
 
 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

IPA merupakan salah satu rumpun ilmu yang digunakan untuk mengukur kemaju-

an pendidikan suatu negara.  Pemahaman peserta didik suatu negara terhadap IPA 

dibandingkan secara rutin sebagai mana dilakukan melalui TIMSS (the Trends in 

International Mathematics and Science Study) dan PISA (Program for Internatio-

nal Student Assesment).   

 

Menurut data yang diperoleh dari Trends International Mathematis and Science 

Study (TIMSS) yang mengukur kemampuan matematika dan sains pelajar kelas 

VIII, pada tahun 1999 kemampuan IPA siswa Indonesia berada pada urutan 32 

dari 38 negara dengan nilai 435, pada tahun 2003 berada pada urutan 37 dari 46 

negara dengan nilai 420, pada tahun 2007 berada pada urutan 35 dari 49 negara 

dengan nilai 427, dan tahun 2011, nilai rata-rata siswa Indonesia untuk kemampu-

an sains hanya menempati urutan ke-40 dari 42 negara. Hasil studi TIMSS ini me-

nunjukkan bahwa siswa Indonesia masih berada pada ranking amat rendah dalam 

kemampuan 1) memahami informasi; 2) teori, analisis dan pemecahan masalah; 3) 

pemakaian alat, prosedur, dan pemecahan masalah; dan 4) melakukan investigasi 

(Kemdikbud, 2012). 
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Berdasarkan hasil Programme for International Student Assessment (PISA) yang 

mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains pelajar usia 15 tahun, pa-

da tahun 2000 kemampuan IPA siswa Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 41 

negara dengan nilai kemampuan sains Indonesia sebesar 393, pada tahun 2003 

berada pada urutan ke-38 dari 40 negara dengan nilai kemampuan sains Indonesia 

sebesar 395, pada tahun 2006 berada pada urutan ke-50 dari 57 negara dengan ni-

lai kemampuan sains Indonesia sebesar 393, pada tahun 2009 berada pada urutan 

ke-60 dari 65 negara dengan nilai kemampuan sains Indonesia sebesar 383, dan 

pada tahun 2012 berada pada urutan ke-64 dari 65 negara dengan nilai kemampu-

an sains Indonesia sebesar 382. 

 

Data dari TIMSS dan PISA tersebut memberikan gambaran tentang ketidaksesuai-

an pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di lapangan sehingga kemampuan 

sains siswa masih rendah.  Hal ini disebabkan karena siswa hanya dituntut untuk 

belajar dengan cara menghafal.  Padahal siswa seharusnya didorong untuk me-

ngembangkan kemampuan berfikirnya.  Pembelajaran dengan cara menghafal ter-

sebut akan menyebabkan siswa hanya akan pintar secara teori tetapi sangat miskin 

aplikasi. 

 

Untuk memperbaiki proses pembelajaran tersebut, pemerintah berupaya keras  un-

tuk memperbaiki sistem dan kurikulum pendidikan yang diterapkan di lembaga-

lembaga pendidikan.  Perbaikan kurikulum ini dilakukan berdasarkan tinjauan ter-

hadap kurikulum KTSP yang selama ini dinilai tidak mampu memberikan per-

kembangan yang signifikan terhadap kemampuan siswa (Kemdikbud, 2012).  
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Permasalahan yang timbul mengarahkan pemerintah untuk menghadirkan kuri-

kulum baru yang sekarang dikenal dengan kurikulum 2013. 

 

Dalam kurikulum 2013, pendekatan pembelajaran yang diterapkan adalah pende-

katan ilmiah (scientific approach).  Dengan pendekatan ilmiah siswa akan mem-

pelajari kimia berdasarkan fakta, tidak hanya didasarkan pada khayalan yang abs-

trak.  Hal ini karena banyak konsep-konsep sains yang kompleks dan abstrak se-

hingga mengakibatkan sains menjadi sangat sulit untuk dimengerti oleh sebagian 

besar siswa (Wang, 2007).  Artinya untuk mempermudah siswa dalam memahami 

konsep yang kompleks dan abstrak tersebut, siswa akan mulai belajar sains de-

ngan mengamati fenomena atau fakta yang terjadi di lingkungan. Dengan demiki-

an keterampilan proses sains dibutuhkan untuk memahami dan menggunakan 

sains, termasuk ilmu kimia (Hartono, 2007).  

