
 

 

 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

  

 

 

A.  Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan hal penting yang dibutuhkan manusia.  Dengan pendidikan 

seseorang dapat mengetahui dan melakukan hal baru.  Pendidikan tidak hanya 

berorientasikan pada pengembangan kognitif siswa tetapi juga memerhatikan 

pengembangan potensi-potensi lain dari siswa.  Di dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab I Pasal I Ayat 1 dijelaskan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepri-

badian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara.  Untuk mengembangkan seluruh potensi peserta 

didik menjadi manusia Indonesia berkualitas maka selama ini telah dikembangkan 

beberapa kurikulum salah satunya kurikulum 2013. 

 

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar me-

miliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, pro-

duktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.  Untuk mencapai 
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tujuan tersebut, kurikulum 2013 menerapkan pendekatan ilmiah (scientific 

approach) dalam pembelajaran, di mana peserta didik diharapkan memiliki ke-

mampuan menggali informasi melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, 

menalar, dan mengomunikasikan atau bisa disingkat 5M (Tim penyusun, 2014).  

Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menggali potensi peserta didik dalam 

berbagai mata pelajaran, tidak terkecuali mata pelajaran kimia.  

 

Mata pelajaran kimia di SMA/MA mempelajari segala sesuatu tentang zat yang 

meliputi komposisi, struktur dan sifat, perubahan, dinamika dan energetika zat 

yang melibatkan keterampilan dan penalaran.  Pembelajaran kimia harus me-

merhatikan karakteristik ilmu kimia sebagai proses, produk dan menanamkan 

sikap ilmiah pada siswa.  Proses itu misalnya pengamatan dan eksperimen, se-

dangkan sikap ilmiah misalnya objektif dan jujur pada saat mengumpulkan dan 

menganalisis data.  Dengan menggunakan proses dan sikap ilmiah itu siswa akan 

menemukan konsep tentang materi yang dipelajari dan inilah yang disebut produk 

kimia.  Selama ini ada kecenderungan sebagian guru kimia kurang memerhatikan 

karakteristik ilmu kimia dalam pembelajaran. 

 

Guru dianjurkan menggunakan berbagai media agar dapat mengajarkan kimia 

yang mencakup proses, produk, dan menumbuhkan sikap ilmiah pada siswa serta 

membuat pembelajaran lebih menarik.  Idealnya dengan menggunakan media 

pembelajaran siswa akan lebih mudah memahami pelajaran.  Salah satu media 

yang mendukung pembelajaran adalah Lembar Kerja Siswa (LKS) (Asyhar, 

2012).  LKS merupakan media atau alat bantu dalam kegiatan pembelajaran yang 

dapat mempermudah pemahaman terhadap materi yang dipelajari.                   



   

3 

LKS diharapkan membantu siswa lebih aktif dan mandiri.  LKS yang baik harus 

mengandung syarat didaktik, konstruksi dan teknis.  Persyaratan didaktik artinya 

LKS harus menekankan pada tahapan proses siswa untuk menemukan konsep.  

Syarat konstruksi yaitu LKS harus menggunakan bahasa, susunan kalimat, tingkat 

kesukaran dan kejelasan yang mudah dimengerti oleh siswa.  Syarat teknis yaitu 

baik tulisan, gambar dan penampilan LKS harus jelas, tepat, dan menarik 

(Darmodjo dan Kaligis, 1992).   

 

Guru dalam pembelajaran kimia banyak yang belum menggunakan LKS berdasar-

kan karakteristik LKS yang baik dan belum sesuai dengan pendekatan pembel-

ajaran yang digunakan salah satunya pendekatan ilmiah.  LKS dengan pendekatan 

ilmiah harus mencakup kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan data, me-

nalar dan mengomunikasikan.  Contohnya pada materi titrasi asam basa, LKS 

yang digunakan harus dapat menuntun siswa merancang percobaan titrasi.  Pada 

tahap mengamati siswa akan disajikan fenomena yaitu larutan asam cuka dan 

larutan NaOH yang sudah diketahui konsentrasinya dan yang belum diketahui 

konsentrasinya.  Dari tahap mengamati, diharapkan akan timbul pertanyaan 

“Bagaimana cara untuk membuktikan bahwa konsentrasi yang tertera dalam botol 

larutan itu benar?”.  Kemudian siswa akan dibimbing merancang dan melakukan 

percobaan mengenai titrasi.  Pada tahap menalar, siswa akan mengerjakan ber-

bagai pertanyaan diskusi agar siswa dapat membangun konsep titrasi asam basa.  

