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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Konsep Teoritis 

1. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Menurut Hamdani, LKPD merupakan perangkat pembelajaran 

sebagai pelengkap atau sarana pendukung pelaksanaan rencana 

pembelajaran.
21

 LKPD adalah panduan peserta didik  yang digunakan 

untuk kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah.
22

 Lembar kegiatan 

biasanya berupa petunjuk, atau langkah-langkah untuk menyelesaikan 

suatu tugas.
23

 Pada kurikulum KTSP, LKPD dikenal dengan sebutan 

LKS. Dalam LKS, peserta didik  akan mendapatkan materi, ringkasan, 

dan tugas yang berkaitan dengan materi. Selain itu, peserta didik  juga 

dapat menemukan arahan yang terstruktur untuk memahami materi yang 

diberikan.
24

 

LKS yang inovatif dan kreatif akan menciptakan proses 

pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Langkah–langkah 

penyusunan Lembar Kerja Siswa menurut diknas adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan analisis kurikulum  

Langkah ini dimaksudkan untuk menentukan materi-materi 

mana yang memerlukan bahan ajar. Pada umumnya, dalam 

                                                         
21

 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 74.  
22

 Trianto, Mendisain Model Pebelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana, 

2011), hlm. 222.   
23

 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompotensi 

Guru, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011) hlm. 176. 
24

 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Mebuat Bahan Ajar Inovati, (Yogyakarta: Diva 

Press, 2013),  hlm. 204.  
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menentukan materi langkah analisisnya dilakukan dengan cara melihat 

materi pokok, pengalaman belajar, serta materi yang akan diajarkan. 

Selanjutnya, kita juga harus mencermati kompetensi yang dimiliki oleh 

peserta didik. 

b. Menyusun peta kebutuhan LKS 

Peta kebutuhan LKS sangat diperlukan untuk mengetahui 

jumlah LKS yang harus ditulis serta melihat urutan LKS nya. Urutan 

LKS sangat dibutuhkan dalam menentukan prioritas penulisan. 

Langkah ini biasanya diawali dengan analisis kurikulum dan analisis 

sumber belajar.  

c. Menentukan judul-judul LKS 

LKS ditentukan atas dasar kompetensi-kompetensi dasar, 

materi-materi pokok, atau pengalaman belajar yang terdapat dalam 

kurikulum. Satu kompetensi dasar dapat dijadikan sebagai judul LKS 

apabila kompetensi tersebut tidak terlalu besar. Adapun besarnya 

kompetensi dasar dapat dideteksi, antara lain dengan cara apabila 

diuraikan kedalam materi pokok (MP) mendapatkan maksimal 4 MP, 

maka kompetensi tersebut dapat dijadikan sebagai satu judul LKS.  

d. Penulisan LKS 

Langkah- langkah dalam menulis LKS, yaitu merumuskan 

kompetensi dasar, menentukan alat penilaian, menyusun materi dan 

memperhatikan struktur LKS. 25 

                                                         
25
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Menurut Hendro dan Jenry Kalagis, sebagaimana yang dikutip 

oleh Jemmi Andrian Matutina, menyatakan syarat – syarat yang harus 

dimiliki dalam menyusun LKPD sebagai berikut: 

a. Syarat-Syarat Didaktik  

1) LKPD memperhatikan adanya perbedaan kemampuan individual 

peserta didik, sehingga dapat digunakan baik oleh peserta didik 

yang lamban, sedang, maupun pandai.  

2) LKPD Menekankan pada proses untuk menemukan prinsip/konsep 

sehingga berfungsi sebagai petunjuk bagi peserta didik  untuk 

mencari informasi dan bukan sebagai alat pemberi tahu informasi.  

3) LKPD memiliki variasi stimulus melalui berbagai kegiatan peserta 

didik sehingga dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk menulis, menggambar, berdialog, dengan temannya dan lain 

sebagainya.  

4) LKPD dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial dan 

emosional pada diri anak sehingga tidak hanya ditujukan untuk 

mengenal fakta-fakta dan konsep-konsep akademis saja. Bentuk 

kegiatan yang ada memungkinkan peserta didik dapat berhubungan 

dengan orang lain dan mengkomunikasikan pendapat serta hasil 

kerjanya. 

b. Syarat – Syarat Kontruksi 

Syarat konstruksi adalah syarat-syarat yang berkenan dengan 

penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran, 
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dan kejelasan yang pada hakikatnya haruslah tepat guna dalam arti 

dapat dimengerti oleh pihak pengguna yaitu anak didik.  