 

Keterampilan proses sains dimaksudkan untuk  melatih dan mengembangkan ke-

terampilan intelektual atau kemampuan berpikir siswa, juga keterampilan-kete-

rampilan kognitif, manual, dan sosial.  Keterampilan proses sains juga bertujuan 

untuk mengembangkan kreativitas siswa dalam belajar, sehingga secara aktif da-

pat mengembangkan dan menerapkan kemampuan-kemampuannya.  

 

Berdasarkan fakta yang ada di sekolah-sekolah, sebagian besar kegiatan evaluasi 

yang dilakukan oleh guru hanya mencakup pengukuran produk saja tanpa mem-

perhatikan prosesnya.  Hal ini dikatakan juga oleh Arifin (2009) dalam penelitian-

nya bahwa banyak ditemukan kegiatan evaluasi yang tidak menyeluruh atau ha-

nya dilakukan di akhir pembelajaran.  Sistem penilaian yang mencakup produk sa-

ja hanya akan memberikan informasi tentang ketercapaian kognitif siswa setelah 
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pembelajaran sehingga tidak cukup untuk menilai keberhasilan proses pembelajar-

an, terutama dalam pembelajaran kimia. Oleh karena itu, guru kimia harus mampu 

memfasilitasi siswa dalam pembelajaran kooperatif atau kolaboratif tersebut se-

hingga akan melahirkan siswa yang produktif, kreatif, inovatif dan afektif melalui 

penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi.  Fasilitas ter-

sebut dapat berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) yang berbasis kepada keterampilan 

proses sains. 

 

Keberadaan LKS  memberi pengaruh yang cukup besar dalam proses belajar dan 

mengajar di sekolah, hal ini sesuai dengan beberapa penelitian yang telah dilaku-

kan.  Beberapa penelitian yang telah dilakukan diantaranya oleh Widodo (2013) 

yang mengembangkan LKS berbasis keterampilan proses sains pada materi asam 

basa.  Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2013) yang juga me-

ngembangkan LKS faktor-faktor penentu laju reaksi berbasis keterampilan proses 

sains. Yang semuanya menyatakan bahwa peningkatan penguasaan materi siswa 

yang mendapatkan pembelajaran menggunakan media LKS berbasis keterampilan 

proses sains lebih baik daripada peningkatan penguasaan materi siswa yang men-

dapatkan pembelajaran tanpa media LKS berbasis keterampilan proses sains.  

 

Dengan demikian guru perlu membuat suatu LKS yang berbasis keterampilan pro-

ses sains guna membantu siswa dalam menemukan konsep kimia berdasarkan fe-

nomena-fenomena yang ada dengan syarat didaktik, konstruksi, dan teknik. Selain 

itu cara penyajian materi pelajaran dalam LKS harus meliputi penyampaian materi 

secara ringkas yang melibatkan siswa secara aktif  misalnya latihan soal, diskusi, 

dan percobaan sederhana. 
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Stoikiometri merupakan salah satu materi kimia kelas X SMA yang cukup sulit 

untuk dipahami oleh siswa. Pernyataan ini didukung oleh hasil tes pemahaman 

siswa tentang stoikiometri dengan menggunakan instrumen diagnostik two-tier 

dalam penelitian yang dilakukan Indah Krisnawati dkk di Madrasah Aliyah di wi-

layah Malang pada Mei 2013. Dalam penelitian ini, pemahaman siswa dalam kon-

sep stoikiometri adalah sebagai berikut: sebagian besar siswa (47,62%) memiliki 

pemahaman yang rendah, 42,86% siswa memiliki pemahaman yang sedang dan 

7,54% siswa memiliki pemahaman yang sangat rendah. Selanjutnya sebanyak 

1,59% siswa memiliki pemahaman yang tinggi. Sedangkan siswa yang memiliki 

pemahaman sangat tinggi tidak ada. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa 

