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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran adalah suatu upaya untuk membelajarkan peserta didik. 

Dalam pengertian ini secara implisit dalam pembelajaran terdapat kegiatan 

memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil 

pembelajaran yang diinginkan. Pemilihan, penetapan, dan pengembangan metode 

ini didasarkan pada kondisi pembelajaran yang ada. Kegiatan ini pada dasarnya 

merupakan inti dari perencanaan pembelajaran. Dalam hal ini istilah pembelajaran 

memiliki hakikat perencanaan atau perancangan (desain) sebagai upaya untuk 

membelajarkan peserta didik. Itulah sebabnya dalam belajar, peserta didik tidak 

hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar, tetapi mungkin 

berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang dipakai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sehingga dalam proses pembelajaran 

digunakan perangkat pembelajaran. 

Perangkat pembelajaran adalah sejumlah bahan, alat, media, petunjuk dan 

pedoman yang akan digunakan dalam proses pembelajaran (Suhadi, 2007: 24). 

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan harus sesuai dengan kurikulum yang 

sedang berlaku, dalam hal ini Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Dalam KTSP guru dituntut untuk mempunyai kreativitas lebih dalam merancang 

pembelajaran, agar kompetensi dasar yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

Seorang peserta didik dapat belajar secara efisien jika memiliki keaktifan dalam 

belajar dan didukung oleh sarana dan prasarana. Penggunaan media pembelajaran 
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yang tidak sesuai dengan keinginan peserta didik dapat mengakibatkan peserta 

didik kurang tertarik untuk belajar, sehingga peserta didik tersebut tidak dapat 

aktif dalam belajar. Pencapaian prestasi belajar sangat dipengaruhi oleh adanya 

media pembelajaran guru yang memadai dan adanya keaktifan peserta didik 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah memiliki 8 komponen yaitu 

identitas, indikator,  tujuan pembelajaran, materi rencana kegiatan guru yang 

berupa skenario pembelajaran tahap demi tahap mengenai aktivitas yang akan 

dilakukan siswa bersama guru terkait materi yang akan dipelajari siswa untuk 

mencapai kompetensi dasar yang telah ditentukanpembelajaran, metode 

pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, sumber belajar, dan hasil belajar 

(Suwarna, 2011: 7-9). Handout adalah salah satu bentuk media cetak yang 

diberikan kepada peserta didik ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Tujuan 

pemberian handout adalah untuk memperlancar dan memberikan bantuan 

informasi atau materi pembelajaran sebagai pegangan bagi peserta didik. Lembar 

kerja siswa adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan 

penyelidikan atau pemecahan masalah (Trianto, 2010:111). Media pembelajaran 

merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peranan penting 

dalam kegiatan pembelajaran. Pada kenyataannya media pembelajaran masih 

sering terabaikan dengan berbagai alasan, antara lain : terbatasnya waktu untuk 

membuat persiapan mengajar, sulit mencari media yang tepat, tidak tersedianya 

biaya. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika setiap guru telah mempunyai 

pengetahuan dan keterampilan mengenai media pembelajaran. 
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Kinetika kimia  merupakan salah satu ilmu yang mempelajari laju reaksi dan 

mekanisme reaksi, Reaksi ada yang berlangsung sangat cepat, tetapi ada juga 

yang berlangsung sangat lambat. Laju reaksi ditunjukkan oleh persamaan laju 

reaksi yang hanya dapat diturunkan dari data eksperimen. Kembang api yang 

dinyalakan merupakan salah satu contoh reaksi kimia yang laju reaksinya cepat. 

Agar dapat mengurangi tingkat kesulitan peserta didik dalam memahami kinetika 

reaksi, perlu adanya pengembangan perangkat pembelajaran yang dapat 

membantu guru dalam proses pembelajaran dan memberikan suatu pengalaman 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam lingkungannya 

dan lebih bermakna. 

Pengembangan perangkat pembelajaran kinetika kimia  yang akan 

dilakukan dalam penelitian yang meliputi: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), Handout Serta Soal Evaluasi dan Jawaban, Lembar Kerja Siswa (LKS), 

dan Media Pembelajaran (Powerpoint). Perangkat pembelajaran yang dihasilkan 

dapat dipergunakan oleh guru kimia sebagai sarana dalam mempermudah 

penyampaian materi Kinetika Kimia untuk SMA/MA Kelas XI IPA. Perangkat 

pembelajaran yang disusun, masing-masing harus memenuhi beberapa kriteria. 

