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1.1 Latar Belakang 

 

Pendidikan adalah mata rantai utama dalam proses peningkatan sumber 

daya manusia. Peran seorang guru dalam pendidikan sangat penting untuk 

membentuk siswa yang dapat belajar dengan efektif. Selain itu pemilihan metode 

pembelajaran yang tepat juga akan sangat berpengaruh terhadap proses belajar 

mengajar yang nantinya ditunjukkan dengan siswa itu sendiri (Depdiknas : 2003). 

Oleh karena itu, dengan adanya tujuan pendidikan nasional mampu 

mengembangkan keterampilan dan membentuk watak serta peradaban yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan cara 

menjadikan manusia yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan mampu 

memecahkan masalah serta mengaplikasikan ilmu pengetahuannya di dalam 

kehidupan. 

Pentingnya pemahaman konsep dalam proses belajar yakni dengan siswa 

memahami konsep yang benar maka siswa dapat menyerap, menguasai, dan 

menyimpan materi yang dipelajari dalam waktu yang lama. Pemahaman konsep 

membuat siswa lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan 

berbekal konsep yang sudah dipahaminya (Nakhleh,1992) dalam (Junarti, 

2007:1). 

 

Ilmu kimia merupakan ilmu yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan 

eksperimen yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana 

gejala-gejala alam, khususnya yang berkaitan dengan komposisi, struktur dan 

sifat, transformasi, dinamika dan energetika zat (Depdiknas, 2003). 
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Kurikulum 2013 yang telah disempurnakan bertujuan agar peserta didik 

tidak lagi sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembelajaran, maka 

keberadaan praktikum ataupun pemberian tugas yang menuntut peserta didik 

untuk aktif sebagai metode pembelajaran bidang studi sains/IPA merupakan suatu 

keharusan. Melalui praktikum atau pemberian tugas yang mengharuskan peserta 

didik berperan mandiri, peserta didik belajar menemukan konsep sendiri bersama- 

sama dengan teman sekerjanya dalam kelompok, sekaligus membantu 

pemahaman konsep yang diajarkan di kelas. 

Praktikum merupakan proses pemecahan masalah melalui kegiatan 

manipulasi variabel dan pengamatan variabel. Praktikum merupakan salah satu 

pengajaran yang berpusat pada peserta didik yang mengambarkan strategi-strategi 

pengajaran dimana guru lebih memfasilitasi dari pada mengajar langsung. Dalam 

strategi pengajaran yang berpusat pada peserta didik, guru secara sadar 

menempatkan perhatian yang lebih banyak pada keterlibatan, inisiatif, dan 

interaksi sosial peserta didik. Tujuan-tujuan yang banyak dicapai dengan efektif 

dengan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik meliputi: 

pengembangan proses keterampilan berkomunikasi, pengembangan pemahaman 

yang mendalam tentang pelajaran kimia dan pengembangan keterampilan- 

keterampilan penelitian dan pemecahan masalah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Priyanto, guru mata pelajaran 

kimia SMA Negeri 7 Kota Jambi, beliau mengatakan minat peserta didik saat 

pembelajaran kimia lebih tinggi saat diadakan praktikum. Peserta didik lebih 

antusias saat mereka diberikan tugas untuk mengerjakan sesuatu yang memiliki 

prosedur dan cara kerja yang jelas. Namun beliau juga mengatakan bahwa 
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praktikum jarang dilakukan karena keterbatasan alat dan bahan di laboratorium 

dan juga media pembelajaran yang mendukung kegiatan praktikum. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran kimia diperlukan alat bantu yang dapat 

digunakan untuk mempermudah dan membantu peserta didik dalam mempelajari 

suatu materi dan konsep tertentu. Alat bantu tersebut dapat berupa media 

pembelajaran, sumber belajar, ataupun bahan ajar yang digunakan dalam 

pembelajaran. Dan untuk praktikum kimia digunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

atau Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) sebagai alat bantu. 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) merupakan suatu bahan ajar cetak 

berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk 

pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik, yang 

mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. Lembar Kerja Peserta didik 

memuat kegiatan yang berisi tahapan-tahapan yang harus dikerjakan oleh peserta 

didik dalam menemukan konsep. 

LKPD merupakan salah satu bentuk ajar yang sering digunakan oleh 

pendidik dalam menyampaikan topik pembelajaran. LKPD sendiri memuat materi 

maupun pertanyaan atau tugas untuk diselesaikan peserta didik. Dalam 

pembelajaran ilmu pengatahuan alam, adanya LKPD membantu pendidik dalam 

menyampaikan topik pembelajaran mengenai ilmu pengetahuan alam. 

