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ABSTRACT 

 

The research about developing a student worksheet of subject matter of science in junior 
high school has been done. This developing a student worksheet of science is carried 
out trough developing an experiment model bases on environment, that is experiment 
model by using substances from environment of student area. This research has an 
objective to get student worksheet model in  teaching science at SMP. Using this 
student worksheet model is an alternative teaching science by experiment method to 
exceed of limitedness chemical substances in school. This research was carried out in 
SMPN 1 Bandar Lampung at materials of acid, base, and salt.  Test of the student 
worksheet model was carried out through test of readability level, applicability level, 
and evaluability level.  Readability and applicability levels were determined through 
questioner for student in Class VII-B SMPN 1 Bandar Lampung, and evaluability level 
was determined trough questioner for teacher of science.  The result of the research 
showed that: readability level of student worksheet model is 93,5%, applicability level 
of student worksheet model is 92,6%, and evaluability level of student worksheed is 
96,0%. This result shows that quality of student worksheet model is very high. 
 
 

PENDAHULUAN 

Salah satu kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pembelajaran IPA Terpadu di 

kelas VII semester I adalah mengelompokkan sifat larutan asam, larutan basa, dan 

larutan garam menggunakan alat dan indikator yang tepat. Materi pokok yang sesuai 

dengan kompetensi dasar tersebut adalah asam, basa, dan garam. Berdasarkan hasil 

observasi di SMP Negeri 1 Bandar Lampung diketahui bahwa pembelajaran IPA pada 

materi asam, basa, dan garam tahun 2006-2007 menggunakan metode demonstrasi yang 

hanya sekali-kali saja dilakukan, dimana penuntun praktikum yang digunakan dipegang 

oleh guru IPA, sedangkan siswa hanya menulis hasil pengamatan yang diperoleh. 

Demikian pula LKS yang beredar kurang memberikan pengalaman pada siswa, 

khususnya yang terkait dengan bidang kimia SMP. Oleh sesbab itu, dikembangkan 
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suatu Lembar Kerja Siswa (LKS), yang bertujuan agar siswa dapat lebih mudah 

memahami konsep asam, basa, dan garam melalui LKS tersebut. 

 
Kimia termasuk ke dalam pelajaran IPA yang baru diajarkan di SMP, berbeda dengan 

pelajaran fisika dan biologi yang sudah dipelajari sejak SD, sehingga untuk penanaman 

konsep secara mantap diperlukan pembelajaran yang menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung yaitu dengan metode praktikum. Praktikum ini merupakan 

praktikum yang memanfaatkan daya dukung lingkungan, yaitu dengan menggunakan 

bahan-bahan yang dapat diperoleh dengan mudah dari lingkungan sehari-hari. 

 
Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan pada siswa ketika melakukan 

praktikum tentang asam, basa, dan garam yang berbasis lingkungan, sehingga 

praktikum berjalan dengan teratur, maka diperlukan suatu LKS. Oleh karena itu akan 

dibuat LKS IPA pada materi pokok asam, basa, dan garam. Selain itu, juga akan diukur 

tingkat keterbacaan, tingkat keterlaksanaan, dan keternilaian lembar kerja siswa agar 

teruji kesahihannya yaitu dengan cara menyebarkan angket kepada siswa dan guru. 

 
Sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang diterapkan saat ini, 

maka metode pembelajaran yang digunakan harus mampu membimbing siswa agar 

mencapai standar kompetensi yang diharapkan. LKS merupakan salah satu bentuk 

program yang berlandaskan atas tugas yang harus diselesaikan dan berfungsi sebagai 

alat untuk mengalihkan pengetahuan ketrampilan.  Menurut Prianto dan Harnoko 

(1997), manfaat dan tujuan LKS adalah (a). mengaktifkan siswa dalam proses belajar 

mengajar, (b). membantu siswa dalam mengembangkan konsep, (c). melatih siswa 

untuk menemukan dan mengembangkan proses belajar mengajar, (d) membantu guru 

dalam menyusun pembelajaran, (e). sebagai pedoman guru dan siswa dalam 

melaksanakan proses pembelajaran, (f). membantu siswa memperoleh catatan tentang 

materi yang dipelajari melalui kegiatan pembelajaran, (g). membantu siswa untuk 

menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara 

sistematis.  Pengembangan dalam sistem pembelajaran adalah proses mempelajari 

masalah pembelajaran agar memperoleh pemecahan yang teruji kesahihannya serta 

dapat dilaksanakan secara praktis. Pengembangan senantiasa didasarkan kepada 
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pengalaman, prinsip yang telah teruji, pengamatan yang seksama dan percobaan yang 

terkendali (Anonim, 1991). 

