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1. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kunci utama dalam program pencerdasan dan pembangun-

an bangsa dan negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional ber-

tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beril-

mu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta ber-

tanggung jawab.  Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional tersebut, visi yang 

diemban oleh pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan nasional 

sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua 

warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia Indonesia yang berkualitas 

sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman. 

Namun, sistem pendidikan nasional yang telah dibangun ternyata belum sepenuh-

nya mampu menjawab kebutuhan dan tantangan nasional dan global dewasa ini.  

Program peningkatan kualitas pendidikan yang selama ini menjadi fokus pembi-

naan masih menjadi masalah yang paling menonjol dalam dunia pendidikan.  

Sementara itu, kualitas pendidikan masih jauh dari yang diharapkan.  Pada tahun 

2011 indeks pengembangan pendidikan atau Education Development Index (EDI) 
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Indonesia sebesar 0,947.  Nilai ini menempatkan Indonesia diposisi ke-69 dari 

127 negara yang disurvei.  Pada tahun 2012 peringkat Indonesia naik ke peringkat 

64 dari 120 negara yang disurvei dengan nilai indeks pengembangan pendidikan 

sebesar 0,938.  Akan tetapi,  indeks pengembangan pendidikan atau Education 

Development Index (EDI) pada tahun 2012 mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya yaitu dari 0,947 ke 0,938. 

 

Menurut hasil penelitian TIMSS (Trends in International Mathematics and 

Science Study) dan PISA (Programme  for International Student Assessment) 

menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia pada bidang sains tidak meng-

gembirakan.  Menurut data yang diperoleh dari TIMSS tahun 2011, Indonesia ber-

ada pada urutan ke-40 dari 42 negara dengan nilai 406 (Martin, dkk., 2012).  Se-

mentara itu, hasil PISA tahun 2012, Indonesia berada di peringkat dua terbawah 

yaitu peringkat 64 dari 65 negara dengan nilai 382. 

 

Kemampuan sains siswa Indonesia yang masih rendah tersebut salah satunya di-

sebabkan karena dalam pembelajaran sains termasuk kimia, kebanyakan siswa di-

tuntut untuk lebih banyak mempelajari konsep-konsep dan prinsip-prinsip sains 

secara verbalistis.  Cara pembelajaran seperti itu menyebabkan siswa pada umum-

nya hanya mengenal banyak peristilahan sains secara hafalan tanpa makna 

(Widodo, 2013). 

 

Pemerintah telah mengupayakan peningkatan mutu pendidikan nasional, khusus-

nya pendidikan sains.  Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan penyempur-

naan kurikulum pendidikan.  Mulai tahun ajaran 2013/2014 pemerintah telah 

memberlakukan kurikulum baru yaitu kurikulum 2013.  Pembelajaran merupakan 
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proses ilmiah, oleh karena itu kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan 

ilmiah (saintifik) dalam pembelajaran.  Pendekatan saintifik diyakini sebagai titian 

emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan pe-

serta didik.   Menurut Permendikbud Nomor 103 tahun 2014 tentang Pembelajar-

an Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, ada lima pengalaman bela-

jar dengan pendekatan saintifik yaitu mengamati (observing), menanya (question-

ing), mencoba (experimenting), menalar (associating), dan mengkomunikasikan 

(communicating) 

 

Kegiatan mengamati (observing) sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin 

tahu peserta didik sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang 

tinggi.  Melalui kegiatan menanya (questioning) dapat membiasakan siswa ber-

pikir spontan dan cepat, serta sigap dalam merespon persoalan yang tiba-tiba 

muncul.  Lalu kegiatan mencoba (experimenting) dapat membantu siswa dalam 

memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik dengan melakukan percobaan, 

terutama untuk materi atau substansi yang sesuai.  Kegiatan  menalar (asso-

ciating) akan melatih siswa mengolah informasi melalui penalaran dan berfikir ra-

sional.  Tahap terakhir yaitu kegiatan  mengkomunikasikan (communicating) 

 akan menghasilkan siswa yang memiliki keterampilan intrapersonal, keteram-

pilan interpersonal, dan keterampilan organisasional (sosial) (Tim Penyusun, 

2013). 

 

Kimia merupakan cabang dari ilmu pengetahuan alam, yang berkenaan dengan 

kajian-kajian tentang struktur dan komposisi materi, perubahan yang dapat di-

alami materi, dan fenomena-fenomena lain yang menyertai perubahan materi 
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(Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, 2007).  Konten ilmu kimia yang 

berupa konsep, hukum, dan teori, pada dasarnya merupakan produk dari rangkai-

an proses menggunakan sikap ilmiah.  Oleh sebab itu, pembelajaran kimia harus 

memperhatikan karakteristik kimia sebagai proses, produk dan sikap (Fadiawati, 

2011). 