sebagian besar siswa memiliki pemahaman yang rendah ataupun sedang. Pema-

haman konsep masing-masing siswa ini seharusnya bisa ditingkatkan lagi, sehing-

ga keberadaan LKS sangat diperlukan untuk membantu siswa dalam penguasaan 

konsep pada materi ini. 

 

Pada kenyataannya guru hanya membeli LKS yang sudah jadi yang belum berba-

sis keterampilan proses sains. Guru terkadang kurang memperhatikan proses da-

lam penyampaian materi kimia dan kebanyakan hanya menerapkan metode ce-

ramah yang dianggap mudah. Siswa diarahkan kepada kemampuan untuk meng-

hafal informasi. Siswa tidak diajak untuk menemukan sendiri konsepnya melalui 

proses pembelajaran dengan pendekatan proses sains ini. Hal ini mengakibatkan 

ketika siswa lulus sekolah tidak produktif, kreatif dan inovatif. 

 

Hasil analisis terhadap LKS stoikiometri yang sudah ada, yaitu LKS tersebut ha-

nya berisi latihan soal atau review dari bahan ajar setiap topik bahasan pada materi 
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stoikiometri, bentuknya berupa pertanyaan-pertanyaan. Memiliki perpaduan war-

na yang kurang menarik, memiliki susunan indikator yang tidak sesuai, tidak ter-

dapat fakta-fakta yang menuntun siswa menemukan sendiri konsep stoikiometri, 

bahasa yang digunakan susah dimengerti, dan yang terakhir belum semua LKS 

berbasis keterampilan proses sains. 

 

Berdasarkan hasil studi lapangan terhadap beberapa siswa dan guru pada enam se-

kolah di kota Bandar Lampung (SMA tersebut adalah SMAN 9 Bandar Lampung, 

SMAN 3 Bandar Lampung, SMAN 7 Bandar Lampung, SMAN 14 Bandar Lam-

pung, SMA Perintis 2, dan SMA Bhakti Utama), sebagian besar telah mengguna-

kan LKS dalam kegiatan pembelajaran pada materi stoikiometri.  LKS yang digu-

nakan oleh guru tidak didesain untuk melatihkan keterampilan proses sains siswa 

dan hanya berorientasi pada produk (pengetahuan) saja.  Hal ini terbukti dengan 

diperoleh hasil bahwa  83,33 % guru menyatakan lebih sering menggunakan buku 

paket pada saat menyampaikan materi stoikiometri daripada menggunakan LKS.  

Hal ini dikarenakan soal-soal latihan dalam LKS kurang banyak, terkadang soal 

yang diberikan tidak ada jawabannya, materi yang disajikan tidak terlalu lengkap, 

tidak semua KD/indikator terwakili, tingkat kesukaran yang tidak kompleks, se-

hingga tidak dapat digunakan untuk bahan bacaan tambahan siswa selain buku 

paket yang ada.  

 

Sebanyak 100 % guru menyatakan LKS yang mereka gunakan mengambil dari 

buku, alasannya karena LKS dari penerbit belum cukup membantu dan soal-soal-

nya juga kurang banyak dan  tidak sesuai dengan urutan indikator pencapaian 

kompetensi.  Dalam kaitannya dengan keterampilan proses sains, 83,33% guru 
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menyatakan LKS yang mereka gunakan sudah dengan pendekatan ini.  Dan seba-

nyak 16,67%  guru menyatakan belum mengetahui tentang keterampilan proses 

sains.  