 
Ilmu kimia merupakan suatu pengetahuan yang memiliki karakteristik tersebut, maka 

materi kimia tidak dapat dikatakan mudah atau terlalu sulit. Pengembangan kimia 

memerlukan suatu metode dan pendekatan yang dapat memberikan kemudahan dalam 

memahami materi kimia tersebut (Anonim, 2003). Karakteristik materi kimia adalah 

(1). bersifat abstrak, (2). bersifat kompleks, hirarkis, dan multidisiplin, serta (3). 

melibatkan operasi analitis.  Berdasarkan karakteristik dari ilmu kimia tersebut, maka 

salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPA khususnya pada 

materi pokok, asam, basa, dan garam adalah dengan metode praktikum, karena dengan 

metode praktikum diharapkan siswa dapat memperoleh pengalaman dalam menerapkan 

metode ilmiah. Oleh sebab itu, LKS yang dikembang dalam penelitian ini adalah LKS 

Eksperimen berbasis lingkungan yaitu LKS yang berisi prosedur praktikum IPA di 

laboratorium dengan bahan dan alat yang mudah diperoleh di lingkungan sehari-hari 

siswa.. 

 
Eksperimen IPA (khususnya kimia) dengan menggunakan bahan alam yang ada di 

sekitar kita untuk pembelajaran kimia telah banyak dilakukan antara lain; Duffy (1995) 

dan Derr (2000) melakukan percobaan dengan menggunakan proses pelarutan garam 

dapur sebagai contoh perubahan fisika dan reaksi antara cuka dengan soda kue yang 

menghasilkan karbondioksida sebagai contoh perubahan kimia. Synder (1992) 

mempelajari reaksi kesetimbangan pada botol minuman soda yang diberi indikator 

asam-basa, namun cara yang berbeda dilakukan oleh Kanda (1995) untuk mempelajari 

pengaruh konsentrasi asam-basa pada reaksi kesetimbangan indikator alam.   

 
Sunyono dan Siti Maryatun (2006) telah melakukan penelitian tentang optimalisasi 

pembelajaran kimia kelas XI SMA Swadhipa Natar melalui penerapan metode 

eksperimen berwawasan lingkungan, dan hasilnya bahwa metode eksperimen 

berwawasan lingkungan dapat meningkatkan aktifitas siswa baik dalam pembelajaran 

maupun paraktikum dari siklus ke siklus, dan dapat mengoptimalkan proses 

pembelajaran kimia pada siswa kelas XI IPA1 semester 1 SMA Swadhipa Natar.  

Eksperimen kimia dengan menggunakan bahan-bahan alam di lingkungan tempat 
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tinggal siswa juga dapat meningkatkan psikomorik siswa, terutama keterampilan siswa 

dalam melakukan praktikum di laboratorium (Sunyono, 2006).  

 

METODE PENELITIAN 
 
Penelitian ini menggunakan metode Education Research and Development (R & D) 

yaitu pengembangan model pembelajaran IPA berorientasi pada eksperimen berbasis 

lingkungan melalui pengembangan LKS sains pada Mata Pelajaran IPA SMP.  Oleh 

sebab itu, penelitian pengembangan ini berorientasi pada pengembangan produk dimana 

proses pengembangannya dideskripsikan seteliti mungkin dan produk akhirnya 

dievaluasi.  

 
Penelitian dilakukan di SMPN I Bandar Lampung pada siswa kelas VII-B dan 

melibatkan guru IPA dalam melakukan penilaian terhadap produk LKS yang disusun. 

Produk LKS diuji melalui tingkat keterbacaan, tingkat keterlaksanaan, dan tingkat 

keternilaian. Oleh sebab itu, dirancang dan disusun 3 jenis instrumen sebagai berikut: 

1. Pengukuran keterbacaan lembar kerja siswa IPA berbasis lingkungan (angket A) 

yang diisi oleh siswa untuk menjaring informasi tentang kemampuan membaca 

(daya serap) siswa terhadap isi atau pesan yang terkandung dalam LKS. 

2. Pengukuran keterlaksanaan praktikum IPA berbasis lingkungan (angket B) yang 

didisi oleh siswa untuk menjaring informasi tentang ketersediaan alat dan bahan 

praktikum yang digunakan serta untuk menjaring kemampuan siswa dalam 

melaksanakan praktikum sesuai dengan isi LKS.  