Karakteristik pembelajaran kimia sesuai dengan pendekatan saintifik, karena da-

lam memperoleh pengetahuan kimia hal yang pertama kali dilakukan adalah ke-

giatan mengamati.  Oleh Karena itu, pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomu-

nikasikan cocok digunakan untuk mempelajari ilmu kimia.   

 

Penerapan kurikulum 2013 akan mempengaruhi kegiatan pembelajaran di seko-

lah.  Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik adalah hal yang baru bagi 

siswa dan guru.  Hal ini menyebabkan beberapa sekolah belum mempersiapkan 

sarana prasarana misalnya berupa buku pelajaran, Lembar Kerja Siswa (LKS), 

petunjuk praktikum, dan media pembelajaran lain.  Hal-hal tersebut merupakan 

kendala dalam proses pembelajaran kimia di sekolah. 

 

Salah satu sumber belajar dan media pembelajaran yang dapat membantu siswa 

maupun guru dalam proses pembelajaran adalah LKS.  LKS termasuk media cetak 

hasil pengembangan teknologi cetak yang berupa buku dan berisi materi visual 

(Arsyad, 2004).  LKS merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikem-

bangkan oleh guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran.  LKS yang 

disusun dapat dirancang dan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi 

kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi.  LKS juga merupakan media 
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pembelajaran karena dapat digunakan secara bersama dengan sumber belajar atau 

media pembelajaran yang lain (Rohaeti, dkk., 2009). 

  

Penggunaan media LKS ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam proses 

pembelajaran, antara lain mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar, 

membantu siswa dalam mengembangkan konsep, sebagai pedoman guru dan sis-

wa dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan membantu siswa untuk me-

nambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara 

sistematis (Prianto dan Harnoko, 1997). 

 

Berdasarkan hasil studi lapangan pada enam SMA di Kabupaten Lampung Utara 

yaitu SMA Negeri 1 Kotabumi, SMA Negeri 3 Kotabumi, SMA 1 Abung Selatan, 

SMA Kemala Bhayangkari Kotabumi, SMA Prima, dan SMA Jayabaya, semua 

guru mata pelajaran kimia kelas XI tidak menggunakan LKS dalam proses pem-

belajaran materi laju reaksi.  Tidak digunakannya LKS ini bukan tanpa alasan, hal 

ini dikarenakan siswa dilarang membeli LKS yang beredar di pasaran.  Pada kuri-

kulum 2013, guru diharuskan membuat sendiri LKS yang akan digunakan dalam 

proses pembelajaran.  Akan tetapi, guru masih kesulitan dalam membuat LKS 

berbasis pendekatan saintifik sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pembe-

lajaran dengan kurikulum 2013.  Selama ini guru hanya menggunakan buku paket 

kelas XI yang sudah berbasis pendekatan saintifik. 

 

Salah satu Kompetensi Dasar (KD) yang harus dicapai oleh siswa kelas XI SMA 

pada mata pelajaran kimia adalah KD 4.7, yaitu merancang, melakukan, dan me-

nyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi 

laju reaksi dan orde reaksi.  Materi laju reaksi khususnya pada materi faktor-faktor 
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yang mempengaruhi laju reaksi adalah materi yang membutuhkan kegiatan prak-

tikum dalam proses pembelajarannya agar dapat memudahkan siswa dalam me-

mahami materi tersebut. 

 

Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa hanya 30% siswa dari enam sekolah ter-

sebut yang melakukan kegiatan praktikum pada materi faktor-faktor yang mempe-

ngaruhi laju reaksi, sedangkan sebanyak 70% siswa menyatakan mereka tidak me-

lakukan kegiatan praktikum karena berbagai kendala, seperti tidak tersedianya alat 

dan bahan untuk praktikum, keterbatasan waktu yang dimiliki dan ada beberapa 

sekolah yang tidak memiliki laboratorium kimia.  Siswa yang melakukan prakti-

kum tersebut menggunakan prosedur percobaan dari buku paket bukan dari LKS.  

Siswa juga tidak merancang percobaan yang dilakukan sebab berdasarkan hasil 

wawancara guru merasa siswa belum mampu dan masih kesulitan untuk meran-

cang sendiri percobaannya. 

 

Berdasarkan hasil wawancara, semua guru sudah mengetahui tentang pendekatan 

saintifik.  Akan tetapi, lima pengalaman belajar dengan pendekatan saintifik tidak 

sepenuhnya dapat diterapkan sebab guru masih kesulitan menerapkan dalam ke-

giatan pembelajaran, kurangnya sarana prasarana yang mendukung, dan keterba-

tasan waktu yang dimiliki. 

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka perlu dikembangkan suatu me-

dia pembelajaran yang dapat dapat dijadikan pedoman bagi guru untuk menye-

lenggarakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik sesuai dengan kurikulum 

2013 dalam hal ini LKS berbasis pendekatan saintifik.  LKS berbasis pendekatan 

saintifik adalah salah satu media pembelajaran yang meliputi lima pengalaman 
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belajar, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan.  

