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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

      Pada bagian ini akan diuraikan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi 

masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/ 

signifikansi penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

       Sejak awal kemerdekaan Indonesia, Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar dan 

falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila memuat nilai-nilai luhur yang 

harus menjadi dasar dalam menyelenggarakan negara termasuk dalam bidang 

pendidikan. Butir-butir Pancasila juga tercantum dalam pembukaan UUD 1945, ini 

menggambarkan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus menjadi 

pedoman dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kebijakan pendidikan nasionalpun 

harus merupakan upaya mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 

(Kosasih, 2012). 

       Sebagaimana tertuang pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

       UU Sisdiknas diperkuat Kemendikbud yang mengangkat pendidikan karakter 

dengan penyempurnaan kurikulum yang ada menjadi Kurikulum 2013. Hal ini 

tertuang dalam Kebutuhan Kompetensi Masa Depan dalam Permendikbud Nomor 

81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, “Kemampuan peserta didik yang 

diperlukan yaitu antara lain kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis dan kreatif 

dengan mempertimbangkan nilai dan moral Pancasila agar menjadi warga negara 

yang demokratis dan bertanggungjawab, toleran dalam keberagaman, mampu hidup 
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dalam masyarakat global, memiliki minat luas dalam kehidupan dan kesiapan untuk 

bekerja, kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya, dan peduli terhadap lingkungan”. 

       Pelaksanaan pendidikan karakter untuk peserta didik tidak lepas dari kegiatan 

yang berlangsung di sekolah. Sekolah mencakup semua faktor pedagogis, budaya 

dan sosial dalam pendidikan karakter anak. Sekolah berperan penting dalam 

membangun karakter anak dengan cara memfungsikan kekuatan laten dan 

keterampilan-keterampilan peserta didik (Basaran dalam ÇUBUKÇU, 2012). Peran 

guru dalam membangun nilai dan karakter peserta didikpun tidak dapat dipisahkan. 

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

menilai, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah”. 

       Namun peran guru saat ini lebih menitikberatkan pada pengembangan 

intelektual atau kognitif semata, sedangkan aspek soft skils atau nonakademik 

sebagai unsur pembentukan karakter belum diperhatikan secara optimal bahkan 

cenderung diabaikan (Zubaedi, 2011). 

       Indikator dari dampak pendidikan yang menekankan aspek kognitif antara lain 

banyaknya pelanggaran atau kecurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan UN. 

Tiap tahun selalu ada berbagai bentuk kecurangan, seperti membeli kunci jawaban, 

mencari bocoran soal, guru memberi bantuan peserta didik dengan cara yang tidak 

fair, dan lain-lain. Bahkan ada Bupati yang meminta kepada kepala Dinas 

Pendidikan dan Kepala Sekolah untuk menyukseskan UN dengan “berbagai cara” 

(Hidayatullah, 2009). Selain itu dalam keseharian kita sering dihadapkan pada berita-

berita yang membuat prihatin. Kasus korupsi, sara, kenakalan remaja, narkoba, dan 

peristiwa lain yang tidak lagi menunjukkan harga diri sebagai bangsa. Yang lebih 

memprihatinkan lagi kejadian tersebut hampir merata di semua kalangan masyarakat 

dan pelakunya kadang adalah orang-orang yang terdidik (Riyanto, 2013).  

       Maraknya kasus-kasus tersebut, dapat dibenahi dengan pembangunan karakter. 

Menurut  Ellen  (dalam  Sarumpaet, 2001)  pembangunan  karakter  adalah  usaha 

paling  penting  yang  pernah  diberikan  kepada  manusia. Pembangunan  karakter 

adalah tujuan luar biasa dari sistem pendidikan yang benar. Menurut DeRoche dan 
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Williams dalam Bajovic et al. (2009) dua tujuan utama mendidik anak-anak dan 

remaja adalah pengembangan kognitif yang berhubungan dengan prestasi akademik 

dan pembentukan karakter yang meliputi nilai kepribadian dan kompetensi 

bermasyarakat. 

       Sejalan dengan DeRoche dan Williams, Ryan dan Bohlin (dalam ÇUBUKÇU, 

2012) mengatakan bahwa pendidikan yang berkarakter akan meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan peserta didik dalam membuat keputusan 

yang tepat, benar dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu di tengah-tengah 

menurunnya nilai-nilai luhur di kalangan masyarakat, prinsip-prinsip pendidikan 

untuk membangun etika, nilai, dan karakter peserta didik tetap harus dipegang. 