3. Pengukuran keternilaian lembar kerja siswa IPA berbasis lingkungan (berupa check-

list) yang didisi oleh guru IPA untuk menjaring informasi tentang kecepatan dan 

kendala dalam mengevaluasi hasil kegiatan praktikum siswa. 

Validitas instrumen diukur dengan validitas isi, yaitu melalui pertimbangan dosen kimia 

dan guru IPA di SMPN 1 Bandar Lampung. Analisis data dilakukan secara deskriptif.. 

 

HASIL DAN PEMBASAN 
 
Tingkat kemampuan siswa dalam membaca penuntun dan melaksanakan praktikum, 

serta kemampuan guru dalam menilai hasil kegiatan diukur dengan menggunakan 

teknik penskoran pada angket.  Bila dilihat dari masing-masing substansi pertanyaan 
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pada setiap angket terlihat bahwa data tingkat keterbacaan LKS untuk substansi pilihan 

kata, persentase yang diperoleh pada pertemuan 1 dapat dilihat pada gambar 1, dengan 

prosentase pilihan 63,9% siswa menjawab bahwa semua kata dapat dengan mudah 

dipahami, terus meningkat hingga pertemuan 3, yaitu 77,8% siswa. Demikian pula pada 

option (b) dan (c) mengalami penurunan dari pertemuan 1 ke pertemuan 2 dan 3. Hal ini 

menunjukkan bahwa LKS 3 yang telah direvisi sebanyak 3 kali revisi adalah LKS 

terbaik ditinjau dari pilihan kata yang digunakan dalam LKS tersebut.  

 
Demikian pula, pada substansi pesan kalimat yang digunakan dalam LKS menunjukkan 

adanya konsistenan siswa dalam menjawab option (a) yaitu tentang pesan kalimat pada 

LKS dapat dipahami cukup dengan satu kali membaca LKS tersebut. Pada option (b) 

dan (c) hanya sedikit sekali (sekitar 25%) siswa yang memilih. Hasil selengkapnya 

dapat dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram Persentase jawaban siswa pada substansi pilihan kata yang 

digunakan dalam LKS. 
Keterangan : (a) semua kata dapat dipahami; (b) hanya satu dua kata yang 
sukar dipahami; (c) ada sejumlah kata yang sukar dipahami. 
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Gambar 2. Diagram Persentase jawaban siswa pada substansi isi pesan kalimat 

Keterangan : (a) Dapat dipahami cukup dengan satu kali baca; (b) Baru dapat 
dipahami dengan 2 kali baca; (c) Baru dapat dipahami dengan 3 kali baca. 

  

Data tentang tingkat keterlaksanaan LKS menunjukkan bahwa LKS IPA yang 

dihasilkan dalam penelitian ini dapat dengan mudah dibaca dan dpahami oleh siswa. 

Instrumen tingkat keterlaksanaan terdiri dari beberapa substansi. Substansi persiapan 

alat dan bahan praktik pada angket B menunjukkan bahwa hampir seluruh siswa 

(88,9%) berpendapat bahwa persiapan alat dan bahan dilakukan dengan membagi tugas 

pada semua orang dalam kelompok, sebagian kecil siswa ( 6,4% ) berpendapat bahwa 

persiapan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja, dan 4,7% siswa lainnya 

berpendapat persiapan dilakukan oleh ketua kelompoknya saja.  Hal ini berarti 

praktikum IPA dapat dilakukan oleh siswa dengan berkelompok. Kegiatan praktikum 

ini memberikan kontribusi yang positif dengan menumbuhkan semangat bekerja sama 

antara teman dalam satu kelompok. 

 
Substansi sifat alat dan bahan praktik menunjukkan sebagian besar siswa ( 68,5% ) 

berpendapat bahwa bahan atau zat yang digunakan dalam praktikum diperoleh dari 

lingkungan sebagai bahan sisa, 25,9% siswa berpendapat bahan atau zat diperoleh dari 

lingkungan sebagai bahan baru, dan 5,6% siswa lainnya berpendapat bahan atau zat 

yang digunakan dalam praktikum diperoleh dari laboratorium kimia. Hal ini 

menunjukkan bahwa bahan yang digunakan mudah dan relatif murah dari segi ekonomi, 

walaupun ada yang memperolehnya dari warung atau toko kimia/laboratorium. 

Perolehan data untuk substansi tersebut ditunjukkan pada gambar 3. 
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Gambar 3. Diagram persentase jawaban siswa pada substansi sifat bahan atau zat 

Keterangan : (a) mudah diperoleh di Laboraturium kimia; (b) mudah 
diperoleh dari lingkungan sebagai bahan baru; (c) mudah diperoleh dari 
lingkungan sebagai bahan sisa. 

