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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang ditandai 

dengan pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan dan keterampilan 

yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran (KEMENDIKBUD, 2012).  Untuk 

mencapai ketiga kompetensi tersebut, pemerintah mengatur secara terperinci 

proses pembelajaran yang dicantumkan dalam Permendikbud no 22 tahun 2016 

tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah.  

Salah satu model pembelajaran yang dianjurkan untuk diterapkan dalam 

proses pembelajaran dalam standar proses adalah model pembelajaran penemuan 

(inkuiri). Hal ini didasarkan pada prinsip pembelajaran yang digunakan yakni (1) 

dari siswa diberi tahu menuju siswa mencari tahu, dan (3) dari pendekatan 

tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Model 

pembelajaran inkuiri merupakan suatu kegiatan belajar yang melibatkan secara 

maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan meyelidiki secara 

sistemik, kritis, logis, dan analisis sehingga dapat merumuskan sendiri 

penemuannya (KEMENDIKBUD, 2017).  

Model pembelajaran inkuiri memiliki beberapa tingkatan diantaranya inkuiri 

terkontrol, terbimbing, terencana dan bebas (Anam, 2016). Model inkuiri yang 

cocok diterapkan di Sekolah Menengah Atas adalah inkuiri terbimbing karena 

sesuai dengan karakteristik siswa SMA yang cenderung kurang mandiri dan masih 

membutuhkan saran dan isyarat dari guru (Rokhmatika, Harlita, dan Prayitno, 

2012). Pada model pembelajaran inkuiri terbimbing siswa melakukan proses 

mencari dan menemukan dengan bantuan guru sebagai fasilitator (Sulistina, 

2010).  

Dalam proses pembelajaran menggunakan model inkuiri, guru biasanya 

menggunakan metode tanya-jawab, demonstrasi dan praktikum (Wenning, 2005). 

Berdasarkan hal tersebut, dalam penerapan model inkuiri terbimbing ini, salah 

satu metode yang dapat digunakan adalah metode praktikum. Selain dapat 

digunakan untuk merealisasikan pembelajaran inkuiri, metode praktikum tepat 
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digunakan dalam pembelajaran kimia. Salah satu karakteristik dari pembelajaran 

kimia yang efektif adalah mendukung penjelasan teoritis dengan praktik yang 

sebenarnya pada laboratorium (Kurbanoglu dan Akim, 2010). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Ural (2016) praktikum berbasis inkuiri terbimbing 

dapat meningkatkan sikap positif dan menurunkan kecemasan siswa dalam 

melaksanakan praktikum kimia, serta meningkatkan keterampilan kerja 

laboratorium. Praktikum berbasis inkuiri pun memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk berpartisipasi langsung dalam pembelajaran sehingga dapat menarik 

dan memotivasi siswa untuk belajar kimia (Rahmawati, Haryani, dan Kasmui, 

2014)   

Pada proses pembelajaran dengan metode praktikum dibutuhkan lembar kerja 

siswa (LKS). Berdasarkan penelitian Maypalita, Mawardi dan Zainul (2017) 

penggunaan LKS praktikum berbasis inkuiri terbimbing dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. LKS berbasis inkuiri terbimbing efektif digunakan untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa (Nurliana, Fadiawati, dan 

Sunyono, 2017). Penggunaan LKS berbasis inkuiri terbimbing pun dapat 

meningkatkan keterampilan proses sains (Rahmawati, Haryani, dan Kasmui, 

2014). Berdasarkan hal tersebut, pengunaan LKS berbasis inkuiri terbimbing baik 

digunakan pada proses pembelajaran. 

