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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan teknologi, berbagai metode maupun 

model dalam pembelajaran pun dikembangkan agar dapat lebih menarik minat, 

meningkatkan kreativitas serta meningkatkan pemahaman siswa. Berdasarkan 

PP No. 19 Thn 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 19 ayat (1): 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik 

serta psikologis peserta didik. 

Kimia merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berawal dari fakta 

berdasarkan penemuan para ilmuwan yang dijadikan suatu teori. Teori-teori 

tersebut akan jatuh bila munculnya teori baru yang lebih kuat. Salah satu cara 

untuk membuktikan teori-teori tersebut yang dapat dilakukan saat ini ialah 

dengan merancang ulang sebuah fenomena atau cara kerja yang dilakukan oleh 

ilmuwan tersebut. Ternyata cara tersebut bukan hanya untuk membuktikan fakta, 

namun dapat pula menimbulkan motivasi siswa untuk menarik minat serta 

mengembangkan sebuah keterampilan proses yang sering disebut dengan 

keterampilan proses IPA. “Untuk menimbulkan motivasi siswa dalam 

mempelajari kimia terutama untuk menarik minat siswa dalam mengembangkan 
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konsep-konsep, maka setiap siswa diperkenalkan dengan cara para ilmuwan 

bekerja untuk mendapatkan teorinya. Cara kerja para ilmuwan ini dikenal 

sebagai metode ilmiah yang meliputi langkah-langkah yang disebut 

keterampilan proses IPA” (Dahar, et al,1986. 

Oleh sebab itu, tidak sedikit para peneliti di bidang pendidikan terus 

mengembangkan metode serta model pembelajaran. Salah satunya ialah metode 

praktikum yang banyak dikembangkan dalam pembelajaran kimia. Seperti yang 

telah dilakukan oleh Heinz Neber dan Michael Anton mengenai pertanyaan 

epistemic dalam kegiatan pre-eksperimental (2008), Ian Abrahamsa dan Robin 

Millar mengenai studi keefektifan praktikum sebagai metode belajar dan 

pembelajaran (2008), Mulyono HAM mengenai model praktikum berwawasan 

lingkungan/praktikum kimia skala kecil (2002), atau Susiwi et al, mengenai 

keterampilan proses sains siswa SMA pada model pembelajaran praktikum 

diskriptif-empiris-induktif-hipotesis dedukatif (MPP D-E-H) (2009), serta masih 

banyak peneliti lainnya yang melakukan penelitian mengenai metode praktikum 

di berbagai negara. 

Berdasarkan paparan di atas, metode eksperimen atau praktikum menjadi 

salah satu metode yang menjadi sorotan banyak peneliti. Namun sebagian besar 

orang beranggapan bahwa praktikum membutuhkan keterampilan yang tinggi, 

dan tidak sedikit pula yang tersandung oleh biaya dalam pelaksanaan praktikum. 

Hal tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Praktikum hanyalah rangkaian 

dari kegiatan yang telah kita kenal sebagai keterampilan-keterampilan proses 

IPA yang meliputi: mengamati, menafsirkan pengamatan, meramalkan, 
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menggunakan alat dan bahan, menerapkan konsep, merencanakan penelitian, 

berkomunikasi, mengajukan pertanyaan (Dahar et al, 1986). 

Pada kurikulum KTSP 2006 untuk SMP/MTs kompetensi dasar 2.1, 

salah satu kegiatan pembelajarannya ialah melakukan percobaan sederhana 

untuk menentukan sifat asam dan basa. Berdasarkan survei pada empat SMP di 

kota Bandung, percobaan yang banyak dilakukan ialah mengenai indikator asam 

basa alami. Salah satunya ialah pembuatan indikator asam basa alami dengan 

bahan yang banyak digunakan ialah kembang sepatu, kunyit dan kol ungu. 