1) LKPD menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat 

kedewasaan anak.  

2) LKPD menggunakan struktur kalimat yang jelas 

3) LKPD memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat 

kemampuan anak.  

4) LKPD menghindarkan pertanyaan yang terlalu terbuka, yang 

dianjurkan adalah isian atau jawaban yang didapat dari hasil 

pengelolaan informasi.  

5) LKPD tidak mengacu pada buku sumber yang diluar kemampuan 

dan keterbacaan peserta didik .  

6) LKPD menyediakan ruangan/tempat yang cukup untuk memberi 

keleluasaan pada peserta didik  untuk menulis maupun 

menggambar.  

7) LKPD menggunakan kalimat sederhana dan pendek.  

8) LKPD menggunakan kalimat komunikatif dan interaktif.  

9) LKPD memiliki tujuan belajar yang jelas serta bermanfaat sebagai 

sumber motivasi belajar.  

10) LKPD memuat identitas, seperti topik, kelas, nama kelompok, dan 

anggotanya.  

c. Syarat – Syarat Teknis  

1) Tulisan, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:  
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a) Menggunakan huruf yang jelas dan mudah dibaca, meliputi 

jenis dan ukuran huruf.  

b) Menggunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik  

c) Perbandingan ukuran huruf dan ukuran gambar serasi.  

2) Gambar  

Gambar yang baik dapat menyampaikan pesan secara 

efektif pada pengguna LKPD untuk mendukung kejelasan konsep.  

3) Penampilan  

Penampilan dibuat menarik. Kemenarikan penampilan 

LKPD akan menarik perhatian peserta didik, tidak menimbulkan 

kesan jenuh dan membosankan. LKPD yang menarik adalah 

LKPD yang memiliki kombinasi antara gambar, warna dan tulisan 

yang sesuai. 26 

2. Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam LKPD 

Pemerintah melalui undang–undang menekankan pentingnya 

pembangunan karakter anak didik, yaitu tujuan pendidikan nasional yang 

terpenting adalah untuk melahirkan manusia yang beriman dan 

bertakwa.dan dalam pasal 36 tentang Kurikulum diisyaratkan bahwa 

kurikulum disusun dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa 

anak – anak didik. Hal ini sangat tepat karena peningkatan iman dan 

takwa adalah tujuan pendidikan akhlak terpenting yang sesuai dengan 

                                                         
26

 Jemmi Andrian Matutina, “Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik  Mata 

Pelajaran Matematika Materi Bentuk Aljabar Dengan Pendekatan Kontekstual Untuk Peserta 

Didik  SMP Kelas VII”, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hlm. 18-21.  
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potensi (fitrah) manusia.
27

 Oleh karena itu, dibuatlah suatu inovasi 

sumber belajar siswa yaitu LKPD yang di dalamnya terkandung nilai-

nilai islam yang dapat meningkatkan sikap spiritual dari peserta didik dan 

dapat mencapai tujuan dari kurikulum itu sendiri. 

Strategi internalisasi nilai Islam yang dapat dilakukan dalam 

LKPD ini antara lain: 

a. Infusi (menekankan aspek nilai Islam yang ada dalam materi) 

b. Analogi (menganalogikan atau menghubungkan dengan nilai-nilai 

kebaikan) 

c. Narasi (menceritakan kisah-kisah yang berkaitan dengan kimia dan 

kimiawan muslim untuk diambil hikmahnya) 

d. Uswah Hasanah (menunjukkan perilaku yang patut dicontoh terkait 

kimia, misalnya kejujuran, kesungguhan, ketepatan, ketaatan, dan 

ketelitian)
28

 

Menurut Toyyar, untuk mewujudkan manusia yang bermutu 

tinggi diperlukan berbagai upaya, antara lain melalui ide tentang integrasi 

keilmuan. Ide ini dilatarbelakangi oleh adanya dualisme atau dikotomi 

keilmuan antara ilmu-ilmu umum di satu sisi dengan ilmu – ilmu agama 

di sisi lain.
29

 Perlu adanya sebuah sistem pendidikan yang mampu 

menyatukan nilai-nilai Agama dengan ilmu pengetahuan sehingga dapat 

                                                         
27

 Faiz Hamzah, “Studi Pengembangan Modul Pembelajaran IPA Berbasis Integrasi 

Islam – Sains Pada Pokok Bahasan Sistem Reproduksi Kelas IX Madrasah Tsanawiyah”, 