Salah satu materi kimia kelas XII adalah kimia unsur. Berdasarkan penelitian 

mengenai identifikasi materi kimia SMA yang sulit menurut pandangan guru dan 

calon guru (Haryani, Prasetyo, dan Saptarini., 2014), materi kimia unsur termasuk 

dianggap sulit baik dalam hal konsep, cara mengajarkan maupun cara menilai 

penguasaan siswa. Unsur-unsur yang berada dalam sistem periodik yaitu 118 

unsur memiliki keunikan, sifat dan manfaat masing-masing dalam membentuk 

suatu materi (Chang, 2007). Dengan jumlah unsur serta fungsinya dalam 

kehidupan sehari-hari membuat siswa kesulitan dalam mencapai kompetensi dasar 

sehingga untuk itu perlu dilakukan suatu cara bagaimana mencari pembelajaran 

alternatif yang menarik dan inovatif (Willian dan Andriani, 2013). Salah satunya 

dapat dengan menggunakan metode pembelajaran praktikum berbasis inkuiri 

terbimbing. 
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Penelitian tentang pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) praktikum 

berbasis inkuiri terbimbing pada materi kimia unsur belum banyak dilakukan. 

Berdasarkan hasil kajian pustaka terhadap LKS dalam buku ajar kurikulum 2013, 

tidak terdapat LKS pratikum berbasis inkuiri terbimbing pada materi kimia unsur 

baik unsur golongan utama maupun transisi. Selain itu berdasarkan kajian 

mengenai penelitian yang relevan, LKS praktikum berbasis inkuiri terbimbing 

banyak dikembangkan untuk materi laju reaksi, larutan penyangga dan koloid. 

Hanya terdapat satu pengembangan LKS praktikum berbasis inkuiri terbimbing 

pada materi kimia unsur yakni identifikasi unsur flour dalam obat kumur (Rahma, 

2017) 

Salah satu topik dari materi kimia unsur adalah unsur periode 3. Materi kimia 

unsur periode 3 tercantum dalam Permendikbud no. 24 tahun 2016, tepatnya pada 

kompetensi dasar 3.8 (Pengetahuan) yakni “Menganalisis kelimpahan, 

kecenderungan sifat fisika dan kimia, manfaat, dan proses pembuatan unsur-unsur 

periode 3 dan golongan transisi (periode 4)” dan kompetensi dasar 4.8 yakni 

“Menyajikan data hasil penelusuran informasi sifat dan pembuatan unsur-unsur 

periode 3 dan unsur golongan transisi (periode 4)”. Terdapat 8 unsur dalam 

periode 3, salah satunya aluminium. Aluminium sangat dekat kaitannya dengan 

kehidupan sehari-hari. Aluminium sendiri banyak digunakan sebagai alat rumah 

tangga, alat elektronik, kemasan makanan dan lainnya. Hal tersebut dikarenakan 

aluminium memiliki sifat-sifat yang khas. Salah satu sifat aluminium yang 

berbeda dari unsur-unsur periode 3 lainnya adalah sifat amfoter. Sifat amfoter 

memiliki peran ketika membahas hukum periodesitas atau perubahan periodik 

sifat asam basa unsur dan senyawanya (Orwat, Bernard, dan Migdal-Mikuli. 

2016). Oleh karena itu, penyelidikan mengenai sifat amfoter aluminium akan 

menarik dilakukan. 

Penelitian tentang pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) praktikum 

berbasis inkuiri terbimbing untuk menyelidiki sifat amfoter aluminium dan 

persenyawaannya untuk siswa SMA belum dikembangkan hingga saat ini. 

Sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan 

masalah utama dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengembangan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) praktikum berbasis inkuiri terbimbing pada topik identifikasi 

sifat asam-basa aluminium dan persenyawaannya?”. Rumusan masalah ini 

dikembangkan melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengembangkan prosedur praktikum identifikasi sifat asam-basa 

aluminium dan persenyawaannya yang optimum? 

2. Bagaimana kelayakan Lembar Kerja Siswa (LKS) praktikum berbasis inkuiri 

terbimbing pada topik identifikasi sifat asam-basa aluminium dan 

persenyawaannya yang dikembangkan? 

3. Bagaimana keterlaksanaan praktikum identifikasi sifat asam-basa aluminium 

dan persenyawaannya menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) praktikum 

berbasis inkuiri terbimbing yang dikembangkan? 

