
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan investasi penting dalam menghadapi globalisasi, sehingga 

pendidikan harus dapat menyiapkan generasi muda abad ke-21 yang  unggul, ber-

daya saing tinggi dan mampu bekerjasama guna mencapai kemakmuran bagi 

setiap negara (Tilaar, 1998).  UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pen-

didikan Nasional, menjelaskan tentang tujuan pendidikan nasional, yakni untuk 

mengembangkan 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.   

Output yang diharapkan dari pendidikan nasional adalah dihasilkannya generasi 

muda yang memiliki moral yang baik dan juga memiliki keahlian yang tinggi, 

atau yang sering disebut dengan kecakapan hidup (life skill).  WHO (1993) men-

definisikan life skill sebagai berbagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat 

beradaptasi dan berperilaku positif, yang memungkinkan seseorang mampu meng-

hadapi berbagai tantangan dan tuntutan dalam hidupnya secara efektif.   

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam proses peningkatan 

kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Agar tujuan pendidikan nasional 
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tercapai, maka seharusnya pembelajaran yang dilakukan tidak hanya menekankan 

pada pencapaian kognitif saja,  namun juga harus menanamkan aspek sikap dan 

juga keterampilan dalam pembelajaran.  Kondisi penyelenggaraan pendidikan 

selama ini lebih mementingkan aspek kognitif, sedangkan keterampilan proses 

untuk mendapatkannya terabaikan. Permasalahan dalam pembelajaran khususnya 

sains, yaitu pendidikan masih berorientasi hanya pada produk pengetahuan, 

kurang berorientasi pada proses.  Pengajaran sains juga hanya mencurahkan 

pengetahuan, dalam hal ini fakta, konsep, dan prinsip melalui ceramah dan tanya 

jawab (Tim Penyusun, 2003b). 

Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 menjelaskan tentang pelaksanaan dua 

kurikulum di Indonesia, yaitu KTSP dan kurikulum 2013.  Sekolah yang  sudah 

menerapkan kurikulum 2013 dijadikan sebagai sekolah percontohan.  Kurikulum 

2013 memiliki orientasi pada pendidikan dengan pencapaian life skill pada siswa.  

Kurikulum 2013 memiliki kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, dan keteram-

pilan.  Kompetensi sikap yang berupa sikap spiritual terdapat dalam Kompetensi 

Inti-1 (KI-1) , sikap sosial terdapat dalam Kompetensi Inti-2 (KI-2).  KI-1 dan KI-

2 berorientasi pada keterlaksanaan pembelajaran yang menanamkan attitude pada 

siswa.  Aspek kognitif terdapat dalam Kompetensi Inti-3 (KI-3) berorientasi pada 

ketercapaian hardskill.  Aspek keterampilan terdapat dalam Kompetensi Inti-4 

(KI-4) yang berorientasi pada pencapaian hard skill dan softskill siswa.   

Salah satu pendekatan yang sesuai untuk kurikulum 2013 adalah pendekatan sain-

tifik, yang dalam pelaksanaannya dalam pembelajaran melibatkan 5 tahapan ke-

giatan yang dilakukan siswa, yakni : mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, menalar, dan mengkomunikasikan (Tim Penyusun, 2014a).  
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Pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini dilakukan dengan mengarahkan 

siswa untuk belajar dalam suatu kelompok-kelompok diskusi, yang tentunya hal 

ini akan melatih terjadinya interaksi antarsiswa, dengan demikian keterampilan 

sosialnya akan terlatih.  Kelima tahapan dalam pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik tersebut akan melatih keterampilan berpikir siswa untuk menemukan 

konsep yang diajarkan.  Pendekatan saintifik dalam pembelajaran perlu diperkuat 

dengan menerapkan model pembelajaran berbasis penyingkapan atau penelitian, 

misalnya discovery learning (Tim Penyusun, 2014a). 

Metode discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses 

pembelajaran yang terjadi yang terjadi apabila pelajar tidak disajikan dengan pe-

lajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan siswa mengorganisasi sendiri 

(Tim Penyusun, 2014a).  Menurut Munandar (Rohim, 2012), selain berkaitan 

dengan belajar penemuan, pembelajaran dengan discovery juga bisa meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif.  Model pembelajaran discovery merupakan kegiatan 

pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk 

mencari dan menemukan sesuatu (benda, manusia, atau peristiwa) secara sis-

tematis, kritis, logis, analitis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri 

penemuannya dengan penuh percaya diri. 

