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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan memiliki sejumlah komponen yang saling berkaitan antara 

satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam 

upaya penyiapan peserta didik menjadi muslim sejati yang nantinya 

diharapkan bisa mengangkat dunia keilmuan Islam yang selama ini 

“mandeg” merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi dan harus segera 

dimiliki oleh setiap pendidik muslim agar tercipta suatu tatanan dunia 

keilmuan Islam yang maju dan dapat mempengaruhi semua bangsa seperti 

pada masa kejayaan Islam dahulu kala. Dalam dunia pendidikan, terdapat 

pemisahan antara ilmu dunia dan ilmu agama (dikotomi), dimana dalam buku 

pembelajaran ilmu umum seperti kimia para pendidik hanya berkewajiban 

mengajarkan ilmu kimia saja. Demikian juga pendidik yang mengajar agama 

hanya mengajar agama saja. Seakan-akan kedua ilmu itu terpisah.
1
  

Penerapan nilai-nilai Islam pada proses pembelajaran mestinya diawali 

dengan pemahaman dari peserta didik maupun tenaga pendidik terhadap 

konsep nilai Ajaran Islam.
2
 Al-Qur’an juga menganjurkan bagi setiap 

pendidik untuk selalu mencari jalan dan media terbaik agar memudahkan 
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peserta didik untuk menerima ilmu Allah SWT, sebagaimana dalam Al-

Qur’an secara prinsip disampaikan dalam surat Al-Maidah ayat 35:
3
 

َ َواْبَتُغوا إَِلْيِه اْلَوِسيَلَة َوَجاِهُدوا فِي َسِبيلِِه َلَعلَُّكْم َيا أَ  
قُوا َّللاَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّ يُّ

٥٣ُتْفلُِحونَ     

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihad-lah pada 

jalan-Nya, supaya kalian mendapat keberuntungan”
4
 

 

Kurikulum 2013 yang telah digagas oleh pemerintah dalam prinsip-

prinsipnya menekankan terhadap pentingnya penanaman nilai-nilai karakter 

dalam diri peserta didik. Hal tersebut termuat dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi 

kurikulum yang menyatakan bahwa “Iman, takwa, dan akhlak mulia menjadi 

dasar pembentukankepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum tersebut 

disusun agar semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman, 

takwa, dan akhlak mulia”
5
 

Pada kurikulum 2013 telah mengubah Standar Kompetensi (SK) 

menjadi Kompetensi Inti (KI). Setiap mata pelajaran harus tunduk pada 

kompetensi inti yang telah dirumuskan. Dalam kata lain, semua mata 

pelajaran yang diajarkan dan dipelajari pada kelas tersebut harus 

berkontribusi terhadap pembentukan kompetensi inti. Kompetensi inti 
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diharapkan mampu membentuk karakter peserta didik melalui proses belajar 

mengajar. Kompetensi Inti dirancang dalam empat kelompok yang saling 

terkait yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan (KI 1), sikap sosial (KI 2), 

pengetahuan (KI 3), dan penerapan pengetahuan (KI 4). Keempat kelompok 

itu menjadi acuan dari Kompetensi Dasar dan harus dikembangkan dalam 

setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi yang berkenaan 

dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung 

(indirect teaching) yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang 

pengetahuan dan penerapan pengetahuan.
6
 Namun, berdasarkan studi 

pendahuluan, penerapan kompetensi inti dalam proses pembelajaran di SMA 

Negeri 1 Keritang hanya terfokus pada KI 3 dan KI 4, sehingga tujuan 

kurikulum 2013 yang mencoba untuk menginternalisasikan satu kesatuan 

kecerdasan intelektual (intellectual qoutient), kecerdasan emosional 

(emotional qoutient), dan kecerdasan spiritual (spiritual qoutient) belum 

terealisasi. 

Sistem pendidikan Islam yang menyatupadukan dan menyelaraskan 

antara kepentingan dunia dan akhirat dalam mencapai asas tujuan pendidikan 

tercantum dalam Al-Qur’an Surat Al-Qashash ayat 77:
 7

 

  ُ ًْيَا َوأَْحِسْي َمَوا أَْحَسَي َّللاه ٌَْس ًَِصيبََل ِهَي الدُّ اَر اآلِخَزةَ َوال تَ ُ الده َواْبتَِغ فِيَوا آتَاَك َّللاه