       Pada Diklat Guru dalam Rangka Implementasi Kurikulum 2013, Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaaan menjelaskan bahwa Kurikulum 2013 menekankan 

pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan 

pendekatan ilmiah. Proses pembelajaran menyentuh tiga ranah yaitu sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam 

pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati (observing), menanya 

(questioning), mengumpulkan data (eksperimenting), mengasosiasi (associating), dan 

mengkomunikasikan (communicating). 

       Sebelumnya, pengajaran nilai karakter lebih ditekankan pada beberapa mata 

pelajaran saja seperti PKn, Agama, dan Bahasa Indonesia. Melalui semangat 

pendidikan karakter saat ini, salah satu cara untuk menunjang keberhasilannya adalah 

mengintegrasikan pendidikan karakter pada semua mata pelajaran yang diajarkan di 

sekolah, termasuk mata pelajaran Kimia. 

       Mata pelajaran kimia sesungguhnya telah terdapat nilai-nilai secara implisit, 

namun pada kenyataannya peserta didik tidak dapat menerima pesan tersebut karena 

banyak guru yang tidak mengetahui cara menyampaikan atau menanamkan nilai-nilai 

tersebut dalam proses pembelajaran (Brady, 2011).  

       Pendidikan nilai dapat ditanamkan dari guru, orang tua dan siapapun yang 

berada disekitar peserta didik melalui pesan moral yang disampaikan maupun 

keteladanan yang dicontohkan. Pendidikan nilai juga dapat dikembangkan sendiri 

oleh peserta didik berdasarkan strategi-strategi yang telah dirancang oleh guru, orang 

tua dan siapapun yang berada di sekitar peserta didik (Mulyana, 2004). 



4 
 

 

Sastrapratedja (dalam Kaswardi, 1993) menyebutkan pendidikan nilai adalah 

penanaman dan pengembangan nilai-nilai pada diri seseorang. Bila penanaman nilai 

berupa pemberian petuah-petuah dari guru kepada peserta didik, pengembangan nilai 

berupa pengondisian pembelajaran oleh guru sehingga nilai pada peserta didik dapat 

berkembang dengan sendirinya. 

       Pelajaran kimia terdapat muatan kerja ilmiah yang mengajarkan dan 

menanamkan sikap ilmiah, seperti jujur, teliti, kerjasama, dan sebagainya. Sikap 

ilmiah dalam pembelajaran kimia merupakan bagian dari nilai, yaitu nilai ilmiah. 

Bila penanaman nilai ilmiah dalam pembelajaran kimia terjadi berulang-ulang, maka 

diharapkan nilai-nilai tersebut dapat terinternalisasi dalam diri peserta didik. Namun 

dalam pembelajarannya seolah-olah tidak ada muatan penanaman nilai dalam kimia, 

hal ini disebabkan muatan nilai yang terintegrasi dalam pembelajaran kimia tidak 

tertulis secara eksplisit dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, bahan ajar maupun 

media penunjang pembelajaran (Salirawati, 2010). Oleh karena itu perlu adanya 

optimalisasi pendidikan nilai dalam pendidikan kimia, agar gaung penanaman nilai 

melalui pembelajaran kimia dapat dirasakan peserta didik. 

       Dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 yang menuntut pembelajaran berpusat pada 

peserta didik (student centre) dapat digunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk 

mempermudah pengembangan nilai-nilai ilmiah peserta didik. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh Rohaeti et al. (2009) salah satu sumber belajar dan media 

pembelajaran yang dapat membantu peserta didik maupun guru dalam proses 

pembelajaran adalah LKS. LKS merupakan salah satu sumber belajar yang dapat 

dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan 

pembelajaran yang akan dihadapi. Menurut Surachman (dalam Rohaeti et al., 2009) 

LKS merupakan jenis hand out yang dimaksudkan untuk membantu peserta didik 

belajar secara terarah. Cara penyajian materi pelajaran dalam LKS meliputi 

penyampaian materi secara ringkas dan kegiatan yang melibatkan peserta didik 

secara aktif misalnya latihan soal, diskusi dan percobaan sederhana. 

       Berdasarkan Kompetensi Dasar dalam Kurikulum 2013 Kelas XI yaitu “3.11 

Menentukan konsentrasi/kadar asam atau basa berdasarkan data hasil titrasi asam 

basa, dan 4.11 Merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil  

percobaan titrasi asam-basa”, maka pembelajaran titrasi asam kuat dengan basa kuat 
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seharusnya dapat mengembangkan nilai-nilai ilmiah peserta didik. Tetapi 

berdasarkan observasi pada beberapa peserta didik di salah satu SMA Negeri di Kota 

Bandung, pembelajaran pada topik ini hanya ditekankan pada perhitungan semata. 