Menurut Muhatseyo sebagaimana yang dikutip oleh Sugiarto (dalam 

Beladina, dkk) Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) atau dalam kata lain Lembar 

Kerja Siswa (LKS) atau worksheet merupakan suatu media pembelajaran yang 

dapat digunakan untuk mendukung proses belajar. Peserta didik baik secara 

individual ataupun kelompok dapat membangun sendiri pengetahuan mereka 
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dengan berbagai sumber belajar. Guru lebih berperan sebagai fasilitator, dan salah 

satu tugas guru adalah menyediakan perangkat pembelajaran (termasuk LKPD) 

yang sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh 

Muhatseyo, jelas bahwa pentingnya LKPD bagi peserta didik merupakan sebagai 

alat bantu untuk membangun pengetahuan mereka, dimana LKPD ini yang 

nantinya akan disiapkan oleh guru. 

Suatu LKPD dapat dibuat dengan dukungan suatu model pembelajaran yang 

memungkinkan siswa aktif selama praktikum berlangsung. Salah satu model 

pembelajaran yang diharapkan cocok dengan pembelajaran kimia adalah model 

pembelajaran inkuiri terbimbing yang menekankan pada proses penemuan konsep 

pada siswa. Inkuiri didasarkan pada pencarian dimana pengetahuan bukan 

sejumlah fakta hasil dari mengingat, melainkan hasil dari proses menemukan 

sendiri. Inkuiri pada hakikatnya merupakan proses penemuan atau penyelidikan. 

Tujuan utama dari model pembelajaran inkuiri adalah mendorong peserta didik 

dalam mengembangkan keterampilan berfikir dengan memberikan pertanyaan- 

pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas rasa ingin tahu mereka. Inkuiri sebagai 

pembelajaran yang berfokus pada upaya guru dalam mengajukan pertanyaan 

secara konsisten untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi 

pembelajaran selama proses belajar mengajar di kelas. Dalam pembelajaran 

inkuiri terbimbing guru memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peserta 

didik dalam melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran. 

Model pembelajaran ini menuntut siswa melakukan serangkaian proses 

saintifik dari tahapan menetapkan masalah; merumuskan hipotesis; melakukan 

eksperimen; mengolah dan menganalisis data; menguji hipotesis; hingga membuat 
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simpulan akhir. Jadi model pembelajaran ini memuat langkah-langkah pendekatan 

saintifik yang sangat menunjang dalam pembelajaran kimia. 

LKPD identik dengan media pembelajaran berupa media dalam bentuk 

cetak. Seiring perkembangan teknologi, mulai dilakukan pengubahan LKPD ke 

dalam bentuk digital yang dapat dijalankan dengan menggunakan komputer 

bahkan handphone maupun smartphone yang dapat memuat video dan konten 

animasi lainnya. Berdasarkan data yang didapatkan dari lembar angket 

karakteristik dan kebutuhan peserta didik kelas XII MIA SMA Negeri 7 Kota 

Jambi, sebanyak 70,30% peserta didik sudah memiliki komputer, dan sebanyak 

96,03% peserta didik memiliki ponsel berbasis android. Dan hampir seluruh 

peserta didik menginginkan isi e-LKPD berupa video dan animasi yang 

memudahkan mereka memahami konsep yang diajarkan. Kenyataan ini dapat 

mendorong guru untuk menggunakan bahan ajar dalam bentuk digital dalam 

proses pembelajaran. 

LKPD elektronik dapat dibuat dengan bantuan berbagai aplikasi. Salah satu 

aplikasi berbantuan komputer yang dapat membantu dalam mengembangkan e-

LKPD adalah Kvisoft Flipbook Maker. Kvisoft flipbook Maker merupakan salah 

satu software yang dapat digunakan untuk menyajikan LKPD dapat tampilan 

elektronik. Kvisoft Flipbook Maker adalah sebuah software yang mempunyai 

fungsi untuk membuka setiap halaman menjadi layaknya sebuah buku. Software 

Kvisoft Flipbook Maker dapat membuat dan mengubah file pdf, image/foto 

menjadi sebuah buku atau album fisik ketika kita buka perhalamannya. Hasil  

akhir dapat disimpan dalam format swf, exe, dan html (Wijayanto, 2014). 
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Dari uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang 

berjudul: “Pengembangan e-LKPD Berbasis Inkuiri Terbimbing pada Materi 

Koloid Kelas XI IPA SMA Negeri 7 Kota Jambi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah yang 

akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur mengembangkan e-LKPD berbasis inkuiri terbimbing 

pada materi koloid? 

2. Bagaimanakah respon guru dan peserta didik terhadap e-LKPD berbasis 

inkuiri terbimbing pada materi koloid? 