َ ال يُِحبُّ اْلُوْفسِ ِدييَ ٧٧    إِلَْيَل َوال تَْبغِ اْلفََساَد فِي األْرِض إِىه َّللاه
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Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan)negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang 

lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan.”
8
 

Integrasi menjadi kata kunci jaminan tidak adanya pemisahan dan 

pemutusan antara agama dengan sains. Salah seorang fisikawan terkenal, 

Albert Einstein pernah berkata: “Science without religion is lame, religion 

without science is blind.” yang berarti: “ilmu tanpa agama lumpuh, agama 

tanpa ilmu buta.” Jauh sebelum Einstein, agama Islam sudah memandang 

penting antara ilmu dan agama. Bahkan wahyu pertama yang diterima Nabi 

Muhammad SAW justru mengandung perintah untuk menguasai ilmu dengan 

landasan iman (QS Al’Alaq: 1-5).
9
 

ًَْساَى ِهْي َعلٍَق )٢( اْقَزْأ َوَربَُّل اأْلَْمَزُم )٣( الهِذي  اْقَزْأ بِاْسِن َربَِّل الهِذي َخلََق )١( َخلََق اْْلِ

ًَْساَى َها لَْن يَْعلَْن )٥  َعلهَن بِاْلقَلَِن )٤( َعلهَن اْْلِ

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan. 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaraan qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya”
10

 

Di dalam BNSP dijelaskan bahwa kimia merupakan ilmu yang 

mempelajari tentang komposisi, struktur, sifat, perubahan dan energi yang 

menyertai perubahan suatu zat.
11

 Salah satu karakter ilmu kimia adalah 
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bersifat abstrak. Hal ini menuntut guru untuk pandai menyiasati proses 

pembelajaran dengan variasi metode dan media yang beragam.  

Kimia merupakan salah satu pelajaran yang dianggap sukar dipahami 

oleh peserta didik. Hal ini menyebabkan peserta didik menjadi kurang tertarik 

dalam mempelajari ilmu kimia.
12

 Salah satu materi pembelajaran kimia yang 

dianggap sukar oleh siswa adalah kimia unsur. Hal ini karena, materi ini 

berisi teori konseptual, kontekstual, dan deskriptif.
13

 Sehingga dibutuhkan 

inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran kimia yang sangat menarik dan 

variatif. 

Inovasi pembelajaran yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai pada Kurikulum 2013. Inovasi pembelajaran 

yang menarik salah satunya adalah dengan menggunakan media 

pembelajaran.
14

 Salah satu sumber belajar dan media pembelajaran yang 

dapat membantu siswa maupun guru dalam proses pembelajaran kimia adalah 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). LKPD termasuk media cetak hasil 

pengembangan teknologi cetak yang berupa buku.
15

 Desain perangkat 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang baik sangat dibutuhkan agar 

tercapainya proses pembelajaran yang mendorong peserta didik lebih 

berperan aktif.
16
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Berdasarkan hasil studi awal yang telah dilakukan di SMA Negeri 1 

Keritang, diketahui bahwa guru kimia biasanya menjelaskan materi kimia 

unsur hanya bersumber dari buku cetak dan bantuan powerpoint sebagai 

media pembelajaran yang biasanya hanya berisi materi. Sehingga pada saat 

proses pembelajaran, peserta didik lebih cenderung untuk mendengarkan 

penjelasan dari guru daripada membaca sendiri bahan ajar yang ada pada 

mereka. Sebagian besar peserta didik menganggap bahan ajar yang 

digunakan masih sulit untuk dimengerti. Oleh karena itu, siswa hanya 

bergantung pada penjelasan dan latihan soal dari guru saja, sehingga 

menghambat peserta didik untuk belajar secara mandiri. Fakta lain yang 

ditemukan dari wawancara dengan salah satu guru, diketahui di sekolah ini 

belum menggunakan LKPD dan juga belum pernah menerapkan 

pembelajaran kimia yang terintegrasi Islam.  

Peneliti berasumsi bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan, 

karena produk yang dihasilkan dari penelitian ini berupa Lembar Kerja 

Peserta Didik pada materi Kimia Unsur yang berorientasi nilai islami. 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai 

Islami dalam substansi LKPD.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Desain dan Uji Coba Lembar 

Kerja Peserta Didik (LKPD) Terintegrasi Islam pada Materi Kimia 

Unsur” 
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B. Penegasan Istilah 

Penegasan definisi suatu istilah mutlak diperlukan. Hal ini 

dimaksudkan agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, 

adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Desain 

Desain merupakan salah satu tahap dari penelitian pengembangan 

dimana penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, teori 

pendidikan yang sudah ada atau menghasilkan suatu produk di bidang 

pendidikan.
17

 

2. Lembar Kerja Peserta Didik 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) merupakan sumber belajar 

dan media pembelajaran yang dapat membantu siswa maupun guru dalam 

proses pembelajaran. LKPD termasuk media cetak hasil pengembangan 

teknologi cetak yang berupa buku.
18

 

3. Integrasi Islam 

Integrasi Islam dalam konteks sains modern bisa dikatakan sebagai 

profesionalisme atau kompetensi dalam satu keilmuan yang bersifat 

duniawi di bidang tertentu dibarengi atau dibangun dengan pondasi 
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kesadaran ketuhanan. Kesadaran ketuhanan tersebut akan muncul dengan 

adanya pengetahuan dasar tentang ilmu – ilmu Islam.
19

 

4. LKPD Terintegrasi Islam 

LKPD terintegrasi islam merupakan sumber belajar dan media 

pembelajaran yang dapat membantu siswa maupun guru dalam proses 

pembelajaran yang memuat suatu keilmuan yang bersifat duniawi di 

bidang tertentu yang dibarengi dengan pondasi kesadaran ketuhanan. 