Padahal materi titrasi asam kuat dengan basa kuat adalah materi yang menarik dan 

aplikasinya dekat dengan kehidupan sehari-hari. 

       Saat dilakukan survei lapangan di beberapa Sekolah Menengah Atas di kota 

Bandung diketahui bahwa sekolah-sekolah tersebut masih menggunakan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk kelas XI. Hal ini menjelaskan bahwa topik 

titrasi asam kuat dengan basa kuat yang dipelajari di kelas XI semester genap tidak 

dilakukan praktikum dengan menggunakan LKS dengan pola 5M yang sesuai dengan 

Kurikulum 2013. 

       Selain itu, pelaksanaan pembelajaran menggunakan LKS titrasi asam kuat 

dengan basa kuat yang ada di lapangan ataupun buku paket peserta didik hanya berisi 

instruksi langsung (cook book) sehingga kurang memberikan pengalaman pada 

peserta didik untuk bekerja secara ilmiah. Peserta didik tidak dilatih berfikir dan 

berinisiatif sehingga tidak menantang kemampuan peserta didik karena prosedur 

percobaan, alat dan bahan sudah tersedia serta kesimpulannya hanya berisikan titik-

titik yang harus dilengkapi peserta didik dan peserta didik pun tidak dilatih untuk 

merumuskan hipotesis (Susiwi, 2009). 

       Melihat kesenjangan yang terjadi antara tuntutan pemerintah dalam mewujudkan 

pendidikan karakter, peran sekolah dan guru dalam mewujudkan pendidikan 

karakter, serta implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran kimia terhadap 

kenyataan yang terjadi di lapangan, peneliti menganggap penting untuk 

mengkonstruk LKS pola 5M untuk mengembangkan nilai-nilai ilmiah peserta didik. 

Peneliti menganggap hal ini merupakan upaya sadar dan terncana untuk membantu 

guru menyadari nilai-nilai ilmiah yang terkandung dalam suatu materi ajar, sehingga 

proses belajar mengajar menjadi lebih bermakna dan guru tidak hanya 

menyampaikan materi seperti ilmu murni saja. Sehingga peneliti mengambil judul 

penelitian “Konstruksi LKS Pola 5M Bermuatan Nilai sebagai Media untuk 

Mengembangkan Nilai-Nilai Ilmiah Peserta Didik SMA Kelas XI pada Topik Titrasi 

Asam Kuat dengan Basa Kuat”. 
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B. Identifikasi Masalah Penelitian 

       Terkait dengan upaya mewujudkan pendidikan karakter secara konstitusional 

yang tertuang dalam Kurikulum 2013, yaitu menuntut peserta didik memiliki 

“kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis dan kreatif dengan mempertimbangkan 

nilai dan moral Pancasila agar menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggungjawab, toleran dalam keberagaman, mampu hidup dalam masyarakat 

global, memiliki minat luas dalam kehidupan dan kesiapan untuk bekerja, kecerdasan 

sesuai dengan bakat/minatnya, dan peduli terhadap lingkungan”, dan menekankan 

pembelajaran kepada dimensi pedagogik modern, yaitu menggunakan pendekatan 

ilmiah. Proses pembelajaran menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam pembelajaran 

sebagaimana dimaksud meliputi mengamati (observing), menanya (questioning), 

mengumpulkan data (eksperimenting), mengasosiasi (associating), dan 

mengkomunikasikan (communicating). 

       Melalui semangat pendidikan karakter saat ini, salah satu cara untuk menunjang 

keberhasilannya adalah mengintegrasikan pendidikan karakter pada semua mata 

pelajaran yang diajarkan di sekolah, termasuk mata pelajaran Kimia. Namun peran 

guru saat ini lebih menitikberatkan pada pengembangan intelektual atau kognitif 

semata, sedangkan aspek soft skils atau nonakademik sebagai unsur pembentukan 

karakter belum diperhatikan secara optimal bahkan cenderung diabaikan. Hal ini 

dikarenakan banyak guru  yang tidak mengetahui cara menyampaikan atau 

menanamkan nilai-nilai tersebut dalam proses pembelajaran. 