Namun, praktikum pembuatan indikator alami asam basa yang terlaksana pada 

umumnya membutuhkan waktu yang cukup banyak, sedangkan waktu yang 

tersedia hanya sedikit. Selain itu, keterbatasan alat dan bahan di laboratorium 

sekolah menyebabkan beberapa guru memberikan penugasan pada siswa untuk 

membuat ekstrak indikator asam basa alami tersebut di rumah. Sedangkan 

kegiatan praktikum di sekolah hanya sebatas pengujian pada larutan asam dan 

basa. “Hal ini menunjukkan bahwa metode praktikum memerlukan berbagai 

fasilitas peralatan dan bahan yang tidak selalu mudah diperoleh dan kadangkala 

mahal” (Sastradinata, 2009). Salah satu cara untuk mengantisipasi berbagai 

kendala tersebut ialah dengan melaksanakan praktikum kimia skala kecil. 

Dengan praktikum kimia skala kecil, berbagai kendala tersebut dapat 

teratasi. Praktikum kimia skala kecil mampu memecahkan permasalahan 

mengenai jumlah alat dan bahan, serta fasilitas yang mengacu pada biaya. 

Kelebihan lainnya ialah efektivitas waktu yang digunakan dalam percobaan. 

Dengan peralatan yang tersedia dalam kit praktikum kimia skala kecil, jumlah 
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bahan yang digunakan untuk percobaan berkurang, karena alat-alat tersebut 

hanya mampu menampung bahan dalam jumlah yang sedikit. Hal ini 

mempengaruhi biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan. Kelebihan 

lainya ialah kit praktikum kimia skala kecil yang praktis dan tidak memerlukan 

tempat luas untuk penyimpanan. Oleh sebab itu model praktikum kimia skala 

kecil ini dapat menjadi sebuah alternatif dalam penggunaan metode praktikum. 

Dalam pelaksanaan sebuah metode praktikum, salah satu hal yang 

penting untuk dipersiapkan adalah penuntun praktikum. Setiap percobaan 

memiliki penuntun praktikum masing-masing. Begitu pula pada praktikum kimia 

skala kecil pada subtopik pembuatan indikator asam basa alami. Menurut survei, 

pada percobaan pembuatan indikator asam basa alami, guru memperoleh 

penuntun praktikum atau berupa lembar kerja siswa, berasal dari buku teks. 

Namun selain dari buku teks, adapula guru yang membuat sendiri dengan buku 

teks sebagai acuan. Penuntun ini tidak dapat digunakan untuk praktikum kimia 

skala kecil. 

Menurut survei dari 10 buku teks yang beredar di kalangan SMP, hanya 

ada 6 buku yang di dalamnya terdapat penuntun praktikum pembuatan indikator 

asam basa alami. Dari keenam penuntun tersebut, tidak ada satu pun buku yang 

menyediakan untuk model praktikum kimia skala kecil. Penuntun praktikum 

kimia skala kecil pada subtopik pembuatan indikator asam basa alami yang 

menggunakan kit praktikum kimia skala kecil hasil pengembangan Mulyono 

HAM sudah tersedia, namun masih terdapat beberapa kekurangan (akan dibahas 

lebih lanjut pada bab 4 halaman 33), sehingga perlu dilakukan pengembangan 
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lebih lanjut. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengembangan Penuntun Praktikum Kimia Skala Kecil pada Subtopik 

Pembuatan Indikator Asam Basa Alami untuk SMP/MTs”. 

 

B. Penjelasan Istilah 

1. Pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang 

telah ada (Sugiyono, 2010). 

2. Penuntun praktikum merupakan instruksi atau informasi yang disajikan 

dalam bentuk tulisan dengan maksud agar peserta didik (praktikan) dapat 

bekerja mandiri (individual atau berkelompok) dalam melangsungkan 

prosedur percobaan (eksperimen) untuk mencapai tujuan percobaan 

(Manan, 2010). 

3. Praktikum kimia skala kecil merupakan praktikum kimia sederhana 

berwawasan lingkungan dengan jumlah bahan yang lebih sedikit, serta 

dengan memodifikasi teknik, alat-alat, dan instruksi (Delta College, 2000). 

4. Indikator asam basa alami adalah zat yang dapat menunjukkan sifat atau 

derajat keasaman/kebasaan suatu senyawa, yang berasal dari bahan alam 

(Manan, 2009). 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

masalah secara umum dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimanakah 
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pengembangan penuntun praktikum kimia skala kecil pada subtopik pembuatan 

indikator asam basa alami di SMP/MTs?“. 

