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I. PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 Butir 19, menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum berdasarkan kompetensi 

bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, nilai, sikap dan 

minat belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Seiring dengan upaya 

peningkatan mutu pendidikan, kurikulum mengalami pembaharuan seperti halnya 

pada tahun 2017, adanya penyempurnaan kurikulum 2013 yang menjadi 

Kurikulum 2013 Revisi. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menuntut 

kemandirian, pemahaman, karakter dan keterampilan siswa. Dengan kata lain, 

kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik dan guru dapat dikatakan 

sebagai fasilitator, pembimbing dan pemimpin (Kemendikbud, 2017).  

 Pada hakikatnya kimia adalah salah satu ilmu dasar IPA yang mempunyai 

andil besar dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, hal ini dibuktikan 

dengan berkembanganya teknologi disegala bidang yang menerapkan konsep-

konsep kimia (wahyunigsih, 2014). Namun pada kenyataanya prestasi belajar 

kimia secara nasional dinilai masih rendah dan kurang optimal. 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang di lakukan pada bulan Januari 

2019 dengan guru kimia dan siswa-siswi di SMAN 3 Tanjung Raja, observasi dan 

wawancara dilakukan dengan menyebarkan angket analisis kebutuhan yang berisi 

20 pertanyaan terhadap 34 siswa di SMAN 3 Tanjung Raja kemudian didapatkan 

hasil yang menunjukkan bahwa 64,71% siswa tidak suka pembelajaran kimia, 

70,58% siswa mengalami kesulitan dalam belajar kimia, 100% siswa belajar 

dikelas mengunakan buku paket pinjaman dari sekolah, 70,58% siswa kurang 

mengerti dan memahami pelajaran yang dijelaskan oleh guru, 73,53% siswa tidak 

memiliki bahan ajar lain selain buku paket pinjaman dari sekolah, 67,6% siswa 
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lebih memahami materi pelajaran kimia jika belajar menggunakan bahan ajar 

cetak misalnya LKPD kimia, 88,23% siswa sangat terbantu belajar mengunakan 

LKPD saat praktikum, 82,35% siswa mengharapkan adanya pengembangan 

LKPD yang dirancang per BAB yang memudahkan siswa belajar dikelas dan 

dirumah. Pada  kegiatan pembelajaran guru menggunakan metode ceramah dalam 

mengajar didalam kelas, siswa  memperhatikan penjelasan dari guru kemudian 

mencatat informasi yang didengar sehingga proses pembelajaran terfokus kepada 

guru dan kurang aktifnya siswa dalam belajar, guru hanya menggunakan bahan 

ajar berupa buku teks kimia yang pada proses belajar mengajar masih banyak 

kekurangan sehingga menimbulkan kejenuhan dalam belajar. Siswa mengalami 

kesulitan memahami materi pembelajaran dan kesulitan mengerjakan soal-soal 

kimia, salah satu materi yang dianggap sulit yaitu materi koloid karena dianggap 

sebagai materi yang penuh dengan materi hafalan dan sulit untuk dipahami selain 

itu Siswa hanya di berikan informasi oleh guru dengan cara menjelaskan materi 

koloid tersebut di depan kelas tanpa melibatkan konsep-konsep koloid dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga siswa merasa pembelajaran tersebut berjalan satu 

arah tanpa menimbulkan rasa ingin tahu yang lebih pada pelajaran sistem koloid 

dampaknya siswa bermalas-malasan untuk belajar. Dengan permasalahan tersebut 

berdampak pada hasil belajar siswa yaitu didapatkan hasil belajar siswa pada saat 

ujian harian materi koloid rata-rata nilai siswa adalah 58,11% diantaranya 66,7% 

nilai siswa dibawah KKM dan 33,3% nilai siswa diatas KKM (KKM ≥ 70). 

Dari hasil observasi dan wawancara tersebut maka diperlukan  

pengembangan terbaru terhadap sumber belajar misalnya LKPD untuk 

mewujudkan suatu proses pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. 

Menurut Prastowo (2011: 24) tujuan disusunnya LKPD yaitu: 1. LKPD yang 

membantu peserta didik menemukan suatu konsep. 2. LKPD yang membantu 

peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah 

ditemukan. 3. LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar. 4. LKPD yang 

berfungsi sebagai penguatan. 5. LKPD yang berfungsi sebagai petunjuk 

praktikum. Suyitno (1997:40) dalam Hidayat (2013) mengungkapkan manfaat 

yang diperoleh dengan penggunaan LKPD dalam proses pembelajaran adalah 
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sebagai berikut: 1). Mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. 2). 

Membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep. 3). Melatih peserta didik 

dalam menemukan dan mengembangkan keterampilan proses. 4). Sebagai 

pedoman pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

5). Membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari 

melalui kegiatan belajar. Membantu peserta didik untuk menambah informasi 

tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis.  