Jurnal Pendidikan Islam, 1(1), 2015, hlm. 42. 
28

 Abdussakir dan Rosimanidar, “Model Integrasi Matematika dan Al-Qur’an serta 

Praktik Pembelajarannya”, Jurusan Matematika FST UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 

2017, hlm. 13  
29

 Ibid. 
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menghasilkan individu yang tidak hanya memiliki skill di bidang 

keilmuan dan teknologi tetapi juga memiliki kesadaran religius agar tidak 

terjerumus dalam arus perkembangan global seperti saat ini.
30

 

Pengertian integrasi sains dan teknologi dengan 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 kesadaran ketuhanan. Kesadaran 

ketuhanan tersebut akan muncul dengan adanya pengetahuan dasar 

tentang ilmu – ilmu Islam. Oleh sebab itu, ilmu-ilmu Islam dan 

kepribadian merupakan dua aspek yang saling menopang satu sama lain 

dan secara bersama-sama menjadi sebuah fondasi bagi pengembangan 

sains dan teknologi.
31

 Bisa disimpulkan, integrasi ilmu berarti adanya 

penguasaan sains dan teknologi dipadukan dengan ilmu-ilmu Islam dan 

kepribadian Islam. 

3. Kimia Unsur 

a. Unsur-Unsur Periode Ketiga 

Keteraturan sifat dalam sistem periodik tidak hanya terjadi 

dalam satu golongan, akan tetapi di dalam satu periode dari kiri ke 

kanan. Keteraturan perubahan sifat ini akan terlihat dengan jelas pada 

unsur-unsur periode ketiga. Di dalam periode ketiga sistem periodik 

unsur, terdapat delapan unsur diantaranya natrium (Na), magnesium 

                                                         
30

 Ibid., hlm. 42-43 
31
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(Mg), aluminium (Al), silikon (Si), fosfor (P), belerang (S), klorin 

(Cl), dan Argon (Ar).
32

 

1) Sifat Umum
33

 

a) Jari-jari atom 

Jari-jari atom dari Na ke Ar semakin kecil. Hal ini 

berkaitan dengan semakin bertambahnya muatan inti sehingga 

gaya tarik inti atom terhadap elektron semakin kuat. 

b) Energi Ionisasi 

Energi ionisasi unsur-unsur periode ketiga cenderung 

semakin besar dari kiri ke kanan. Energi ionisasi Mg lebih 

besar daripada Al, demikian juga energi ionisasi P lebih besar 

daripada S. Hal ini berkaitan dengan konfigurasi elektronnya, 

yaitu pada Mg semua elektron valensinya telah berpasangan, 

sedangkan pada Al terdapat sebuah elektron pada orbital 3p 

yang tidak berpasangan, yang berakibat pada kecilnya energi 

ionisasi Al. Atom P mempunyai tiga elektron valensi pada 

orbital p. Berdasarkan aturan Hund, keadaan ini lebih stabil 

daripada atom S yang mempunyai empat elektron valensi pada 

orbital 3p. Akibatnya, energi ionisasi P lebih tinggi daripada 

S. 

  

                                                         
32
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c) Titik didih dan titik leleh 

Titik didih dan titik leleh dari Na naik secara teratur 

sampai dengan Si, kemudian turun tajam pada P, naik ke S, 

dan turun lagi secara teratur. Perubahan titik didih dan titik 

leleh dari unsur periode ketiga ini berkaitan dengan struktur 

dari setiap zat dalam keadaan bebas. 

Unsur Na, Mg, dan Al mempunyai struktur kristal 

logam yang mempunyai titik didih dan titik leleh relatif tinggi, 

sedangkan Si membentuk struktur kristal kovalen raksasa yang 

pada umumnya akan mempunyai titik didih yang sangat 

tinggi, seperti halnya pada grafit (karbon). Unsur P dan S 

merupakan unsur dengan struktur molekul kovalen sederhana 

sehingga mempunyai titik didih dan titik leleh yang relatif 

lebih rendah daripada logam. Unsur Cl dan Ar merupakan 

molekul gas. Klorin merupakan gas diatomik dan Ar 

merupakan gas monoatomik yang mempunyai titik didih dan 

titik leleh sangat rendah. 

