
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ilmu kimia merupakan experimental science sehingga untuk 

mempelajarinya bukan hanya sebatas pengetahuan yang berupa fakta, prinsip, atau 

konsep saja. Akan tetapi, bisa diperoleh dari berbagai fenomena yang terjadi 

sehingga dapat mempelajari suatu proses penemuan, membangun konsep, dan 

menguasai metode ilmiah (Jahro & Susilawati, 2009:20). Proses yang harus 

dicapai untuk berhasil dalam mempelajari ilmu kimia yaitu keterampilan yang 

masuk akal serta berbasis pengetahuan ilmiah, kemampuan belajar dengan konsep 

abstrak dan kemampuan pemecahan yang sangat baik (Johnstone, 2000:10). 

Dengan kata lain, untuk memahami ilmu kimia diperlukan keterampilan 

intelektual dan psikomotor bagi siapapun yang mempelajarinya. 

Keterampilan intelektual dan psikomotor dalam mempelajari ilmu kimia 

dapat diwujudkan melalui metode eksperimen. Hal ini disebabkan karena minat 

belajar peserta didik dapat meningkat melalui kegiatan eksperimen ini. Kegiatan 

eksperimen dapat membantu meningkatkan pemahaman konsep, menumbuhkan 

keterampilan proses, afektif, dan melatih kemampuan psikomotor serta dapat 

membuktikan kebenaran konsep itu sendiri (Yunita, 2012:2). Dalam eksperimen 

harus dilengkapi dengan alat dan bahan yang sesuai dengan materi pembelajaran 

agar memberikan kemudahan bagi mahasiswa ketika mempelajarinya, sehingga 

hasil belajar yang diperolehnya menjadi lebih baik (Agustianti, dkk., 2015:46). 
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Setiap kegiatan eksperimen harus didukung dengan lembar kerja. Lembar 

kerja merupakan bahan ajar yang berupa lembaran yang berisi pedoman 

pembelajaran bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuannya dalam 

menyelesaikan masalah secara mandiri (Ambarwati, dkk., 2018:49). Lembar kerja 

sebagai sumber belajar dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam 

kegiatan eksperimen dan dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran 

(Rohaeti, dkk., 2016:4). 

Salah satu lembar kerja yang dapat diterapkan adalah lembar kerja 

berbasis inkuiri terbimbing yang memusatkan pembelajaran pada mahasiswa dan 

tahapan pembelajaranya dikembangkan dengan metode ilmiah sehingga dapat 

melatih keterampilan proses sains pada mahasiswa (Wulanningsih, dkk., 

2012:34). Lembar kerja berbasis inkuiri terbimbing merupakan sarana yang dapat 

digunakan sebagai salah satu sumber pembelajaran yang menekankan aspek 

pemahaman pengetahuan dan konsep-konsep melalui metode ilmiah (Ma’rifah, 

dkk., 2014:183). 

Pengembangan lembar kerja berbasis inkuiri terbimbing dirasa baik 

apabila diterapkan dalam eksperimen untuk membuktikan konsep atau teori yang 

berkenaan dengan kehidupan sehari-hari (Wada & Koga, 2013a:1048). Salah satu 

konsep dalam pembelajaran kimia dengan banyak contoh dalam kehidupan sehari-

hari adalah radikal bebas. Pembelajaran kimia dalam kehidupan sehari-hari, 

banyak peranannya salah satunya yaitu cairan pemutih yang digunakan dalam 

rumah tangga (Chang, 2005:100). Pemahaman kimia mengenai radikal bebas 

diperlukan untuk memperkaya konsep-konsep dasar dalam mempelajari teori-teori 



3 
 

 

 

radikal bebas, salah satunya mengenai mekanisme reaksi yang melibatkan H2O2. 

Sodium Percarbonate (SPC) sebagai pemutih berbasis oksigen yang digunakan 

sebagai detergen dalam rumah tangga mengandung H2O2. 