Selanjutnya, pada tahap mengomunikasikan siswa diinstruksikan untuk mem-

presentasikan kesimpulan percobaan dan diskusi.  Dengan LKS berbasis pen-

dekatan ilmiah membuat siswa lebih antusias dalam pembelajaran dan dapat lebih 

mudah menemukan konsep titrasi asam basa. 
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Hal tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Saradima (2014) yaitu pengembangan 

LKS dengan pendekatan ilmiah (scientific approach) pada materi kelarutan dan 

hasil kali kelarutan memiliki aspek kesesuaian isi, keterbacaan, dan kemenarikan 

yang dapat dikatakan sangat tinggi dan tidak membosankan sehingga dapat me-

nambah minat siswa untuk mempelajari materi kelarutan dan hasil kali kelarutan.  

Oleh karena itu masih perlu dikembangkan LKS dengan pendekatan ilmiah untuk 

materi kimia lainnya.  

 

Berdasarkan hasil studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara terhadap 6 

guru kimia dan pengisian angket oleh 30 siswa kelas XII IPA di tiga SMA Negeri 

dan tiga SMA Swasta di Bandar Lampung diperoleh bahwa pada tahun ini 100% 

guru telah menggunakan kurikulum 2013 dan 66,67% guru telah mengetahui ten-

tang pendekatan ilmiah namun belum terlalu paham dan 33,33% guru belum 

mengetahui dan memahami pendekatan ilmiah karena belum mengikuti pelatihan.  

Dalam pembelajaran siswa diharapkan mampu membangun konsep dengan sen-

dirinya, sehingga pembelajaran harus berpusat pada siswa dan guru hanya sebagai 

fasilitator, faktanya 16,67% guru menggunakan metode ceramah, 33,33% diskusi 

dan 50% eksperimen dan diskusi.  

 

Pembelajaran di sekolah khususnya kimia pada materi-materi tertentu seperti 

titrasi asam basa harus didukung dengan kegiatan praktikum, faktanya baik guru 

maupun siswa menyatakan 50% melakukan praktikum ataupun demonstrasi titrasi 

asam basa walaupun alat yang digunakan untuk titrasi tidak semestinya yaitu 

mengganti Buret dengan pipet tetes, dan 50% tidak melakukan praktikum karena 

80% guru menyatakan kurangnya jam pelajaran untuk melaksanakan praktikum 
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titrasi asam basa, kesibukan guru, kurangnya ketersediaan alat dan bahan serta 

laboratorium yang beralih fungsi menjadi kelas dan 20%  guru tidak melakukan 

praktikum karena alergi dengan bahan kimia.  Guru yang melakukan praktikum 

dalam pembelajaran titrasi asam basa, sebanyak 66,67% guru telah menyampai-

kan materi titrasi asam basa setelah praktikum, dan 33,33% guru menyampaikan 

materi sebelum praktikum.   

 

Media yang dapat digunakan guru untuk memudahkan pembelajaran titrasi asam 

basa salah satunya adalah LKS.  Faktanya, 83,33% guru telah menggunakan LKS 

dalam pembelajaran titrasi asam basa dan 16,67% guru tidak menggunakan LKS 

karena tidak sempat membuat sendiri, sehingga guru hanya menggunakan buku 

cetak kimia dan siswa diinstruksikan untuk mengerjakan soal-soal yang ada di 

buku cetak tersebut.  Bagi guru yang menggunakan LKS dalam pembelajaran 

titrasi asam basa, 80% menyatakan LKS sudah berupa petunjuk percobaan dan 

pertanyaan-pertanyaan, dan sebanyak 20% LKS yang digunakan hanya berupa 

kumpulan soal-soal dan 100% LKS tersebut belum menggunakan pendekatan 

ilmiah.   

 

LKS seharusnya dibuat sendiri oleh guru, namun faktanya hanya 20% guru yang 

membuat LKS, 20% guru mengambil dari buku atau sumber lain karena tidak 

sempat membuat sendiri dan takut kalau LKS yang dibuat sendiri tidak menarik, 

dan 60% membeli dari penerbit karena pihak sekolah yang menganjurkan dan 

menyediakan. LKS yang digunakan oleh guru 20% sudah disertai dengan gambar, 

tabel, grafik, dan perpaduan warna yang menarik dan 80% LKS tidak disertai 

gambar, tabel, grafik dan perpaduan warna yang menarik.  Hal senada juga 
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diungkapkan oleh 76,92% siswa yang menyatakan LKS yang digunakan guru 

tidak disertai gambar, tabel, grafik, dan perpaduan yang menarik dan 23,08% LKS 

sudah disertai gambar,tabel, dan grafik namun warnanya hitam putih dan tidak 

menarik dan apabila LKS yang digunakan dari membeli, kertasnya seperti kertas 

buram.  Selain itu 53,85% siswa menyatakan LKS yang diberikan guru mudah 

dipahami dan 46,15% siswa menyatakan LKS yang diberikan guru tidak mudah 

dipahami, sehingga 61,54% siswa memiliki kesulitan dalam mengikuti langkah-

langkah dalam LKS.  Berdasarkan wawancara, 16,67% menyatakan LKS tidak 

membantu pembelajaran karena tidak semua siswa bisa memahami dan mengikuti 

instruksi di LKS, sedangkan 83,33% guru menyatakan LKS membantu proses 

pembelajaran.  Sehingga, 100% guru dan 86,67% siswa menyatakan perlunya 

pengembangan LKS khususnya pada materi titrasi asam basa berbasis pendekatan 

ilmiah.  