Pelaksanaan kurikulum 2013 menuntut semua mata pelajaran, termasuk mata 

pelajaran kimia untuk menyesuaikan dengan tuntutan dalam kurikulum 2013.    

Pelajaran kimia adalah salah satu dari mata pelajaran dalam rumpun sains yang  

merupakan dasar bagi ilmu pengetahuan yang lain, seperti kedokteran, farmasi, 

dan lain-lain.  Konten ilmu kimia yang berupa konsep, hukum, dan teori, pada 

dasarnya merupakan produk dari rangkaian proses menggunakan sikap ilmiah.  
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Oleh sebab itu, pembelajaran kimia harus memperhatikan karakteristik kimia 

sebagai proses, produk dan sikap (Tim Penyusun, 2014a).  Konsep dalam ilmu 

kimia umumnya bersifat kompleks dan abstrak.  Konsep yang bersifat abstrak 

cenderung berpotensi menyebabkan kesulitan belajar dan pemahaman konsep 

yang salah pada siswa (Umaida, 2009).  

Teori atom merupakan konsep yang sukar, karena mengandung konsep-konsep 

abstrak yang sulit dipahami oleh sebagian besar siswa, hal ini didukung dengan 

hasil penelitian Umaida (2009) tentang studi kesulitan belajar dan pemahaman 

konsep struktur atom pada siswa SMA yang dilakukan di SMA Negeri 8 Malang, 

disebutkan bahwa sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam memahami 

konsep-konsep abstrak.  Beberapa siswa juga mengalami kesalahan konsep 

tentang teori atom.  Hal ini juga didukung oleh penelitian Fadiawati (2011) 

tentang perkembangan konsepsi pembelajar tentang struktur atom dari SMA 

hingga Perguruan Tinggi,  dalam penelitiannya disebutkan bahwa terdapat kon-

sepsi siswa yang kurang ilmiah tentang konsep-konsep dalam struktur atom, lalu 

konsepsi sebagian besar siswa SMA kelas X tentang struktur atom Bohr cende-

rung tidak terstruktur atau berada dalam kepingan-kepingan dan kurang sesuai 

dengan sebagian besar konsep-konsep yang berhubungan dengan konsep struktur 

atom Bohr. 

Materi teori atom bersifat abstrak dan atom tidak dapat diamati langsung oleh 

siswa.  Kenyataan ini mengakibatkan siswa kesulitan dalam memahami konsep 

teori atom secara menyeluruh. Atom sendiri bersifat abstrak, sehingga banyak dari 

siswa yang tidak benar-benar meyakini keberadaan atom.  Kebanyakan siswa 

menerima pembelajaran teori atom seperti mereka mempelajari sejarah, atau 
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sesuatu yang sudah ada dan harus mereka terima sebagaimana adanya (Ikhsani, 

2013).  Siswa menganggap materi teori atom adalah materi yang mengandung 

banyak konsep yang harus mereka hafalkan.  Hal ini kemudian berujung pada 

sulitnya siswa menyadari betapa pentingnya konsep tentang atom dalam pem-

belajaran kimia selanjutnya di SMA, misalnya pada materi ikatan kimia. 

Selama ini paradigma yang mendominasi pembelajaran teori atom di sekolah 

adalah teacher-centered, dimana guru melakukan proses transfer pengetahuan 

dengan berperan sebagai sumber informasi dan siswa sebagai penerima informasi.  

Hal ini menimbulkan asumsi siswa, bahwa untuk mempelajari teori atom mereka 

hanya perlu menyiapkan kapasitas memori yang cukup besar untuk menyimpan 

semua konsep-konsep yang dijelaskan oleh guru di kelas (Ikhsani, 2013).  Para-

digma pembelajaran yang baik adalah paradigma yang mampu melibatkan siswa 

dalam proses berpikir , sehingga salah satu paradigma pembelajaran yang dapat 

digunakan adalah paradigma pembelajaran student-centered, yang dapat juga di-

aplikasikan dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik. 