       Salah satu cara mempermudah pelaksanaan Kurikulum 2013 yang menuntut 

pembentukan karakter dan pembelajaran berpusat pada peserta didik (student centre) 

adalah dengan menggunakan LKS yang dapat mengembangkan nilai-nilai ilmiah 

peserta didik. Namun pelaksanaan pembelajaran menggunakan LKS titrasi asam kuat 

dengan basa kuat yang ada di lapangan ataupun buku paket peserta didik hanya berisi 

instruksi langsung (cook book) sehingga kurang memberikan pengalaman pada 

peserta didik untuk bekerja secara ilmiah. 
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       Maka dapat disimpulkan untuk melaksanakan tuntutan pemerintah yang tertuang 

dalam Kurikulum 2013 dalam pembelajaran kimia pada topik titrasi asam kuat 

dengan basa kuat dapat dilakukan dengan bantuan media pembelajaran berupa LKS 

Pola 5M Bermuatan Nilai. Agar penelitian lebih terarah, maka permasalahan pada 

penelitian dibatasi hal-hal berikut: 

1. Materi yang dipilih sebagai konten adalah Titrasi Asam Kuat dengan Basa Kuat 

yang dipelajari peserta didik SMA kelas XI semester 2. 

2. Nilai-nilai yang dikembangkan pada materi ajar titrasi asam kuat dengan basa  

kuat pada kelas XI SMA adalah nilai-nilai ilmiah. 

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

       Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah “Bagaimana LKS Pola 5M 

untuk mengembangkan nilai-nilai ilmiah peserta didik SMA kelas XI sebagai media 

pembelajaran pada topik Titrasi Asam Kuat dengan Basa Kuat?” 

       Permasalahan yang umum di atas, diuraikan menjadi pertanyaan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana konstruksi LKS pola 5M bermuatan nilai yang dapat 

mengembangkan nilai-nilai ilmiah bagi peserta didik SMA kelas XI pada topik 

titrasi asam kuat dengan basa kuat? 

2. Nilai-nilai ilmiah apa saja yang dapat dikembangkan melalui LKS pola 5M 

bermuatan nilai pada topik titrasi asam kuat dengan basa kuat bagi peserta didik 

SMA kelas XI? 

3. Bagaimana tanggapan peserta didik terhadap LKS pola 5M bermuatan nilai pada 

topik titrasi asam kuat dengan basa kuat? 

 

D. Tujuan Penelitian 

       Terkait dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Memperoleh LKS pola 5M bermuatan nilai yang dapat mengembangkan nilai-

nilai ilmiah bagi peserta didik SMA kelas XI pada topik titrasi asam kuat dengan 

basa kuat tervalidasi. 
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2. Mendefinisikan nilai-nilai ilmiah apa saja yang dapat dikembangkan melalui 

LKS pola 5M bermuatan nilai pada topik titrasi asam kuat dan basa kuat bagi 

peserta didik SMA kelas XI. 

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian        

1. Bagi Guru 

       Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh guru sebagai media dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran pada topik titrasi asam kuat dengan basa kuat 

untuk mengembangkan nilai-nilai peserta didik. 

2. Bagi Peneliti  

       Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk 

penelitian selanjutnya, baik untuk mengembangkan LKS pola 5M bermuatan nilai 

pada topik berbeda ataupun digunakan sebagai instrumen penelitian untuk 

mengetahui pengaruh LKS pola 5M bermuatan nilai dalam mengembangkan nilai 

ilmiah  pada peserta didik.  

 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

       Skripsi ini tersusun atasa lima bab. Bab I (pendahuluan) terdiri atas enam sub 

bab, meliputi Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah Penelitian, Rumusan 

Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, dan Struktur 

Organisasi Skripsi.  

       Bab II (kajian pustaka) menjelaskan materi yang berhubungan dengan penelitian. 

Materi yang dijabarkan berupa konsep-konsep atau teori-teori dalam bidang yang 

dikaji, yaitu Lembar Kerja Siswa (LKS), LKS sebagai Media, LKS Bermuatan Nilai, 

dan Titrasi Asam Kuat dengan Basa Kuat. 

       Bab III (metode penelitian) terdiri atas tujuh sub bab, Lokasi, Objek dan Subjek 

Penelitian, Desain dan Metode Penelitian, Definisi Operasional, Instrumen 

Penelitian, Prosedur Penelitian, Alur penelitian, serta Teknik Analisis Data.  

       Bab IV (hasil penelitian dan pembahasan) terdiri atas dua sub bab. Di dalamnya 

memuat hasil penelitian dan pembahasan penelitian mengenai konstruksi LKS pola 

5M bermuatan nilai, nilai-nilai ilmiah yang terkait dalam LKS pola 5M bermuatan 

nilai, serta tanggapan peserta didik terhadap LKS pola 5M bermuatan nilai. 
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       Pada Bab V (kesimpulan dan saran) berisi tentang kesimpulan dari penelitian 

yang menjawab secara singkat dan jelas mengenai rumusan masalah penelitian. 

Selain itu terdapat saran yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan 

meyempurnakan  penelitian yang ditujukan kepada penilitian berikutnya. 