Sodium percarbonate adalah adisi hidrogen peroksida dan natrium 

karbonat yang merupakan komponen utama pelarut oksigen, biasanya digunakan 

oleh industri dan memiliki kemampuan untuk mengoksidasi zat pewarna organik 

(Wada & Koga, 2013b:1880). SPC merupakan salah satu jenis pemutih oksigen 

padat dengan komposisi yang terdiri dari Na2CO3 dan H2O2 dan biasanya terdiri 

dari butiran SPC dengan struktur inti yaitu Kristal SPC. Butiran SPC memiliki 

tingkat oksidasi yang lebih tinggi dari Kristal SPC. Lapisan permukaan luar 

butirannya yaitu Na2CO3 melindungi partikel Kristal SPC dari kelembaban udara, 

sehingga H2O2 sulit untuk terdekomposisi dan Na2CO3 mengalami reaksi hidrasi. 

Akan tetapi untuk kristal SPC memiliki tingkat disolusi yang tinggi sehingga 

tingkat dekomposisi H2O2 menjadi tinggi dan aktivitas oksidasinya rendah 

(Nakano, et al., 2016:1415). 

Penggunaan SPC sebagai pemutih dapat mengurangi dampak bagi 

lingkungan karena kandungan H2O2 dalam SPC tidak menghasilkan residu akan 

tetapi terurai menjadi air dan gas oksigen (Handoko & Sumilat, 2011:3). Natrium 

karbonat dalam SPC bertindak sebagai katalisator yang murah dan aman bagi 

lingkungan dan kecepatan oksidasi akan lebih besar (Richardson, et al., 

2000:1729). 

Penelitian pengembangan lembar kerja eksperimen akan dilakukan dengan 

menggunakan tipe inkuiri terbimbing pada materi radikal bebas dengan membahas 



4 
 

 

 

SPC. Penelitian ini dilakukan karena dalam detergen dan pemutih rumah tangga 

memanfaatkan berbagai konsep kimia yang bisa diterapkan secara efektif pada 

pembelajaran untuk mengenalkan zat kimia yang berkaitan dengan konsep di 

kehidupan sehari-hari (Nakano, et al., 2016:1420). Adapun lembar kerja berbasis 

inkuiri terbimbing digunakan dalam penelitian ini karena memiliki kelebihan yaitu 

menekankan secara maksimal aktivitas mahasiswa untuk mencari dan menemukan 

sendiri inti materi yang akan dipelajari, memunculkan sikap ilmiah, meningkatkan 

hasil belajar mahasiswa karena mereka dapat mengembangkan kemampuan 

intelektual yang dimilikinya (Putri, dkk., 2016:322). 

Pada penelitian Nakano, et al. (2016), lembar kerja yang diberikan tidak 

mengacu pada model pembelajaran. Sedangkan dalam pembuatan lembar kerja 

hendaknya dipadupadankan dengan metode dan juga model yang sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa agar pembelajaran lebih bermakna (meaning full) dan dapat 

dijadikan pula sebagai titik awal untuk perbaikan kualitas pembelajaran (D. Purba, 

dkk., 2017:312). Berdasarkan lembar kerja pada penelitian sebelumnya akan 

dikembangkan menjadi lembar kerja berbasis inkuiri terbimbing yang digunakan 

oleh Y. Astuti (2013) pada materi kalor.  

Penelitian pengembangan lembar kerja berbasis inkuiri terbimbing pada 

penentuan reaktivitas zat pemutih Sodium Percarbonate (SPC) berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Nakano belum pernah dilakukan. Oleh 

karena itu, penulis hendak melakukan penelitian yang berjudul Pengembangan 

Lembar Kerja Berbasis Inkuiri Terbimbing Penentuan Reaktivitas Zat 

Pemutih Sodium Percarbonate (SPC). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tampilan lembar kerja untuk setiap tahap pada penentuan 

reaktivitas zat pemutih SPC? 