 

Berdasarkan masalah dan fakta tersebut, maka diperlukan LKS yang menerapkan 

pendekatan ilmiah secara baik dan benar, sehingga dapat membantu guru dan sis-

wa dalam menyelesaikan permasalahan pada kegiatan pembelajaran khususnya 

pada materi titrasi asam basa.  Oleh karena itu dilakukan penelitian yang  berjudul 

“ Pengembangan Lembar Kerja Siswa pada Materi Titrasi Asam Basa Berbasis 

Pendekatan Ilmiah ”.  

 

 

B.  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Bagaimanakah karakteristik lembar kerja siswa pada materi titrasi asam basa 

berbasis pendekatan ilmiah dari hasil pengembangan yang dilakukan? 

2. Bagaimanakah tanggapan guru terhadap lembar kerja siswa ilmiah pada materi 

titrasi asam basa berbasis pendekatan ilmiah yang dikembangkan? 

3. Bagaimanakah tanggapan siswa terhadap lembar kerja siswa berbasis 

pendekatan ilmiah pada materi titrasi asam basa? 

4. Apa kendala yang ditemui selama menyusun lembar kerja siswa pada materi 

titrasi asam basa berbasis pendekatan ilmiah?  

 

C.  Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Mengembangkan lembar kerja siswa pada materi titrasi asam basa berbasis 

pendekatan ilmiah; 

2. Mendeskripsikan karakteristik lembar kerja siswa pada materi titrasi asam basa 

berbasis pendekatan ilmiah; 

3. Mendeskripsikan tanggapan guru mengenai lembar kerja siswa pada materi 

titrasi asam basa berbasis pendekatan ilmiah; 

4. Mendeskripsikan tanggapan siswa mengenai lembar kerja siswa pada materi 

titrasi asam basa berbasis pendekatan ilmiah; 

5. Mengetahui hal-hal yang menjadi kendala dalam penyusunan lembar kerja 

siswa pada materi titrasi asam basa berbasis pendekatan ilmiah.  
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D.  Manfaat Penelitian 

 

Dengan dilakukannya penelitian tentang pengembangan lembar kerja siswa pada 

materi titrasi asam-basa berbasis pendekatan ilmiah ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi: 

1. Siswa 

Penggunaan LKS berbasis pendekatan ilmiah ini diharapkan dapat membantu 

siswa membangun konsep titrasi asam basa, menambah minat siswa dalam meng-

ikuti proses pembelajaran dan menumbuhkan sikap ilmiah. 

2. Guru 

Pengembangan LKS berbasis pendekatan ilmiah dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran yang menunjang proses pembelajaran sehingga lebih efektif , ter-

arah dan menarik.  LKS ini juga dapat dijadikan referensi bagi guru dalam menyu-

sun dan mengembangkan LKS yang lebih baik untuk pembelajaran kimia. 

3. Sekolah 

Dengan adanya pengembangan LKS ini diharapkan dapat menjadi informasi dan 

sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran kimia di 

sekolah.  

4. Peneliti 

Untuk mengetahui cara mengembangkan LKS berbasis pendekatan ilmiah 

sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dan diterapkan dikemudian hari.  

Pengembangan LKS ini juga dapat dijadikan media bagi peneliti dalam melaku-

kan pembelajaran kimia di sekolah. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah : 

1. Pengembangan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan se-

suatu yang didasarkan kepada pengalaman, prinsip yang telah teruji, penga-

matan yang seksama dan percobaan yang terkendali, di mana dalam hal ini 

yang di kembangkan adalah salah satu media pembelajaran berupa lembar 

kerja siswa (LKS); 

2. Lembar kerja siswa yang dikembangkan adalah lembar kerja siswa dengan 

menggunakan pendekatan ilmiah; 

3. Cakupan materi yang dibahas dalam penelitian pengembangan lembar kerja 

siswa berbasis pendekatan ilmiah  ini adalah tentang titrasi asam basa yang 

meliputi titrasi asam kuat-basa kuat, titrasi asam kuat-basa lemah, dan titrasi 

asam lemah-basa kuat; 

4. Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan pendekatan ilmiah merupakan alat bantu 

atau media untuk menyampaikan pesan kepada siswa yang digunakan oleh 

guru dalam proses pembelajaran yang dapat berupa lembaran tugas yang harus 

dikerjakan siswa dalam kajian dan tujuan tertentu untuk mendukung proses 

pembelajaran dengan pendekatan ilmiah bertujuan untuk membangun konsep 

siswa berdasarkan fenomena yang ada serta melatih keterampilan proses yang 

dimilikinya. 