2) Sifat Logam dan Nonlogam
34

 

Dalam periode ketiga, dari Na ke Ar sifat logam semakin 

berkurang. Natrium, magnesium, dan aluminium merupakan 

logam dengan struktur kristal logam raksasa, mempunyai kilap 

logam, dan daya hantar listrik yang baik. Silikon merupakan unsur 

                                                         
34
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semilogam dengan struktur kristal kovalen raksasa yang bersifat 

sebagai semikonduktor. Fosfor dan belerang, keduanya 

merupakan unsur nonlogam, strukturnya berupa kristal molekul 

sederhana. Setiap molekul fosfor tersusun dari empat atom fosfor 

dalam susunan tetrahedral, sedangkan setiap molekul belerang 

tersusun dari delapan atom belerang. Klorin merupakan unsur 

nonlogam dan pada keadaan bebas berada sebagai gas diatomik, 

sedangkan argon merupakan gas monoatomik yang stabil.  

3) Daya Oksidasi dan Reduksi
35

 

Unsur-unsur periode ketiga dari Na ke Cl berubah dari 

reduktor kuat (Na, Mg, dan Al) menjadi reduktor lemah (Si) dan 

berubah menjadi oksidator lemah (P dan S) kemudian oksidator 

kuat (Cl). 

Natrium merupakan reduktor kuat yang dapat mereduksi 

air menjadi gas hidrogen. Magnesium, meskipun daya reduksinya 

lebih lemah dari natrium, tetapi jika dilihat dari nilai potensial 

elektrodenya(E
o
) masih merupakan reduktor kuat. Aluminium 

meskipun dilihat dari nilai potensial elektrodenya merupakan 

reduktor kuat, tetapi adanya lapisan oksida di permukaannya 

menyebabkan aluminium kurang reaktif. Namun, jika aluminium 

dibentuk amalgam dengan raksa, logam ini akan sangat reaktif 

sebagai reduktor kuat. Silikon merupakan reduktor yang sangat 

                                                         
35
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lemah dan dapat bereaksi dengan oksidator kuat, misalnya oksigen 

dan halogen secara langsung. Fosfor merupakan reduktor yang 

sangat lemah terutama dalam reduksi oksigen dan halogen. Akan 

tetapi, unsur ini masih mampu mereduksi karena dapat bereaksi 

dengan hidrogen membentuk fosfin (PH3), sedangkan belerang 

merupakan oksidator lemah. Klorin merupakan oksidator yang 

sangat kuat, dan diantara unsur periode ketiga, klorin merupakan 

oksidator yang paling kuat.  

b. Unsur Transisi Periode Keempat 

Unsur-unsur transisi terdapat diantara unsur-unsur golongan 

alkali tanah dan unsur golongan boron. Unsur-unsur ini disebut juga 

logam-logam transisi. Masih ada perbedaan pendapat diantara para 

ahli kimia untuk menentukan secara tegas unsur-unsur manakah yang 

termasuk dalam kelompok unsur-unsur transisi. 

Mudahnya, unsur-unsur transisi adalah unsur-unsur blok d 

didalam sistem periodik. Skandium dan seng mempunyai sifat yang 

agak berbeda dari unsur-unsur transisi deret pertama lainnya dari Ti 

sampai dengan Cu. Skandium dan seng masing-masing mempunyai 

hanya satu macam bilangan oksidasi yaitu +3 dan +2 sedangkan 

unsur-unsur lainnya mempunyai bilangan oksidasi lebih dari satu 

macam.
36
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Unsur transisi periode keempat terdiri dari  Skandium (Sc), 

Titanium (Ti), Vanadium (V), Kromium (Cr), Mangan (Mn), Besi 

(Fe), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Tembaga (Cu), Seng (Zn).
37

 

1) Kelimpahan Unsur 

Besi (Fe) merupakan unsur yang paling melimpah diantara 

unsur transisi periode keempat lainnya. Besi merupakan unsur 

yang menyusun kerak bumi sekitar (4,7%). Kemudian terdapat 

sekitar 11 unsur yang disebut unsur jarang (0,1 – 0,02%), yang 

diantara 11 unsur tersebut 4 unsur yang merupakan unsur transisi 

periode keempat yaitu vanadium, kromium, mangan, dan nikel. 