 

Pada substansi penampilan tabel pengamatan diperoleh 97,2% siswa berpendapat bahwa 

pengisian tabel pengamatan dilakukan setelah melakukan percobaan, dan 2,8% siswa 

lainnya berpendapat pengisian tabel pengamatan dilakukan sebelum melakukan 

percobaan. Hal ini menunjukkan bahwa tabel pengamatan pada LKS IPA hasil peneltian 

ini tidak dapat diisi oleh siswa sebelum siswa tersebut melakukan praktikum. Hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada gambar 4. 
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Gambar 4. Diagram persentase jawaban siswa pada substansi tabel pengamatan 

Keterangan : (a) tidak diisi sama sekali; (b) diisi sebelum melkukan 
percobaan; (c) diisi setelah melakukan percobaan. 
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Pada substansi pertanyaan motivasi dan evaluasi, sebagian besar (71,3%) siswa 

berpendapat bahwa pertanyaan evaluasi pada LKS dapat diselesaikan setelah melakukan 

percobaan dan mengisi tabel pengamatan, dan 28,7% siswa berpendapat penyelesaian 

pertanyaan tersebut dilakukan setelah melakukan percobaan.  Hasil selengkapnya dapat 

dilihat pada gambar 5. 
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Gambar 5. Diagram persentase jawaban siswa pada substansi penyelesaian pertanyaan 

Keterangan : (a) dapat diselesaikan tanpa melakukan percobaan; (b) dapat 
diselesaikan setelah melakukan percobaan; (c) dapat diselesaikan setelah 
melakukan percobaan dan mengisi lembar pengamatan. 

 

Dari gambar 5 tersebut, berarti setelah melakukan praktikum dan mengisi tabel 

pengamatan dipastikan siswa mengalami pengalaman belajar dan membuat siswa dapat 

menyeleaikan pertanyaan sesuai dengan pengalaman belajar yang diperoleh yang pada 

akhirnya kompetensi siswa yang dipersyaratkan dapat tercapai. 

 
Bila dilihat dari pendapat siswa tentang kegiatan praktikum IPA yang telah 

dilaksanalkan dengan menggunakan prosedur praktikum pada LKS, diperoleh hasil 

sebagaimana gambar 6. Pada gambar 6, terlihat hampir seluruhnya (90,8%) siswa 

berpendapat bahwa kegiatan praktikum dengan LKS tersebut dapat memberi 

pengetahuan awal (kognitif), keterampilan (psikomotor), dan bekerja sama (afektif),  

sebagian kecil (5,5%) siswa berpendapat  kegiatan praktikum dapat memberi 

pengetahuan awal ( kognitif ) dan keterampilan( psikomotor ) tetapi tidak menimbulkan 

kerjasama yang baik antar anggota kelompok, dan 3,7% siswa lainnya berpendapat 

hanya memberi pengetahuan awal ( kognitif ). 
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Gambar 6. Persentase jawaban siswa pada substansi pendapat mengenai kegiatan 

praktikum 
Keterangan : (a) Memberi pengetahuan awal(kognitif); (b) memberi 
pengetahuan awal(kognitif) dan keterampilan(psikomotor); (c) memberi 
pengetahuan awal(kognitif), keterampilan(psikomotor), dan bekerja 
sama(afektif) 

 

Hasil perhitungan berdasarkan penskoran setiap jawaban siswa Berdasarkan tabel 1. 

dapat dilihat pada tabel 1.  

 
Tabel 3. Persentase angket A, B, dan C 
Angket Jumlah 

substansi
Skor 

maksimum 
∑ skor 

jawaban
Rata-rata 
skor total 

% 
angket 

Keterangan 

A 8 24 808 22,4 93,5 Sangat tinggi 

B 8 24 800,7 22,2 92,6 Sangat tinggi 

C 10 10 28,7 9,6 96 Sangat tinggi 

 
Berdasarkan data pada tebel 1, dapat disimpulkan bahwa persentase tingkat 

keterlaksanaan praktikum IPA berbasis lingkungan sebesar 92,6%, artinya siswa 

mampu melaksanakan praktikum tersebut dengan sangat baik. Dengan demikian, 

praktikum IPA berbasis lingkungan dapat dikembangkan dan diimplementasikan dalam 

kurikulum ini.  