Selain itu, dengan adanya LKS berbasis pendekatan saintifik diharapkan dapat 

menuntun siswa dalam merancang percobaan sehingga membuat siswa lebih aktif, 

mandiri, dan kreatif. 

 

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Saradima (2014) yang 

mengembangkan LKS dengan Pendekatan Ilmiah  pada Materi Kelarutan dan 

Hasil Kali Kelarutan.  Dalam penelitian diperoleh informasi bahwa  LKS yang 

dikembangkan memberi pengaruh yang cukup besar dalam proses pembelajaran, 

salah satunya dapat mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif dan sistematis 

sehingga memudahkan siswa dalam menemukan konsep kelarutan dan hasil kali 

kelarutan.  Penelitian lain oleh Ernawati dan Yulia (2014) yang mengembangkan 

LKS Berbasis Laboratorium Materi Titrasi Asam-Basa untuk Siswa Kelas XI 

SMA Negeri 3 Kota Jambi.  Penelitian  yang bertujuan untuk meningkatkan ke-

mampuan berpikir tingkat tinggi siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 

dengan mengaplikasikan pendekatan ilmiah menyatakan bahwa LKS yang dikem-

bangkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa (C3-C6). 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan suatu penelitian yang berjudul 

“Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Pendekatan Saintifik Pada Materi 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Laju Reaksi”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Bagaimanakah pengembangan LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi 

faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? 

2.  Bagaimanakah karakteristik LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi 

faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dari hasil pengembangan yang 

dilakukan? 

2.  Bagaimanakah respon guru mengenai LKS berbasis pendekatan saintifik pada 

materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? 

3.  Bagaimanakah respon siswa mengenai LKS berbasis pendekatan saintifik pada 

materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1.  Mengembangkan LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi faktor-faktor 

yang mempengaruhi laju reaksi. 

2.  Mendeskripsikan karakteristik LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi 

faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. 

3.  Mendeskripsikan  respon guru mengenai LKS berbasis pendekatan saintifik 

pada materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. 

4.  Mendeskripsikan  respon siswa mengenai LKS berbasis pendekatan saintifik 

pada materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju  
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D. Manfaat Penelitian 

 

Dari pengembangan LKS berbasis pendekatan saintifik yang dihasilkan diharap-

kan dapat bermanfaat bagi: 

1.  Guru   

Menambah media pembelajaran baru sebagai referensi dalam membelajarkan 

materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan pendekatan sain-

tifik.  Selain itu, dengan adanya LKS berbasis pendekatan saintifik diharapkan 

dapat menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga menjadi lebih efektif dan 

konstruktif.   

2.  Siswa 

LKS berbasis pendekatan saintifik diharapkan dapat menambah minat belajar 

siswa.  Selain itu, dengan adanya LKS berbasis pendekatan saintifik diharap-

kan siswa dapat aktif, mandiri dan kreatif dalam merancang percobaan faktor-

faktor yang mempengaruhi laju reaksi. 

3.  Sekolah 

Menjadi informasi dan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan mutu 

atau kualitas pendidikan terutama pada mata pelajaran kimia pada pembelajar-

an kimia di sekolah. 

4.  Penelitian lain 

Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan 

Lembar Kerja Siswa Kimia SMA maupun tingkat satuan pendidikan lainnya. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1.  Pengembangan adalah suatu proses (perbuatan) yang bertujuan untuk mengem-

bangkan sesuatu yang didasarkan kepada pengalaman, prinsip yang telah teruji, 

pengamatan yang seksama dan percobaan yang terkendali.  Dalam hal ini pro-

duk yang dikembangkan adalah salah satu media  pembelajaran berupa LKS 

berbasis pendekatan saintifik. 

2.  Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis pendekatan saintifik adalah salah satu 

bentuk media pembelajaran yang didesain berdasarkan hakekat pembelajaraan 

kimia dan mencakup kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan 

mengkomunikasikan. 

a) Tahapan pada pengembangan LKS berbasis pendekatan saintifik hanya 

sampai pada tahap revisi hasil uji coba terbatas. 

b) Revisi LKS berbasis pendekatan saintifik dilakukan sampai diperoleh LKS 

dengan kualitas tinggi. 

c) Respon guru terhadap produk LKS yang dikembangkan dilihat dari hasil 

pengisian angket aspek kesesuaian isi, keterbacaan, dan kemenarikan 

LKS. 

d) Respon siswa terhadap produk LKS yang dikembangkan dilihat dari hasil 

pengisian angket aspek keterbacaan dan kemenarikan LKS. 

3.  Cakupan materi yang dibahas dalam pengembangan LKS berbasis pendekatan 

saintifik ini meliputi materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. 

 

 