Penggunaan media pembelajaran akan sangat membantu pembelajaran student-

centered.  Salah satu media yang dapat digunakan adalah LKS.  Penggunaan LKS 

dalam proses belajar mengajar dapat memberikan kesempatan penuh kepada siswa 

untuk mengembangkan proses berpikirnya.  LKS memuat sekumpulan kegiatan 

mendasar yang harus dilakukan oleh siswa untuk memaksimalkan pemahaman 

dalam upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai indikator pencapaian hasil 

belajar yang harus ditempuh (Trianto, 2007).  LKS juga merupakan sarana untuk 

membantu siswa dalam menambah informasi tentang konsep yang dipelajari me-

lalui kegiatan belajar secara sistematis (Suyitno, 1997).  Berdasarkan pendapat 



6 

 

 
 

dua ahli tersebut, maka idealnya suatu LKS haruslah dapat menjadi gambaran 

tahap pembelajaran yang ada di kelas serta menjadi gambaran rangkaian kegiatan 

siswa dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan observasi terhadap LKS yang beredar di pasaran, umumnya di 

pasaran beredar LKS yang di cover luarnya tertulis disesuaikan dengan kurikulum 

2013, namun bagian isi LKS masih saja sama dengan LKS pada umumnya, yaitu 

berupa ringkasan materi dan soal-soal latihan.  Hasil observasi pada LKS yang 

digunakan di  6 SMA negeri dan swasta di Lampung Selatan, dapat diketahui 

bahwa LKS yang digunakan di sekolah-sekolah di Lampung Selatan, umumnya 

berisi ringkasan materi dan disertai oleh soal-soal untuk latihan.  LKS tersebut 

belum terdapat arahan untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang diharapkan 

dapat membantu siswa menemukan sendiri konsep yang sedang diajarkan.  Pada 

cover LKS tertera bahwa LKS tersebut sudah sesuai dengan kurikulum 2013, 

namun jika dilihat kontennya LKS tersebut masih sama aja dengan LKS lain yang 

menyajikan ringkasan materi dan latihan soal, meskipun dalam penyusunannya 

sudah memperhatikan urutan KD yang sesuai dengan kurikulum 2013.  LKS juga 

belum disusun dengan menggunakan pendekatan saintifik atau model. 

Hasil wawancara dengan guru kimia diperoleh informasi bahwa semua guru kimia 

di kabupaten Lampung Selatan yang diwawancarai menyatakan perlu dilakukan 

pengembangan LKS berbasis pendekatan saintifik yang menggunakan model 

discovery learning pada materi teori atom Bohr.  Untuk menghasilkan produk 

hasil pengembangan yang dalam hal ini adalah LKS yang berkualitas baik, maka 

produk yang dikembangkan harus memenuhi kriteria kevalidan, kepraktisan, dan 

keefektivan (Nieveen, 2007). 
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Agar tujuan pembelajaran kimia  khususnya pada materi teori atom Bohr tercapai, 

maka perlu dilakukan pengembangan LKS yang berkualitas baik dan dapat mem-

bangun pemahaman siswa, sehingga dapat meningkatkan minat siswa untuk mem-

pelajari materi teori atom Bohr.  Siswa diharapkan dapat memahami konsep teori 

atom secara menyeluruh dan bukan hanya sekedar hafalan yang kemudian dilupa-

kan.  Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk memperlancar pembelajaran 

materi teori atom Bohr adalah dengan cara menyediakan media pembelajaran 

LKS yang berbasis pendekatan saintifik yang menggunakan model discovery 

learning.  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan 

judul “Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Pendekatan Saintifik dengan 

Model Discovery Learning pada Materi Teori Atom Bohr.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, permasalahan yang akan 

dikaji pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah validitas LKS berbasis pendekatan saintifik dengan model 

discovery learning pada materi teori atom Bohr? 

2. Bagaimanakah kepraktisan LKS berbasis pendekatan saintifik dengan model 

discovery learning pada materi teori atom Bohr? 

3. Bagaimanakah keefektivan LKS berbasis pendekatan saintifik dengan model 

discovery learning pada materi teori atom Bohr? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:  

1. Mendeskripsikan validitas LKS berbasis pendekatan saintifik dengan model 

discovery learning pada materi teori atom Bohr. 

2. Mendeskripsikan kepraktisan LKS berbasis pendekatan saintifik dengan 

model discovery learning pada materi teori atom Bohr. 