1.3 Tujuan Pengembangan 

 

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

tujuan pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui prosedur mengembangkan e-LKPD berbasis inkuiri 

terbimbing pada materi koloid menggunakan Kvisoft Flipbook Maker. 

2. Untuk mengetahui respon guru dan peserta didik terhadap e-LKPD berbasis 

inkuri terbimbing pada materi koloid. 

1.4 Manfaat Pengembangan 

 

Hasil pengembangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

berarti. Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Tersedianya e-LKPD berbasis inkuiri terbimbing pada materi koloid. 

 

2. Mengoptimalkan penggunaan e-LKPD sebagai pendukung dalam 

pembelajaran. 
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3. Dapat menambah pengetahuan peneliti tentang cara mendesain dan 

mengembangkan e-LKPD berbasis inkuiri terbimbing pada materi koloid. 

1.5 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

 

Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian pengembangan ini, 

yaitu : 

1. e-LKPD disusun berdasarkan aturan Kurikulum 2013. 

 

2. e-LKPD memposisikan peserta didik untuk berperan mandiri dalam 

pembelajaran. 

3. Bagian-bagian dalam e-LKPD antara lain sebagai berikut: sampul, kata 

pengantar, daftar isi, KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran, petunjuk 

penggunaan e-LKPD, peta konsep, kegiatan praktikum, daftar pustaka, dan 

profil pengembang. 

4. e-LKPD dikemas secara interaktif dalam bentuk elektronik menggunakan 

program Kvisoft Flipbook Maker agar mudah digunakan oleh peserta didik 

dimana saja dan kapan saja. 

5. e-LKPD disusun berbasis model pembelajaran inkuiri terbimbing. 
 

6. Materi yang terdapat dalam e-LKPD hanya terbatas pada pembuatan koloid 

dalam kehidupan sehari-hari. 

1.6 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Pengembangan 

 

Adapun ruang lingkup dan keterbatasan pengembangan adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan e-LKPD ini menggunakan model desain pengembangan 4-D 

yang dilakukan hanya sampai pada tahap pengembangan dengan uji coba 

pada kelompok kecil. 
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2. e-LKPD yang dikembangkan berbasis model pembelajaran inkuiri 

terbimbing. 

3. Penelitian ini hanya menguji kelayakan produk sebagai media pembelajaran. 

 

4. e-LKPD dikembangkan menggunakan program Kvisoft Flipbook Maker dan 

dapat digunakan melalui komputer atau laptop. 

5. Materi yang akan ada didalam e-LKPD hanya terbatas pada pembuatan 

koloid dalam kehidupan sehari-hari. 

1.7 Definisi Istilah 

 

1. e-LKPD adalah panduan kerja peserta didik untuk mempermudah peserta 

didik dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam bentuk elektronik 

yang dapat dilihat pada desktop komputer, notebook, smartphone, maupun 

handphone. 

2. Inkuiri terbimbing adalah model pembelajaran  yang  menggunakan  

langkah utama dari metode ilmiah yaitu (1) menetapkan masalah. (2) 

merumuskan hipotesis. (3) melakukan eksperimen. (4) mengolah dan 

menganalisis data. (5) menguji hipotesis. (6) membuat simpulan akhir. 

Dalam model pembelajaran inkuiri terbimbing ini guru memberikan 

pengarahan dan bimbimngan kepada peserta didik dalam melakukan 

kegiatan-kegiatan pembelajaran 

3. Kvisoft Flipbook Maker adalah perangkat lunak yang handal yang dirancang 

untuk mengkonversi file PDF ke halaman-balik publikasi digital. Software 

ini dapat mengubah tampilan file PDF menjadi lebih menarik seperti 

layaknya sebuah buku. Hasil akhirnya dapat disimpan dalam format swf, 

exe, dan html. 



 

 

 

 

4. Sistem Koloid (selanjutnya disingkat “koloid” saja) 

merupakan suatu bentuk cairan (sistem dispersi) dua 

atau lebih zat yang bersifat homogen namun memiliki 

ukuran partikel terdispersi yang cukup besar (1- 1000 

nm), sehingga mengalami Efek Tyndall. Bersifat 

homogen berarti partikel terdispresi tidak dipengaruhi 

oleh gaya gravitasi oleh atau gaya yang lain yang 

dikenakan kepadanya; sehingga tidak terjadi 

pengendapan. Misalnya, sifat homogen ini juga 

memiliki oleh larutan, namun tidak dimiliki oleh 

campuran biasa (suspensi). Koloid dijumpai di mana-

mana: susu, agar-agar, tinta, sampo, serta awan 

merupakan contoh-contoh koloid yang dapat dijumpai 

sehari-hari. Sitoplasma dalam sel juga merupakan 

sistem koloid. Kimia koloid menjadi kajian tersendiri 

dalam kimia industri kepentingannya. 

 


