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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembar kerja siswa merupakan panduan dalam melaksanakan 

praktikum bagi siswa disekolah. Lembar kerja siswa ini memuat prosedur atau 

tata cara kerja pelaksanaan praktikum. Lembar kerja siswa yang beredar di 

sekolah itu terdapat dalam bentuk yang umum yang dalam pelaksanaan 

praktikumnya, para siswa tinggal mengikuti prosedur yang ada tanpa 

mengembangkannya. Dengan begitu tidak akan ada kemajuan pada diri siswa 

dalam berpraktikum dan penguasaan materi. 

Dalam skripsi ini akan melakukan pengembangan pada lembar kerja 

siswa. Lembar kerja siswa yang dibuat berdasarkan inkuiri. Karena sejak 

manusia lahir ke dunia, manusia memiliki dorongan untuk menemukan sendiri 

pengetahuannya. Rasa ingin tahu tentang alam sekitar di sekelilingnya 

merupakan kodrat manusia sejak ia lahir ke dunia. Sejak kecil manusia 

memiliki keinginan untuk mengenal segala sesuatu melalui indera 

penglihatan, pendengaran, pengecapan dan indera-indera lainnya. Hingga 

dewasa keingintahuan manusia secara terus menerus berkembang dengan 

menggunakan otak dan pikirannya. Pengetahuan yang dimiliki manusia akan 

bermakna (meaningfull) manakala didasari oleh keingintahuan itu (Herdian, 

2010).  

Inkuiri merupakan suatu pembelajaran yang mengutamakan 

pengembangan pemikiran siswa. Siswa diharapkan dapat menemukan masalah 

yang terjadi dalam berpraktikum dan mengolahnya menjadi suatu pemikiran 

yang membuat siswa dapat mengetahui jawaban dari masalah yang ada. 

Inkuiri pada penelitian ini dikhususkan pada inkuiri terbimbing. Inkuri 

terbimbing ini merupakan suatu pendekatan dimana guru membimbing siswa 

melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan awal dan mengarahkan pada 

suatu diskusi. Dengan pendekatan ini, siswa belajar lebih berorientasi pada 
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bimbingan dan petunjuk dari guru sehingga siswa dapat memahami konsep-

konsep pelajaran (Sanjaya, 2008:202). 

Dalam penelitian ini digunakan materi Hukum Kekekalan Massa yang 

merupakan sub materi pokok dari ilmu kimia yang diperoleh secara ilmiah. 

Karena pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu apabila diperoleh secara 

ilmiah, yaitu melalui metoda ilmiah. Penerapan metoda ilmiah dalam ilmu 

kimia dimulai oleh Antoine Lavoisier (1743-1794) yang menemukan bahwa 

pada reaksi kimia tidak terjadi perubahan massa. Penemuan ilmiah yang 

selanjutnya dikenal sebagai Hukum Kekekalan Massa. Hukum ini menjadi 

salah satu dasar dari teori kimia yang pertama, yaitu teori atom yang 

dikemukakan oleh John Dalton sekitar tahun 1803 (Purba, 2006). 

Lembar kerja siswa berdasarkan inkuiri pada materi Hukum Kekekalan 

Massa bahwa dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah itu sama. 

Pernyataan ini mengundang banyak dugaan. Dugaan seperti berlaku atau tidak 

untuk semua materi. Dan ternyata jawabannya memerlukan banyak pemikiran. 

Pemikiran-pemikiran yang muncul seperti ini, akan coba di salurkan dalam 

pengisian lembar kerja siswanya. Dengan begitu tujuan dari pembuatan skripsi 

ini akan tercapai. 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan suatu penelitian 

pendidikan dengan judul  “PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA 

BERBASIS  INKUIRI TERBIMBING PADA PRAKTIKUM HUKUM 

KEKEKALAN MASSA” 

 

B. Rumusan  Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut : 

“Bagaimanakah  lembar kerja siswa berbasis inkuiri terbimbing pada 

praktikum hukum kekekalan massa?” 

 Agar rumusan tersebut lebih terarah dan memberikan gambaran yang 

jelas mengenai masalah yang akan diteliti, maka rumusan masalah di atas 

dijabarkan melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
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1. Bagaimana mengembangkan LKS praktikum hukum kekekalan massa 

berdasarkan inkuiri terbimbing? 

2. Bagaimana tingkat keterbacaan siswa terhadap prosedur dalam LKS 

praktikum hukum kekekalan massa? 

3. Bagaimanakah tingkat keakuratan (accuracy) dan kecermatan (precision) 

prosedur dalam LKS praktikum hukum kekekalan massa?     

 

C. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

Untuk lebih mengarahkan penelitian ini, maka ruang lingkup masalah 

yang diteliti dibatasi pada: 

1. Materi hukum kekekalan massa. 

2. Digunakan LKS praktikum hukum kekekalan massa berdasarkan inkuiri 

terbimbing. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengembangkan lembar kerja siswa dalam praktikum hukum kekekalan 

massa berdasarkan pendekatan inkuiri terbimbing. Secara khusus penelitian 

ini untuk mengetahui: 

1. Kelayakan LKS praktikum hukum kekekalan massa berdasarkan inkuiri 

terbimbing. 

2. Tingkat keterbacaan LKS hukum kekekalan massa berdasarkan inkuiri 

terbimbing. 

3. Tingkat keakuratan dan kecermatan LKS hukum kekekalan massa. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang 

berarti dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat, seperti: 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi guru kimia SMA dalam pembelajaran 

yang dapat mengaktifkan siswa dan membangkitkan motivasi siswa dalam 
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proses belajar mengajar sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna 

bagi siswa. 

2. Bagi mahasiswa atau peneliti lain, dapat dijadikan sebagai model LKS 

praktikum berdasarkan inkuri terbimbing.     

 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

Bab I pendahuluan menjelaskan hal-hal yang melatar belakangi dari 

penelitian, rumusan masalah berdasarkan latar belakangnya, ruang lingkup 

dan batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur 

organisasi skripsi. 

Bab II tinjauan pustaka menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan 

penelitian, diantaranya teori belajar, teori pengembangan LKS, teori inkuri 

terbimbing, dan teori materi hukum kekekalan massa. 

Bab III metodologi penelitian menjelaskan metode penelitian yang 

digunakan, bagaimana populasi dan sampel penelitian, alur penelitian, 

instrumen penelitian, bagaimana mengolah data penelitian dan apa saja 

definisi operasional yang terdapat dalam skripsi ini. 

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan temuan-temuan 

yang terdapat dalam melakukan penelitian. 

Bab V kesimpulan dan saran menjelaskan tentang hal-hal yang penting 

yang berhasil diperoleh saat penelitian dan berupa permohonan supaya skripsi 

ini menjadi lebih baik dan lebih berkembang. 

 

 