Sementara untuk unsur scandium, titanium, kobalt, tembaga, dan 

zink adalah unsur yang sangat jarang ditemukan dialam, 

ditemukan bergabung dengan unsur lainnya dalam bentuk 

mineral.
38

 

2) Sifat Fisika dan Kimia 

Adanya susunan elektron yang khas pada subkulit 3d dan 

4s menyebabkan unsur transisi periode keempat mempunyai sifat 

yang khas, yang berbeda dengan sifat keperiodikan pada logam-

logam golongan utama (A).
39

 Unsur transisi mempunyai sifat-sifat 

khas yang membedakannya dari usnur golongan utama, antara 

lain: 
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a) Bersifat logam. Semua unsur transisi tergolong logam dengan 

titik leleh dan titik didih yang realtif tiggi. 

b) Bersifat paramagnetik (sedikit tertarik kedalam medan magnet). 

c) Membentuk senyawa berwarna. 

d) Mempunyai beberapa tingkat oksidasi. 

e) Membentuk berbagai macam ion kompleks. 

f) Berdaya katalitik. Banyak unsur transisi atau senyawanya yang 

berfungsi sebagai katalisator.
40

 

Kecuali unsur Cr dan Cu, semua unsur transisi periode 

keempat mempunyai susunan elektron pada kulit terluar 4s
2
, 

sedangkan pada Cr dan Cu adalah 4s
1
. Pada atom Cr dan atom Cu, 

untuk mencapai keadaan yang lebih stabil, sebuah elektron pada 

orbital 4s berpindah ke orbital 3d. Konfigurasi elektron unsur 

transisi periode keempat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
 
 

Tabel II.1. Konfigurasi Elektron Unsur Transisi Periode 

Keempat
41

 

Unsur Nomor 

Atom 

Konfigurasi 

Elektron 

Unsur Nomor 

Atom 

Konfigurasi 

Elektron 

Sc 21 [Ar] 4s2
 3d1

 Fe 26 [Ar] 4s2
 3d6

 

Ti 22 [Ar] 4s2
 3d2

 Co 27 [Ar] 4s2
 3d7

 

V 23 [Ar] 4s2
 3d3

 Ni 28 [Ar] 4s2
 3d8

 

Cr 24 [Ar] 4s1
 3d5

 Cu 29 [Ar] 4s1
 3d10

 

Mn 25 [Ar] 4s2
 3d5

 Zn 30 [Ar] 4s2
 3d10

 

Sifat logam dari unsur transisi lebih kuat jika 

dibandingkan dengan sifat logam dari golongan utama. Hal ini 

                                                         
40
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disebabkan pada unsur transisi terdapat lebih banyak elektron 

bebas dalam orbital d yang tidak berpasangan. Semakin banyak 

elektron bebas dalam suatu atom logam, memungkinkan ikatan 

antar atom semakin kuat sehingga sifat logam dari unsur ini juga 

semakin kuat. Pengaruh nyata dari kekuatan ikatan antaratom 

pada logam transisi tercermin dari sifat kekerasan tinggi, 

kerapatan tinggi, titik didih dan titik leleh yang juga tinggi, serta 

sifat hantaran listrik yang lebih baik.
42

 

Umumnya unsur transisi dapat membentuk senyawa 

dengan berbagai warna. Warna yang terjadi pada senyawa unsur 

transisi berhubungan dengan bilangan oksidasinya. Terjadinya 

variasi warna unsur transisi disebabkan orbital 3d dapat terpisah 

(tereksitasi).
43

 

Tabel II.2. Hubungan antara bilangan oksidasi dan warna ion 

dari unsur-unsur transisi periode keempat
44

 

Unsur 

 

Contoh 

Ion 

Bilangan Oksidasi 

+2 +3 +4 +5 +6 +7 

Sc  Sc
2+ 

Tak 

berwa

rna 

Tak b     

Ti Ti
2+ 

Ungu      

TiTi
3+3+ 

 Ungu     

Ti
4+ 

  Tak 

berwar-

na 

   

V V
2+ 

Ungu      
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Unsur 

 

Contoh 

Ion 

Bilangan Oksidasi 

+2 +3 +4 +5 +6 +7 

V
3+ 

 Hijau     

VO
2+ 

  Biru Merah   

Cr Cr
2+ 

Biru      

Cr
3+ 

 Hijau     

CrO4
2- 

  Kuning    

Cr2O7
2- 

    Jingga  

Mn Mn
2+ 

Merah 

muda 

   Hijau 

kuning 

Ungu 

Mn
3+ 

 Merah 

gelap 

    

MnO4
- 

  Cokelat 

ungu 

   

Fe Fe
2+ 

Hijau 

muda 

     

Fe
3+ 

 Jingga      

Co Co
2+ 

Merah 

muda 

     

Co
3+ 

 Biru     

Ni Ni
2+ 

Hijau      

Ni
3+ 

 Merah     

Cu Cu
2+ 

Biru      

Zn Zn
2+ 

Tak 

berwa

rna 

     

Selanjutnya, unsur transisi memiliki sifat kemagnetan. 

