

dalam pembelajaran menggunakan LKS praktikum berbasis inkuiri yang 

dikembangkan serta membangkitkan semangat dan motivasi dalam 

mempelajari ilmu kimia. 

3. Bagi peneliti dalam bidang sejenis, diharapkan dapat dijadikan salah 

satu dasar dan masukan dalam penelitian pengembangan LKS praktikum 

berbasis inkuiri pada pokok bahasan yang lainnya. 

 

F. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda terhadap beberapa 

istilah yang dilakukan dalam penelitian ini, maka diperlukan penjelasan 

beberapa istilah berikut: 

1. Pengembangan adalah suatu kegiatan memperdalam dan memperluas 

pengetahuan yang telah ada (Sugiyono, 2010).  

2. Lembar kerja siswa adalah media pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan siswa untuk memperoleh dan mengembangkan konsep 

melalui kegiatan IPA (Rustaman, 1996).  
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3. Metode praktikum adalah metode pemberian kesempatan kepada siswa  

secara perorangan atau kelompok, untuk dilatih melakukan suatu 

percobaan (Djamarah dan Zain, 2006). 

4. Inkuiri merupakan suatu strategi pembelajaran yang berpusat pada 

siswa, yang mendorong siswa untuk memecahkan masalah, merumuskan 

hipotesis, merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, 

mengumpulkan dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan 

(Rustaman, 2005a).  

5. Inkuiri terbimbing merupakan suatu pendekatan inkuiri yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelidiki permasalahan 

yang diberikan oleh guru, yang jawabannya berdasarkan hasil analisis 

percobaan siswa. Adapun tugas guru selain memberikan permasalahan 

yang harus diselidiki oleh siswa, juga mempersiapkan bahan-bahan yang 

diperlukan dalam percobaan (Mohrig, et al., 2009). 

 

 

 