2. Bagaimana hasil uji kelayakan lembar kerja eksperimen inkuiri terbimbing 

pada penentuan reaktivitas zat pemutih SPC? 

3. Bagaimana karakteristik zat pemutih SPC yang dihasilkan? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Menampilkan hasil pengembangkan lembar kerja berbasis inkuiri terbimbing 

pada penentuan reaktivitas zat pemutih SPC. 

2. Menentukan hasil uji kelayakan lembar kerja pada penentuan reaktivitas zat 

pemutih SPC. 

3. Mengetahui karakteristik zat pemutih SPC yang dihasilkan. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Penelitian terhadap pengembangan LKS berbasis inkuiri terbimbing ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Dapat  dijadikan sebagai salah satu media pembelajaran pada konsep radikal 

bebas dalam kehidupan sehari-hari pada zat pemutih berbasis oksigen. 
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2. Dapat memberikan alternatif media pembelajaran yang membantu, 

mempermudah dan meningkatkan mutu pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar pada salah satu konsep radikal bebas dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Dapat dijadikan sebagai wawasan dalam melakukan penelitian lebih lanjut 

terhadap pengembangan lembar kerja eksperimen berbasis inkuiri terbimbing 

pada pokok materi lain serta dapat menambah pengetahuan dan keterampilan 

peneliti dalam menganalisis SPC dalam zat pemutih berbasis oksigen. 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional digunakan untuk menghindari kesalah penafsiran 

dalam beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka secara 

operasional istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut: 

1. Lembar kerja berbasis inkuiri terbimbing merupakan salah satu sumber belajar 

yang digunakan sebagai panduan bagi mahasiswa dalam memahami 

keterampilan proses dan konsep-konsep materi yang sedang dan akan 

dipelajarai. Adapun komponen-komponen yang dikembangkan dalam Lembar 

Kerja Siswa (LKS) berbasis inkuiri terbimbing yaitu terdiri dari judul, 

kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, merumuskan masalah, hipotesis, alat 

dan bahan, langkah percobaan, tabel hasil pengamatan, analisis data, dan 

kesimpulan (Y. Astuti, 2013:90). 

2. Reaktivitas zat pemutih adalah kemampuan tindakan aktivasi pemutih bebasis 

oksigen yang akan menunjukan tingkat aktifitas oksidasi, disolusi dan 

dekomposisi (Nakano, et al., 2016:1420). 
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3. Sodium Percarbonate (SPC) dengan rumus Na2CO3.1.5H2O2, adalah adisi 

hidrogen peroksida dan natrium karbonat dan merupakan komponen utama 

pelarut oksigen. Butiran SPC digunakan pada pemutih berbasis oksigen, 

dimana lapisan permukaan butiranya seperti Na2CO3 memiliki peran yang 

penting yaitu untuk melindungi bagian dalam Kristal SPC yang 

terdekomposisi oleh uap air di atmosfer. Kristal SPC adalah bentuk kolumnar 

yang memanjang dengan struktur kristalografi sistem ortorombik (Wada & 

Koga, 2013b:1880). 

F. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan analisis, reaktivitas zat pemutih berbasis oksigen termasuk 

dalam materi radikal bebas dalam Kimia Organik I. Pembelajaran melalui 

eksperimen untuk reaktivitas zat pemutih berbasis oksigen (SPC) diperlukan 

karena dalam pemutih rumah tangga memanfaatkan berbagai konsep kimia yang 

bisa diterapkan secara efektif pada pembelajaran untuk mengenalkan zat kimia 

yang berkaitan dengan konsep di kehidupan sehari-hari. Pengembangan lembar 

kerja tipe inkuiri terbimbing sebagai penunjang pembelajaran dapat membimbing 

mahasiswa dalam eksperimen sehingga dapat memahami materi dan dapat 

mencapai indikator yang telah ditetapkan. 