Sifat kemagnetan dibedakan menjadi dua, yaitu sifat paramagnetik 

dan diamagnetik. Sifat paramagnetik terjadi bila didalam atom 

unsur tersebut terdapat elektron yang belum berpasangan. Unsur-

unsur transisi selain Zn akan bersifat paramagnetik, sebab pada 

orbital d terdapat elektron yang belum berpasangan.
45

 

Kemudian, unsur transisi juga dapat membentuk ion 

kompleks yang  nantinya akan membentuk senyawa kompleks 

jika berikatan dengan kation atau anion lainnya. Senyawa 
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koordinasi umumnya terdiri atas ion kompleks dan ion lawan. 

Kebanyakan, logam dalam senyawa koordinasi adalah logam 

transisi. 

Molekul atau ion yang mengelilingi logam dalam ion 

kompleks dinamakan ligan. Interaksi antara atom logam dan 

ligan-ligan dapat dibayangkan bagaikan reaksi asam-basa lewis. 

Sebagaimana yang diketahui bahwa basa Lewis ialah zat yang 

mampu memberikan satu atau lebih pasangan elektron. Setiap 

ligan setidaknya memiliki satu pasang elektron valensi bebas. 

Jadi, ligan berperan sebagai basa lewis. Sebaliknya, atom logam 

transisi bertindak sebagai asam lewis, yaitu menerima pasangan 

elektron dari basa lewis.
46

 

Kemudian, salah satu sifat penting lainnya dari unsur 

transisi dan senyawanya, yaitu kemampuannya untuk dapat 

menjadi katalis reaks-reaksi dalam industri. Kemampuan unsur 

transisi mengkatalis suatu reaksi diperkirakan karena unsur 

transisi mempunyai beberapa bilangan oksidasi. Sebagai contoh, 

pada pembuatan asam sulfat dengan proses kontak digunakan 

katalis V2O5. Pada peristiwa katalis reaksi tersebut, vanadium 

mula-mula mengalami reduksi dari V
5+

 menjadi V
4+

.
47

 

2V
5+

 + O
2-

 + SO2 → 2V
4+

 + SO3 
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3) Ekstraksi Kromium, Besi, dan Tembaga 

a) Kromium (Cr) 

Kromium adalah logam yang sangat mengkilap, keras 

dan tahan karat. Pelapisan kromium untuk logam lain 

dilakukan dengan cara elektrolisis, yaitu dengan electroplating. 

Untuk tujuan itu, digunakan larutan senyawa kromium dengan 

tingkat oksidasi +6. Dalam prosesnya, kromium dalam 

senyawanya mula-mula direduksi menjadi Cr
3+

 baru kemudian 

menjadi kromium. Akan tetapi, jika larutan yang digunakan 

adalah Cr
3+

, ternyata pelapisan tidak terjadi. Hal itu disebabkan 

ion Cr
3+

 dalam air terikat sebagai ion kompleks yang stabil, 

yaitu [Cr(H2O)6]
3+

. Ion kompleks ini tidak mudah direduksi. 

Jika yang digunakan adalah Cr
6+

, maka ion Cr
3+ 

terbentuk 

dalam suatu lapisan dipermukaan logam dan tidak lagi bereaksi 

dengan air, melainkan langsung direduksi menjadi unsur 

kromium (Cr).
48

 

b) Besi (Fe) 

Karena potensial reduksi besi tidak terlalu negatif, besi 

dapat direduksi dengan menggunakan karbon. Peleburan 

(reduksi) besi dilakukan dalam suatu tungku yang disebut 

tanur tiup (blast furnace). Tanur tiup berbentuk silinder 
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raksasa dengan tinggi 30 m dan diameter bagian tengah sekitar 

8 m. 

Bijih besi, kokas (karbon) dan batu kapur (CaCO3) 

diumpankan dari puncak tanur, sementara dari bagian bawah 

ditiupkan udara panas. Kokas berfungsi sebagai reduktor, 

sedangkan batu kapur berfungsi sebagai fluks, yaitu bahan yang 

akan bereaksi dengan pengotor dalam bijih besi dan 

memisahkan pengotor itu dalam bentuk cairan kental yang 

disebut terak (slag). 

Besi yang dihasilkan dari tanur tiup disebut besi gubal 

(pig iron) atau besi kasar, mengansung kira-kira 95% besi, 3-

4% karbon, dan sisanya pengotor lain seperti Mn, Si, P, dan S. 