 Pembelajaran harus memberikan pengalaman belajar, melibatkan proses 

mental dan fisik melalui interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, 

siswa dengan lingkungan dan siswa dengan sumber belajar. Didalam 

pembelajaran perlu adanya variasi sumber belajar, metode  dan strategi dalam 

mengajar hal ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat peserta didik, 

membantu peserta didik untuk belajar yang menyenangkan, mengurangi 

kebosanan dan kemalasan dalam belajar sehingga belajar menjadi suatu hal yang 

menyenangkan bagi peserta didik. Salah satu alternatif pembelajaran yang 

berorientasi pada keaktifan siswa adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing. Menurut Tangkas (2012) menyatakan bahwa 

pembelajaran inkuiri terbimbing adalah model pembelajaran  yang dalam 

pelaksanaannya guru memberikan atau menyediakan petunjuk/bimbingan yang 

luas terhadap peserta didik serta guru telah  memberikan petunjuk-petunjuk 

terhadap materi yang akan diajarkan kepada peserta didik seperlunya. Melalui 

penerapan model inkuiri terbimbing guru dapat memberikan bimbingan dan 

arahan kepada siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran (Pratiwi, 2015). 

Hasil penelitian pengembangan bahan ajar yang dilakuan oleh Pratiwi 

(2015) berupa LKS praktikum berbasis inkuiri terbimbing pada pokok bahasan 

larutan penyangga kelas IPA menyatakan bahwa media pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing memiliki kualitas baik yang 

ditunjukkan dengan hasil validasi oleh ahli media, ahli materi, reviewer, peer 

reviewer dan peserta didik. Penelitian dari Matthew dan Kenneth (2013) 

menunjukkan bahwa siswa yang diajarkan menggunakan metode pembelajaran 

inkuiri terbimbing memiliki nilai prestasi yang lebih baik dari pada siswa yang 
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belajar menggunakan metode konvensional. Penelitian dari fitri wahyunigsih 

(2014)  berupa LKS praktikum berbasis inkuiri terbimbing pada pokok bahasan 

hidrolisis garam untuk SMA menyatakan bahwa LKS praktikum berbasis inkuiri 

terbimbing  memiliki respon yang positif dari siswa dan guru. 

Dengan adanya pengembangan LKPD ini di harapkan dapat menjadi suatu 

alternatif sumber belajar mandiri bagi peserta didik, pengunaan LKPD tidak akan 

memberi hasil yang memuaskan tanpa diiringi dengan penggunaan model 

pembelajaran dalam suatu proses belajar mengajar dalam kurikulum 2013 

mengutamakan pendekatan saintifik dan salah satu model pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan saintifik adalah model pembelajaran inkuiri terbimbing 

(Hanifah, 2015).   

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kimia dan hasil angket oleh 

siswa- siswi pada SMA Negeri 3 Tanjung Raja di atas dapat disimpulkan bahwa 

peserta didik kurang memahami konsep-konsep pembelajaran dikarenakan 

keterbatasan sumber belajar, kurangnya variasi belajar sehingga metode ceramah 

yang diterapkan pendidik hanya berjalan satu arah hal ini menyebabkan siswa 

kurang termotivasi dalam belajar dan kurang memahami pembelajaran kimia 

sedangkan pendidik di tuntut memiliki bahan ajar terbaru untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, LKPD telah diterapkan di SMAN 3 Tanjung Raja pada 

saat praktikum, menurut hasil angket siswa terdapat peni ngkatan keaktifan dan 

nilai siswa ketika proses pembelajaran menggunakan LKPD, namun untuk  

pembelajaran di kelas seperti pembelajaran materi koloid belum menggunakan 

LKPD. Berdasarkan angket terdapat 82,35 % siswa yang mengharapkan adanya 

pengembangan LKPD yang dirancang per BAB sehingga dapat mempermudah 

dalam belajar di sekolah maupun d irumah. Dari permasalahan tersebut  maka 

dilakukan penelitian pengembangan dengan  judul “Pengembangan LKPD 

Berbasis Inkuiri Terbimbing Materi Koloid Pada Kelas XI SMA”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut :  
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1. Bagaimana mengembangkan LKPD berbasis Inkuiri Terbimbing materi 

koloid pada kelas XI SMA yang valid? 

2. Bagaimana mengembangkan LKPD berbasis Inkuiri Terbimbing materi 

koloid pada kelas XI SMA yang praktis? 

3. Bagaimana efektifitas LKPD Berbasis Inkuiri Terbimbing yang telah 

dikembangkan untuk materi koloid pada kelas XI SMA? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk 

menghasilkan Lembar Kerja Peserta Didik berbasis inkuiri terbimbing pada 

materi koloid di SMAN 3 Tanjung Raja yang valid, praktis dan efektif.  

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1. Bagi peserta didik; memberikan kemudahan dalam memahami konsep-

konsep materi koloid melalui pengembangan LKPD dan diharapkan 

peserta didik semangat dan aktif dalam belajar kimia. 

2. Bagi pendidik; sebagai bahan  masukkan bagi guru kimia dalam memilih 

model pembelajaran Inkuiri Terbimbing sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran yang menarik dalam proses belajar mengajar.  

3. Bagi Sekolah; dapat dijadikan masukkan  sebagai upaya untuk  

meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA. 

4. Bagi peneliti Lain; Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk penelitian lebih lanjut. 

 

 