Pada penelitian ini akan diidentifikasi hasil uji kelayakan lembar kerja 

eksperimen pada penentuan reaktivitas zat pemutih SPC dengan bantuan lembar 

kerja eksperimen berbasis inkuiri terbimbing. Secara umum kerangka berpikir 

mengenai penyusunan lembar kerja berbasis inkuiri terbimbing pada penentuan 

reaktivitas zat pemutih SPC digambarkan seperti berikut ini: 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

1. Pembuatan Kristal dan butiran SPC 

2. Reaktivitas pemutih SPC terhadap rhodamin B, 

uji pH dan reaksi fenton 

3. Analisis kembali parameter yang diukur 

 

Menganalisis masalah 

 

Produk SPC pengolahan 

 

Analisis jurnal yang relevan 

Ide Penelitian 

Penyusunan LK inkuiri terbimbing pada 

penentuan reaktivitas zat pemutih SPC 

 

Pembelajaran Inkuiri 

 

Membuat hipotesis 

 

Merancang percobaan 

 

Melakukan percobaan 

 

Menganalisis data 

 

Penerapan uji terbatas 

 

Wacana penentuan reaktivitas zat pemutih SPC 

1. Membuat simpulan dari wacana 

2. Membuat rumusan masalah 

1. Menentukan variabel yang diteliti 

2. Membuat hipotesis. 

Template rancangan percobaan  

1. Mengamati percobaan 

2. Membuat tabel pengamatan 

Menjawab pertanyaan-pertanyaan 

Membuat kesimpulan 

 

1. Membuat kesimpulan  

2. Membuat laporan percobaan 

Uji Kelayakan LK 

 

Materi Radikal bebas (Kimia Organik I) 
Pengambilan Sample 

Analisis jurnal yang relevan 
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Analisis Hasil 

Penentuan hasil reaktivitas pemutih SPC, 

uji pH dan Reaksi fenton 

Tahapan dalam LK 

inkuiri terbimbing 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka berpikir 

Hasil LK berbasis inkuiri terbimbing pada penentuan 

reaktivitas zat pemutih Sodium Percarbonate (SPC) 

 



 
 

 

 

G. Hasil-hasil Penelitian yang Relevan 

Peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu 

untuk menghindari duplikasi. Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu, 

diperoleh beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti. 

Pengembangan lembar kerja berbasis inkuiri terbimbing, telah diteliti oleh 

beberapa ahli dalam pendidikan sains khususnya bidang kimia. Penelitian yang 

telah dilakukan pada konsep garam terhidrolisis, hasil penelitiannya menunjukan 

bahwa lembar kerja berbasis inkuiri terbimbing yang dikembangkannya dikatakan 

praktis, hal ini ditunjukkan dengan hasil tanggapan guru dan tanggapan siswa 

yang dapat dikategorikan sangat tinggi dan respon positif siswa terhadap LKS 

yang dikembangkan, hasil uji keterlaksanaan LKS dalam pembelajaran 

dikategorikan tinggi, dan LKS yang dikembangkan efektif dalam pembelajaran 

dibuktikan dengan ketuntasan klasikal 86,36% (Ferliyanti, dkk., 2013:85). 

Penelitian lain yang dilakukan pada materi kalor, hasilnya menunjukan 

bahwa Lembar Kerja berbasis pendekatan inkuiri terbimbing berkategori baik 

dengan persentase unsur kelayakan konstruksi memperoleh skor 81,3% yang 

berarti sangat baik, persentase unsur kelayakan penyajian memperoleh skor 75% 

yang berarti baik, dan persentase unsur komponen keterampilan proses 

memperoleh skor 76,7% yang berarti baik dan Lembar Kerja Siswa (LKS) hasil 

pengembangan layak digunakan (Y. Astuti, 2013:91). 

Penelitian lain yang dilakukan dengan membandingkan pembelajaran 

menggunakan metode inkuiri terbimbing dengan metode tradisional. Penelitian ini 

dilakukan terhadap siswa kelas 8 di Yunani. Hasilnya menunjukkan bahwa 



 
 

 

 

pembelajaran dengan metode inkuiri terbimbing lebih baik dibandingkan dengan 

metode tradisional dengan hasil yang cukup signifikan (Vlassi & Karaliota, 

2013:494). 