Kriteria untuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) meliputi : Tujuan 

pembelajaran, Materi Ajar, Sumber Pembelajaran, Skenario Pembelajaran, dan 

Penilaian Pembelajaran. Kriteria untuk Handout Serta Soal Evaluasi dan Jawaban 

meliputi : Struktur Handout, Materi, Ilustrasi dan Contoh, Kebahasaan, dan 

Tampilan. Kriteria untuk Lembar Kerja Siswa (LKS) meliputi : Materi, Skenario 

LKS, Kebahasaan, Tampilan, dan Penilaian. Kriteria untuk Media Pembelajaran 
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(Powerpoint) meliputi : Skenario Media Pembelajaran, Tampilan, Penyampaian 

Materi, Ilustrasi, dan Penilaian. Data yang diperoleh dari hasil penilaian, 

selanjutnya dianalisis untuk menentukan kualitas perangkat pembelajaran 

sedangkan masukan/saran yang diberikan oleh para guru digunakan untuk 

perbaikan akhir perangkat pembelajaran tersebut. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa masalah-masalah 

sebagai berikut: 

1. Pengembangan perangkat pembelajaran kimia dengan materi pokok 

Kinetika Kimia untuk SMA/MA Kelas XI IPA yang berkualitas dalam 

proses pembelajaran masih terbatas. 

2. Perangkat pembelajaran kimia untuk SMA/MA yang berkualitas perlu 

dikembangkan melalui suatu penelitian pengembangan. 

3. Kualitas perangkat pembelajaran kinetika kimia untuk SMA/MA Kelas XI 

IPA perlu dinilai.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Masalah yang diteliti masih dalam jangkauan peneliti maka perlu dilakukan 

pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Perangkat pembelajaran kimia SMA/MA yang dikembangkan berupa 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Handout serta soal evaluasi, Lembar 

Kerja Siswa, dan Media Pembelajaran dalam bentuk Powerpoint yang 
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dikembas dalam bentuk Compact Disk (CD) dengan materi pokok Kinetika 

Kimia. 

2. Penilaian kualitas perangkat pembelajaran yang dikembangkan, dilakukan 

oleh 5 orang guru kimia SMA/MA. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengembangkan perangkat pembelajaran kinetika kimia untuk 

SMA/MA Kelas XI IPA? 

2. Bagaimana kualitas perangkat pembelajaran kinetika kimia yang dihasilkan 

berdasarkan menurut penilaian 5 orang guru kimia SMA/MA? 

 

E. Tujuan Pengembangan 

Pengembangan perangkat kimia ini bertujuan untuk :  

1. Mengembangkan perangkat pembelajaran kinetika kimia yang layak 

digunakan untuk SMA/MA kelas XI IPA. 

2. Menentukan kualitas perangkat pembelajaran kinetika kimia yang 

dihasilkan berdasarkan kriteria kualitas pembelajaran yang baik, menurut 

penilaian 5 orang guru kimia SMA/MA. 

 

F. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Perangkat pembelajaran kimia yang dikembangkan materi pokok Kinetika 

Kimia yang diharapkan memiliki spesifikasi produk sebagai berikut:  
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1. Perangkat pembelajaran yang dihasilkan sesuai dengan SK dan KD untuk 

materi pokok Kinetika Kimia. 

2. Perangkat pembelajaran Kinetika Kimia yang dikembangkan berupa: 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Handout serta soal evaluasi dan 

jawaban, Lembar Kerja Siswa (LKS), dan Media Pembelajaran 

(Powerpoint). 

3. Perangkat pembelajaran yang disusun memenuhi kriteria kebenaran, 

keluasan dan kedalaman konsep, kesesuaian dengan Standar Isi, kebahasaan 

dan kejelasan kalimat, keterlaksanaan, serta tampilan yang baik dan menarik 

sehingga dapat dikategorikan sebagai perangkat pembelajaran yang 

berkualitas baik. 

 

G. Pentingnya Pengembangan 

Manfaat pengembangan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Produk ini dapat digunakan dalam proses kegiatan pembelajaran untuk guru 

SMA/MA kelas XI IPA. 

2. Produk ini dapat juga menjadi sumber belajar pelengkap bagi guru dalam 

pembelajaran kimia terutama materi kinetika kimia. 

 

H. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1. Asumsi pengembangan 

Asumsi dari penelitian pengembangan perangkat pembelajaran kinetika 

kimia di SMA/MA kelas XI IPA ini meliputi : 
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a. Perangkat pembelajaran kimia ini nantinya dapat digunakan oleh guru kimia 

sebagai kerangka mengajar dalam menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP), sebagai kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini. 

b. Peer reviewer, ahli materi dan ahli media, serta reviewer memiliki 

pengetahuan dan pemahaman yang sama tentang kriteria perangkat yang 

baik. 

2. Keterbatasan pengembangan 

Keterbatasan pengembangan perangkat pembelajaran kimia di SMA/MA 

kelas XI IPA ini meliputi : 

a. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), Handout Serta Soal Evaluasi dan Jawaban, Lembar 

Kerja Siswa (LKS), dan Media pembelajaran (Powerpoint). 

b. Penilaian produk yang dihasilkan dilakukan oleh 5 (lima)  orang guru Kimia 

SMA/MA dan tidak diujicobakan secara langsung kepada peserta didik. 