Besi gubal bersifat keras tetapi rapuh. Pada umumnya, sebagian 

besar besi gubal langsung diproses untuk membuat baja.
 49

 

Agar dapat dimanfaatkan, besi gubal masih perlu diolah lagi 

untuk menurunkan kadar karbon. Besi dengan kadar karbon 

kurang dari 1% disebut dengan besi lunak. Besi lunak 

mempunyai sifat ulet dan relatif lebih lunak daripada besi 

gubal, serta mudah bengkok sehingga kurang baik untuk 

konstruksi. 
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c) Tembaga (Cu) 

Tembaga diperoleh dari bijih kalkopirit CuFeS2. 

Meskipun tembaga ada yang terdapat dialam, tetapi jumlahnya 

sangat sedikit. Proses pemisahan tembaga dari kalkopirit 

berlangsung sebagai berikut: 

1. Pengapungan (Floating) 

Pada proses ini bijih tembaga dipekatkan dengan 

menambahkan detergen dan NaOH. Dengan proses ini zat-

zat pengotor (biasanya Al) akan larut dan mengapung. 

2. Pemanggangan (Roasting) 

Pada proses ini, kalkopirit bereaksi dengan oksigen. 

4CuFeS2(s) + 9O2(g) → 2Cu2S(s) + 2Fe2O3(s) + 6SO2(g) 

Dengan menambahkan SiO2 maka besi akan terpisah 

sebagai ampas (kerak). 

  Fe2O3(s) + 3SiO2(s) → Fe2(SiO2)3(s) 

Pada proses pemanasan selanjutnya Cu2S akan teroksidasi. 

Cu2S(s) + 3O2(g) → 2Cu2O(s) + 2SO2(g) 

3. Reduksi 

Proses reduksi terjadi antara Cu2O dengan Cu2S 

yang masih ada dalam proses sebelumnya. 

2Cu2O(s) + Cu2S(s) → 6Cu(s) + SO2(g) 

Cu yang diperoleh dengan proses ini mempunyai 

kemurnian mendekati 99%. 
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4. Pemurnian 

Proses pemurnian dilakukan dengan cara elektrolisis 

larutan CuSO4 dengan anode yang terbuat dari Cu kotor 

dan katode dari Cu murni. Reaksi yang terjadi sebagai 

berikut.
50

 

Di anode  : Cu(s)kotor → Cu
2+

(aq) + 2e 

Di katode : Cu
2+

(aq) + 2e → Cu(s)bersih 

4) Kegunaan Unsur Transisi 

 Beberapa kegunaan unsur transisi antara lain: 

a) Skandium  (Sc) 

Skandium adalah unsur yang jarang terdapat dialam. 

Walaupun ada, umumnya terdapat dalam bentuk senyawa 

dengan biloks +3, misalnya ScCl3. Sifat senyawa skandium 

semuanya mirip, tidak berwarna dan bersifat diamagnetik. 

Logam skandium dibat melalui elektrolisis lelehan ScCl3. 

Dalam jumlah kecil, scandium digunakan sebagai filamen 

lampu yang memiliki intensitas tinggi.
51

 

b) Titanium (Ti) 

Titanium banyak digunakan dalam industri dan 

kontruksi, karena mempunyai sifat fisik a) Rapatannya rendah 

(logam ringan); b) Kekuatan strukturnya tinggi; c) Tahan 

panas; d) Tahan terhadap korosi. Ti digunakan sebagai badan 
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pesawat terbang dan pesawat supersonik, karena pada 

temperatur tinggi tidak mengalami perubahan kekuatan. Ti 

digunakan sebagai bahan katalis dalam industri polimer 

polietlen. Ti digunakan sebagai pikmen putih, bahan pemutih 

kertas, kaca, keramik, dan kosmetik. 

Senyawa titanium yang terkenal adalah titanium 

tetraklorida (TiCl4) dan titanium dioksida (TiO2). TiCl4 

digunakan sebagai bahan dalam pembuatan katalis dan bahan 

pembuat Ti lainnya. Sementara TiO2 digunakan sebagai 

perhiasan karena lebih lunak dari intan. Dalam industri 

digunakan sebagai pigmen pemutih, bahan pemutih kertas, 

kaca, keramik, dan kosmetik. 

c) Vanadium (V) 

Vanadium banyak digunakan dalam industri-industri 

seperti: membuat peralatan yang membutuhkan kekuatan dan 

kelenturan yang tinggi seperti per mobil dan alat mesin 

berkecepatan tinggi. Untuk membuat logam campuran. 