Penelitian selanjutnya dilakukan dengan menerapkan model inkuiri 

terbimbing dalam percobaan di laboratorium. Hasilnya menunjukan bahwa 

percobaan di laboratorium dengan model inkuiri terbimbing mengembangkan 

sikap positif dan menurunkan kecemasan mahasiswa. Kemudian aplikasi inkuiri 

terbimbing dalam percobaan di laboratorium mempengaruhi pengembangan sikap 

positif terhadap lingkungan belajar (Ural, 2016:217). 

Pada penelitian pemanfaatan SPC untuk memperkenalkan konsep kimia 

yang ada didalam kehidupan sehari-hari kepada siswa SMA tingkat akhir dan 

mahasiswa kimia tingkat awal. Reaksi kimia ini diperkenalkan secara bertahap 

oleh peneliti selama program pembelajaran berlangsung. Hasilnya menunjukan 

bahwa mahasiswa dapat mengerti bagaimana reaksi yang terjadi pada SPC 

(Nakano, et al., 2016:1420). 

Penelitian lain dilakukan untuk mengetahui dan menentukan komposisi 

dari Sodium Percarbonate (SPC) yaitu reaksi antara Natrium Karbonat (SC) dan 

Hidrogen Peroksida (HPO). Hasilnya menunjukan bahwa penentuan komposisi 

kimia SPC sesuai jika dilakukan pada materi kimia di perguruan tinggi atau di 

sekolah menengah atas (Wada & Koga, 2013a:1051). 

Penelitian yang berjudul Bleaching Effect of Sodium Percarbonate on 

Discolored Pulpless Teeth in Vitro membahas mengenai pemutihan gigi yang 

diwarnai secara artifisial atau diberi noda kemudian diberi pemutih untuk 



 
 

 

 

dibersihkan dengan menggunakan SPC. Hasilnya menunjukkan bahwa SPC bisa 

menjadi agen pemutih intrakoronal yang aman (Kaneko, et al., 2000:25). 

Penelitian selanjutnya yaitu pemanfaatan Sodium Percarbonate dan 

Sodium Perborate pada pencerahan dan penghilangan tinta dalam campuran 

Koran dan kertas majalah yang dihancurkan. Hasilnya menunjukkan bahwa 

penggunaan SPC selama pemutihan lebih efektif dibandingkan SPB. SPC bisa 

diaktifkan pada suhu yang rendah 30-50ºC dan pada suhu 45ºC dapat digunakan 

selama pemutihan. Sebaliknya, SPB membutuhkan suhu yang tinggi yaitu 70-80º 

C untuk aktifitas pemutihan yang efektif. SPC memberikan keuntungan 

dibandingkan dengan SPB dalam mencerahkan dan penghilangan tinta (Pesman, 

et al., 2014:535). 

Dari beberapa penelitian tersebut, terdapat kesamaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pada pengembangan lembar kerja berbasis 

inkuiri terbimbing dan penentuan reaktivitas zat pemutih berbasis oksigen yaitu 

Sodium Percarbonate. Akan tetapi dari semua penelitian tersebut tidak ada yang 

benar-benar sama dengan masalah yang akan diteliti, dimana pada penelitian yang 

menerapkan pembelajaran mengenai SPC di laboratorium, lembar kerja yang 

digunakanya tidak mengacu pada model pembelajaran, sehingga proses 

pembelajarannya menjadi kurang bermakna. Agar pembelajaran lebih bermakna 

(meaning full), pembuatan lembar kerja hendaknya dipadupadankan dengan 

metode dan juga model yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa (D. Purba, 

dkk., 2017:312). Lembar kerja yang dikembangkan pada penelitian ini 

menggunakan model inkuiri terbimbing.  