 
Keternilaian lembar kerja siswa oleh guru IPA difokuskan pada evaluasi terhadap hasil 

kegiatan praktikum siswa. Tujuan diberikannya daftar cek (isian) tersebut untuk 

memperoleh informasi tentang kecepatan dan kendala dalam melaksanakan evaluasi 

terhadap hasil kegiatan praktikum siswa.  Dalam hal lembar jawaban/penyelesaian 
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tugas, guru memeriksanya lebih lama yaitu 5-10 menit bahkan sampai > 10 menit, 

karena praktikum yang dilakukan dan lembar tugas praktikum IPA berbasis lingkungan 

lebih kompleks, maka dalam mengkoreksi lembar tugas siswa harus lebih hati-hati 

sehingga waktu koreksi lebih lama dibandingkan laporan praktikum biasanya. 

 
Berdasarkan data temuan tingkat keternilaian model praktikum IPA yang diperoleh, 

ternyata guru dapat melaksanakan evaluasi terhadap hasil kegiatan praktikum IPA 

dengan efektif. Meskipun waktu yang digunakan relatif lebih lama karena mekanisme 

penilaiannya dilakukan secara lebih hati-hati.  Keefektifan evaluasi yang dilakukan 

dalam praktikum ini dapat dilihat dari setiap siswa yang dapat mengumpulkan dan 

menyerahkan lembar pengamatan dan lembar jawaban tugas/pertanyaan sesuai jadwal 

yang ditentukan. Lembar pengamatan dan tabel pengamatan diisi secara lengkap oleh 

siswa, tetapi ada siswa yang  mengerjakan lembar pertanyaan tidak secara lengkap, 

walaupun semua pertanyaan yang berhubungan dengan hasil percobaan yang dilakukan 

dikerjakan oleh siswa. 

 
Selain itu, keefektifan lembar kerja siswa ini juga diperkuat oleh pendapat guru yang 

menyatakan bahwa lembar kerja tersebut sangat membantu dalam melaksanakan 

pembelajaran melalui metode praktikum. Secara tidak langsung, praktikum ini juga 

melibatkan pendekatan ketrampilan proses. Lembar kerja siswa IPA yang dibuat juga 

dapat memperkaya proses pembelajaran IPA, meskipun sarana dan prasarana 

laboratorium IPA disekolah sangat terbatas, serta guru dapat lebih mudah menggunakan 

lembar kerja ini sebagai sumber dalam melaksanakan pembelajaran yang melibatkan 

penggalian pengalaman siswa sehari-hari.. 

 
Selain tentang lembar pengamatan, siswa juga telah mendapatkan aktivitas yang 

berkaitan dengan ketrampilan mereka dengan kegiatan praktikum ini. Dari aktivitas 

siswa yang dilakukan pada saat praktikum, terlihat 60,8% siswa yang melakukan 

aktivitas praktikum seperti memeriksa ketersediaan alat dan bahan praktikum, memipet 

larutan, mengamati indikator (kertas lakmus), mengukur larutan, mengamati indikator 

universal, menyaring larutan, dan memasukkan indikator alam ke dalam tabung reaksi 

dengan sangat terampil, walaupun ada beberapa siswa yang melakukannya dengan 
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cukup terampil, kurang terampil, dan tidak terampil. Hal ini disebabkan pengetahuan 

siswa berbeda-beda tergantung pengalaman dan kemauannya. 

 

KESIMPULAN 
 
Berdasarkan pada hasil temuan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persentase tingkat keterbacaan lembar kerja siswa IPA berbasis lingkungan pada 

materi pokok asam, basa, dan garam adalah sangat tinggi yaitu sebesar 93,5%, yang 

berarti bahwa siswa mudah membaca dan mampu menyerap pesan yang terkandung 

dalam lembar kerja siswa IPA berbasis lingkungan. 

2. Persentase tingkat keterlaksanaan lembar kerja siswa IPA berbasis lingkungan pada 

materi pokok asam, basa, dan garam adalah sangat tinggi yaitu  sebesar 92,6%, yang 

berarti bahwa siswa mudah melakukan praktikum IPA berbasis lingkungan dengan 

menggunakan LKS IPA hasil pengembangan. Bahan dan alat yang diperlukan dalam 

eksperimen juga mudah didapatkan di lingkungan sekitar siswa yang harganya 

relatif lebih murah dibanding bahan kimia sintetik dariu industri. 

3. Persentase tingkat keternilaian lembar kerja siswa IPA berbasis lingkungan pada 

materi pokok asam, basa, dan garam yaitu sebesar 96,0%, yang berarti guru mudah 

menilai hasil kegiatan praktikum siswa menggunakan LKS IPA berbasis lingkungan 

hasil pengembangan. 
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