Namun rumusan masalah yang dipaparkan di atas masih bersifat umum. 

Oleh sebab itu, untuk memperjelas penelitian maka dirumuskan masalah-

masalah yang lebih spesifik, yaitu: 

1. Bahan alam apa sajakah yang baik untuk digunakan sebagai indikator asam 

basa alami? 

2. Jenis pelarut apakah yang dapat memberikan hasil optimal dalam pembuatan 

indikator asam basa alami? 

3. Berapakah jumlah pelarut yang optimal untuk digunakan dalam melarutkan 

ekstrak bahan alam pada pembuatan indikator asam basa alami? 

4. Bagaimanakah keterbacaan penuntun praktikum kimia skala kecil pada 

subtopik pembuatan indikator alami asam basa di SMP? 

5. Bagaimanakah penilaian guru terhadap penuntun praktikum kimia skala kecil 

pada subtopik pembuatan indikator asam basa alami? 

 

D. Pembatasan Masalah 

1. Bahan alam berasal dari tumbuh-tumbuhan di lingkungan sekitar dan 

dipilih berdasarkan kesamaan jumlah yang digunakan untuk membuat 

indikator asam basa alami. Selain itu, bahan alam dimasukkan ke dalam 

kategori baik untuk digunakan sebagai indikator asam basa alami bila 

memiliki kriteria yang akan dijelaskan lebih lanjut di halaman 16. 
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2. Pelarut yang digunakan ialah pelarut yang memberikan hasil optimal, 

dengan data awal ialah yang biasa digunakan dalam penuntun praktikum. 

3. Penuntun praktikum kimia skala kecil ini hanya dikembangkan hingga 

tahap uji coba terbatas untuk mengetahui keterbacaan penuntun 

praktikum. 

4. Keterbacaan penuntun praktikum dilihat dari dua aspek, yaitu 

keterlaksanaan penuntun serta respon siswa terhadap penuntun. 

Keterlaksanaan diperoleh melalui lembar observasi selama uji coba 

terbatas. Respon siswa diperoleh melalui angket setelah pelaksanaan uji 

coba terbatas. 

5. Tanggapan guru terhadap penuntun praktikum kimia skala kecil pada 

subtopik pembuatan indikator asam basa alami diperoleh melalui angket 

respon guru secara terbatas. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh penuntun praktikum 

yang dapat digunakan untuk praktikum kimia skala kecil pada subtopik 

pembuatan indikator asam basa alami di SMP/MTs. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi banyak manfaat, 

diantaranya: 
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1. Bagi Sekolah 

a. Mengurangi pengeluaran biaya untuk bahan-bahan yang digunakan 

b. Tidak memerlukan tempat yang luas untuk penyimpanan kit praktikum 

kimia skala kecil 

c. Kit praktikum kimia skala kecil praktis untuk dibawa ke dalam kelas, 

bila di sekolah tersebut belum memiliki laboratorium. 

2. Bagi Guru 

a. Sebagai bahan pertimbangan guru IPA SMP untuk menggunakan 

penuntun praktikum kimia skala kecil 

b. Efisiensi waktu, baik dalam hal persiapan sebelum praktikum maupun 

selama kegiatan praktikum berlangsung, namun tujuan dari penggunaan 

metode ini tetap dapat tercapai 

c. Mengurangi resiko kecelakaan selama pelaksanaan praktikum. 

3. Bagi Siswa 

a. Memberikan pengalaman belajar mengenai kegiatan praktikum dalam 

ruang lingkup kimia 

b. Melatih siswa agar memiliki kemampuan keterampilan proses sains, 

dan lebih mandiri  

c. Melatih siswa untuk tanggap dan lebih peduli terhadap lingkungan 

d. Memperkenalkan siswa terhadap bahan kimia yang terdapat pada 

kehidupan sehari-hari 

e. Meningkatkan motivasi siswa untuk menyukai mata pelajaran IPA 

terpadu, khususnya kimia. 
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4. Bagi Peneliti Lainnya 

Diharapkan menjadi suatu acuan bagi peneliti selanjutnya dalam membuat 

suatu penuntun praktikum kimia skala kecil baik pada subtopik yang sama 

maupun berbeda. 

 