4. Bagaimana tanggapan siswa terhadap Lembar Kerja Siswa (LKS) praktikum 

berbasis inkuiri terbimbing pada topik identifikasi sifat asam-basa aluminium 

dan persenyawaannya yang dikembangkan? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini, secara umum adalah “Memperoleh LKS 

praktikum berbasis inkuiri terbimbing pada topik identifikasi sifat asam-basa 

aluminium dan persenyawaannya yang dapat digunakan pada tingkat SMA/MA” 

dan secara khusus, 

1. Mengembangkan prosedur praktikum yang optimum pada topik identifikasi 

sifat asam-basa aluminium dan persenyawaannya 

2. Mengetahui kelayakan dari LKS praktikum berbasis inkuiri terbimbing pada 

topik identifikasi sifat asam-basa aluminium dan persenyawaannya 

berdasarkan hasil validasi dosen dan guru. 

3. Mengetahui hasil keterlaksanaan praktikum menggunakan LKS praktikum 

berbasis inkuiri terbimbing pada topik identifikasi sifat asam-basa aluminium 

dan persenyawaannya berdasarkan hasil observasi dan jawaban siswa. 
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4. Mengetahui tangggapan siswa terhadap LKS praktikum berbasis inkuiri 

terbimbing pada topik identifikasi sifat asam-basa aluminium dan 

persenyawaannya yang dikembangkan. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Untuk mengarahkan penelitian ini, maka permasalahan dibatasi pada hal-hal 

berikut 

1. Aluminium yang digunakan dalam praktikum identifikasi sifat asam-basa 

aluminium dan persenyawaannya yakni aluminium foil, aluminium 

hidroksida dan aluminium oksida. 

2. Optimasi prosedur praktikum didasarkan pada optimasi bahan dan langkah 

kerja praktikum. 

3. Kelayakan Lembar Kerja Siswa (LKS) praktikum ditinjau dari kesesuaian 

dengan indikator keterampilan inkuiri, kesesuaian konsep, tata bahasa, tata 

letak dan perwajahannya. 

4. Penelitian dilakukan sampai uji model terbatas, tidak dilakukan perbaikan 

terhadap hasil uji coba dan tidak meneliti pengaruh-pengaruh penggunaan 

LKS yang dikembangkan terhadap hasil belajar. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dunia 

pendidikan. Manfaat dari penelitian ini antara lain, 

1. Memberikan informasi terkait pengembangan LKS berbasis inkuiri 

terbimbing pada materi kimia unsur. 

2. Memberikan alternatif petunjuk praktikum dalam pembelajaran kimia pada 

kompetensi dasar 4.8 kelas XII SMA/MA 

3. Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk pengembangan penelitian 

lebih lanjut terkait pengembangan LKS praktikum berbasis inkuiri terbimbing 

pada materi kimia unsur. 

1.6 Struktur Organisasi 

Skripsi ini terdiri atas lima bab dengan disertai daftar pustaka dan lampiran. 

Bab I dalam skripsi ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
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manfaat penelitian dan struktur organisasi. Bab II dalam skripsi ini berisi tinjauan 

pustaka mengenai metode praktikum, Lembar Kerja Siswa (LKS), inkuiri 

terbimbing, pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) praktikum berbasis inkuiri 

terbimbing dan materi aluminium. Bab III dalam skipsi ini berisi metode 

penelitian mengenai desain penelitian, alur penelitian, partisipan dan tempat 

penelitian, pengumpulan data dan analisis data. Bab IV dalam skripsi ini berisi 

temuan dan pembahasan mengenai pengembangan prosedur praktikum pada topik 

identifikasi sifat asam basa aluminium dan persenyawaannya, hasil kelayakan 

LKS praktikum berbasis inkuiri terbimbing yang dikembangkan dan hasil uji 

keterlaksanaan praktikum menggunakan LKS praktikum berbasis inkuiri 

terbimbing yang dikembangkan serta tanggapan siswa mengenai LKS dan 

praktikum menggunakan LKS praktikum yang dikembangkan. Bab V dalam 

skripsi ini berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi. 

 