3. Mendeskripsikan keefektivan LKS berbasis pendekatan saintifik dengan 

model discovery learning pada materi teori atom Bohr. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Hasil pengembangan LKS berbasis pendekatan saintifik dengan model discovery 

learning  materi teori atom Bohr yang diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Guru 

LKS hasil pengembangan dapat digunakan sebagai media pembelajaran baru 

dalam melaksanakan pembelajaran, yang diharapkan dapat membantu siswa 

memahami konsep teori atom Bohr, meskipun materi ini terkesan abstrak. 

 

2. Siswa 

LKS hasil pengembangan dapat digunakan sebagai salah satu media pembelajaran 

yang diharapkan  mampu mempermudah siswa dalam memahami konsep dasar 

ilmu kimia, pada materi teori atom Bohr.  Dengan adanya LKS berbasis pende-

katan saintifik dengan model discovery learning  ini diharapkan dapat meng-

eksplorasi proses berpikir siswa dan juga menambah minat siswa untuk mem-

pelajari materi ini. 
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3. Sekolah 

LKS hasil pengembangan bisa menjadi informasi dan sumbangan pemikiran 

dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah sehingga dapat 

tercapai tujuan yang ingin dicapai pada pelaksanaan kurikulum 2013. 

 

4. Umum 

LKS hasil pengembangan dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian lebih 

lanjut mengenai pengembangan LKS dengan pendekatan saintifik pada materi-

materi yang kimia yang lain.  

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah : 

1. Pengembangan adalah proses untuk mengembangkan produk baru atau me-

nyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan 

(Sujadi, 2003).   Dalam penelitian ini produk pendidikan yang dikembangkan 

adalah media pembelajaran yang berupa Lembar Kerja Siswa. 

2. Lembar Kerja Siswa yang dikembangkan adalah LKS berbasis pendekatan 

saintifik dengan model discovery learning pada materi teori atom Bohr. 

3. Materi pada penelitian ini adalah teori atom Bohr.  Adapun cakupan materi 

dalam teori atom Bohr meliputi hubungan spektrum emisi atom hidrogen 

dengan struktur atom menurut teori atom Bohr, lintasan stasioner, energi yang 

terlibat dalam perpindahan elektron antarlintasan dalam atom, dan jumlah 

elektron maksimum dalam kulit. 

4. Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis pendekatan saintifik dengan model 

discovery learning merupakan suatu produk yang berupa lembaran-lembaran 
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yang di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang dibuat sesuai dengan 

langkah-langkah dalam pembelajaran dengan model discovery learning dan 

bertujuan untuk melatih ketrampilan berpikir siswa dalam menemukan konsep 

yang diajarkan. 

5. Metode discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai 

proses pembelajaran yang terjadi yang terjadi apabila pelajar tidak disajikan 

dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan siswa mengorga-

nisasi sendiri (Tim Penyusun, 2014a).  Tahapan dalam pembelajaran dengan 

model discovery learning seperti yang dijelaskan dalam lampiran Pemendikbud 

No. 59 Tahun 2014 tentang model-model pembelajaran, terdiri dari: stimulasi, 

identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi, dan gene-

ralisasi. 

6. Kriteria pengembangan produk yang digunakan adalah kriteria pengembangan 

menurut Nieveen (2007), yang menyatakan bahwa suatu material dianggap ber-

kualitas, jika memenuhi aspek-aspek antara lain 1) relevansi (mengacu pada 

validitas isi), 2) konsistensi (yang mengacu pada validitas konstruk), 3) keprak-

tisan (practically), 4) keefektivan (effectiveness).  LKS yang dikembangkan 

dikatakan baik jika memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif.   

7. Kevalidan LKS hasil pengembangan diukur berdasarkan hasil validasi ahli.  

8.  Kepraktisan diukur berdasarkan penilaian guru dan respon siswa terhadap 

produk yang dikembangkan, respon siswa terhadap pembelajaran dengan LKS 

hasil pengembangan, dan hasil penilaian observer terhadap keterlaksanaan LKS 

dalam pembelajaran.   
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9. Keefektivan diukur berdasarkan ketuntasan belajar siswa secara klasikal dengan 

syarat siswa yang tuntas jumlahnya lebih besar atau sama dengan 85 % dari 

jumlah siswa yang ada di kelas tersebut (Prasetyo, 2012). 

 

   

 