 

Dilihat dari segi bahasa dan kemenarikannya, didapatkan bahwa sebagian siswa 

yaitu sebanyak 30 % menyatakan bahwa mereka merasa kesulitan untuk mema-

hami bahasa yang digunakan serta desain LKS yang mereka gunakan kurang me-

narik.  Hal ini pun diakui oleh sebagian besar guru.  Mereka menyatakan bahwa 

LKS yang mereka gunakan masih terlalu sederhana.  Hal ini terbukti dengan di-

peroleh hasil bahwa 61,67% siswa menyatakan LKS yang mereka gunakan belum 

menggunakan perpaduan warna yang dapat menarik minat siswa.   

 

Berdasarkan hakikat ilmu kimia dan fakta tersebut, maka diperlukan lembar kerja 

siswa (LKS) yang mampu melatihkan keterampilan proses sains untuk membantu 

guru dan siswa dalam menyelesaikan permasalahan pada kegiatan pembelajaran 

khususnya pada materi stoikiometri.  Oleh karena itu dilakukanlah penelitian yang 

berjudul “Pengembangan LKS Berbasis Keterampilan Proses Sains Pada Materi 

Stoikiometri.” 

 

B. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik LKS stoikiometri berbasis keterampilan proses sains? 

2. Bagaimana tanggapan guru terhadap LKS stoikiometri berbasis keterampilan 

proses sains ? 
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3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap LKS stoikiometri berbasis keterampilan 

proses sains ? 

4. Apa sajakah faktor pendukung ketika menyusun LKS stoikiometri berbasis 

keterampilan proses sains ? 

5. Apa sajakah kendala-kendala yang ditemui ketika menyusun LKS stoikiometri 

berbasis keterampilan proses sains ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengembangkan LKS stoikiometri berbasis keterampilan proses sains. 

2. Mendeskripsikan karakteristik LKS stoikiometri berbasis keterampilan proses 

sains. 

3. Mendeskripsikan tanggapan guru terhadap LKS stoikiometri berbasis keteram-

pilan proses sains. 

4. Mendeskripsikan tanggapan siswa terhadap LKS stoikiometri berbasis keteram-

pilan proses sains. 

5. Mengetahui faktor pendukung selama menyusun LKS stoikiometri berbasis ke-

terampilan proses sains. 

6. Mengetahui kendala-kendala yang ditemui ketika menyusun LKS stoikiometri 

berbasis keterampilan proses sains. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Dengan dilakukannya penelitian tentang pengembangan lembar kerja siswa ber-

basis ketrampilan proses sains pada materi kelaruta dan hasil kali kelarutan ini 

diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Guru 

Sebagai salah satu alternatif media pembelajaran dalam melaksanakan pembelaja-

ran yang efektif dan efisien. 

2. Siswa 

Sebagai salah satu media pembelajaran yang diharapkan mampu mempermudah siswa 

dalam mengkonstruksi konsep-konsep dalam ilmu kimia, khususnya pada materi stoi-

kiometri serta melatih keterampilan proses sains. 

3. Sekolah 

Menjadi informasi dan sumbangan pemikiran dalam mengembalikan ilmu kimia pada 

bidang kajiannya sebagai upaya meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah. 

4. Umum 

Sebagai tambahan referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan 

LKS kimia berbasis keterampilan proses sains dalam pembelajaran kimia di SMA 

maupun tingkat satuan pendidikan lainnya. 

 

E. Ruang Lingkup 

 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah : 

1. Penelitian pengembangan adalah suatu penelitian yang bertujuan mengem-

bangkan suatu produk dan menguji produk yang dihasilkan (sampai uji ter-

batas). 
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2. Lembar Kerja Siswa yang dikembangkan adalah LKS yang berbasis keteram-

pilan proses sains. 

3.  Keterampilan proses sains yang digunakan dalam penelitian ini adalah kete-

rampilan proses dasar yang terdiri atas a) mengamati, b) inferensi, c) klasifi-

kasi, d) menafsirkan, e) meramalkan, dan f) berkomunikasi (Hartono, 2007). 

 