5. Kimia Unsur 

Kimia unsur merupakan pokok bahasan kimia yang di dalamnya 

terdapat beberapa kelompok unsur baik dari unsur utama maupun transisi, 

sifak fisik dan kimia dari unsur tersebut, manfaat, dampak, dan proses 

pembuatan dari unsur-unsur tersebut.
20

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, 

beberapa masalah dapat diidentifikasi, antara lain:  

a. Dalam dunia pendidikan, terdapat pemisahan antara ilmu dunia dan 

ilmu agama (dikotomi). 

b. Penyiapan peserta didik untuk bisa mengangkat dunia keilmuan Islam 

selama ini terhambat.  
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c. Belum adanya sumber belajar berupa Lembar Kerja Peserta Didik yang 

terintegrasi islam khususnya pada materi Kimia Unsur. 

2. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, permasalahan dibatasi pada: 

a. Sumber belajar yang akan dikembangkan berupa Lembar Kerja Peserta 

Didik yang terintegrasi Islam pada materi Kimia Unsur dengan 

menggunakan model pengembangan Borg & Gall yang memiliki 10 

tahapan, yang hanya sampai pada tahap kelima yaitu revisi hasil uji 

coba. Kualitas LKPD ini akan dilihat dari tingkat validitas dan 

praktikalitasnya. 

b. Sampel yang akan digunakan hanya peserta didik kelas XII SMA 

Negeri 1 Keritang.  

c. Indikator-indikator integrasi islam yang terdapat dalam LKPD ini 

adalah infusi, analogi, narasi, dan uswah hasanah. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu,  

a. Bagaimana tingkat validitas lembar kerja peserta didik terintegrasi 

islam pada materi kimia unsur yang telah didesain? 

b. Bagaimana tingkat praktikalitas lembar kerja peserta didik terintegrasi 

islam pada materi kimia unsur yang telah didesain? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk: 

a. Mengetahui tingkat validitas lembar kerja peserta didik terintegrasi 

islam pada materi kimia unsur yang telah didesain. 

b. Mengetahui tingkat praktikalitas lembar kerja peserta didik terintegrasi 

islam pada materi kimia unsur yang telah didesain. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap pelaku 

yang terlibat dalam proses pembelajaran dan juga untuk para pembaca: 

a. Bagi siswa, dengan mengunakan LKPD terintegrasi Islam pada materi 

Kimia Unsur, diharapkan dapat meningkatkan dan menumbuhkan 

kesadaran peserta didik dari aspek intelektual, emosional maupun 

spiritual. 

b. Bagi guru, dapat dijadikan salah satu alternatif LKPD yang dapat 

diterapkan di Sekolah. 

c. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan 

mutu pendidikan. 

d. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan agar 

dapat dimanfaatkan pada suatu hari nantinya. 
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E. Spesifikasi Produk 

Produk yang dihasilkan dalam pengembangan ini yaitu LKPD 

terintegrasi islam pada materi kimia unsur. Adapun spesifikasi produk yang 

diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Produk yang akan dibuat berbeda dengan produk yang ada dilapangan.  

2. Produk yang dihasilkan mampu menarik perhatian peserta didik  dan 

memotivasi peserta didik  untuk belajar dengan atau tanpa adanya guru.  

3. Produk mudah digunakan oleh guru dan peserta didik .  

4. Produk yang dibuat menggunakan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang 

disempurnakan (EYD) dan menggunakan kalimat yang jelas dan tidak 

berbelit-belit.  

5. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) disajikan dengan mengintegrasikan 

nilai-nilai islam dan materi kimia unsur untuk meningkatkan rasa syukur 

peserta didik terhadap Allah SWT.  

6. Materi yang terdapat dalam Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) disajikan 

dengan ilustrasi yang ada atau dekat dengan pemikiran peserta didik .  

7. Isi Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dilengkapi dengan materi, uji 

kompetensi, dan glosarium.  

8. Terdapat halaman depan dan halaman penutup sebagai sampul Lembar 

Kerja Peserta Didik (LKPD). 

9. Kriteria penilaian kualitas Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) ini 

meliputi kelayakan isi, kebahasaan, dan kegrafisan.  

 