Oksidasi vanadium (V2O5) digunakan sebagai katalis pada 

pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. 

d) Kromium (Cr) 

Logam kromium dan senyawanya banyak digunakan 

dalam bidang industri. Logam kromium dapat dicampur dengan 

besi kasar membentuk baja yang sifatnya keras dan 
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permukaannya tetap mengkilap. Selain itu, senyawa krom 

seperti ferrokrom dapat juga dicampur dengan besi kasar 

membentuk baja yang sifatnya tahan karat. Kromium dalam 

baja dapat menambah kekerasan, memperbesar gaya tegang, 

tahan korosi, dan tahan aus. 

e) Mangan (Mn) 

Mangan digunakan dalam produksi baja, dan untuk 

keperluan ini biasa digunakan logam campuran besi-mangan, 

yaitu ferromangan. Mangan dapat meningkatkan kekerasan 

baja. Logam mangan aplikasinya yang terus berkembang 

terutama sebagai material sel katodik pada baterai isi ulang. 

Senyawa permanganat adalah oksidator yang kuat dan 

digunakan dalam analisis kuantitaif dan dalam pengobatan. 

f) Besi (Fe) 

Digunakan sebagai campuran untuk membuat paduan 

logam, misalnya untuk membuat baja, besi tempa, besi tulang, 

yang banyak digunakan sebagai bahan bangunan, peralatan 

logam, rangka kendaraan. Digunakan untuk membuat lembaran 

logam seperti lembaran logam berlapis seng. Besi murni 

digunakan untuk bahan elektromagnet. Senyawa-senyawa besi 

digunakan dalam bidang kedokteran, untuk pengobatan anemia, 

dan sebagai tonik. 
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g) Kobalt (Co) 

Kobalt-60 digunakan dalam industri dan terapi 

radioisotop. Digunakan sebagai campuran paduan logam yang 

banyak dimanfaatkan dalam industri dan turbin gas pada mesin 

pesawat terbang. Baja-kobalt digunakan untuk membuat 

magnet permanen. 

h) Nikel (Ni) 

Nikel banyak digunakan dalam pembentukan logam 

campuran (alloy), terutama baja tidak berkarat (stainless steel) 

sekitar 70%. Sisanya digunakan untuk berbagai penggunaan 

industri seperti baterai, baja campuran rendah, campuran 

berbasis logam nikel, campuran berbasis tembaga, 

elektroplating, elektronika, aplikasi industri pesawat terbang, 

dan katalis. 

i) Tembaga (Cu) 

Digunakan untuk membuat alat-alat listrik dan salah 

satunya adalah kabel. Digunakan sebagai campuran logam 

lainnya. Senyawa CuSO4 digunakan untuk menguji kemurnian 

alkohol dan sebagai campuran pereaksi fehling A (CuSO4) dan 

fehling B (Larutan garam K-Na-Tartrat  dan NaOH) yang 

berguna untuk menguji senyawa hidrokarbon yang 

mengandung gugus aldehid. 
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j) Seng (Zn) 

Zink merupakan mineral penting yang ikut membentuk 

lebih dari 300 enzim dan protein. Logam seng dipakai untuk 

melindungi besi atau baja, seperti atap seng, yaitu plat besi 

yang dilapisi dengan seng. Pelapisan itu disebut galvanizing. 

Campuran seng dengan besi disebut kuningan. Campuran seng, 

tembaga, dan timah disebut perunggu. Seng juga digunakan 

sebagai pelapis beberapa logam seperti besi atau baja untuk 

mencegah atau menghambat korosi. Digunakan sebagai 

elektroda pada sel listrik. Seng dioksida digunakan sebagai zat 

warna putih pada cat. Seng sulfida untuk melapisi tabung layar 

televisi.
52

 

5) Dampak Unsur Transisi Periode Keempat 

Unsur transisi periode keempat dapat bersifat karsinogen 

karena merupakan logam berat. Unsur transisi periode keempat 

yang bersifat karsinogen diantaranya adalah skandium, kromium, 

mangan, dan nikel. Skandium juga dapat memberikan pengaruh 

negatif pada reproduksi dan sistem syaraf. Logam besi mudah 

terkorosi dalam udara lembap, dalam bentuk senyawa kompleks, 

unsur ini beracun bagi tumbuhan.53 Tembaga dalam jumlah 
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sedikit digunakan oleh tubuh sebagai perunut, tetapi penggunaan 

tembaga dalam jumlah besar sangat beracun.54 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Latifah, Eka Setiawati, dan Abdul 

Basith, menunjukkan bahwa pengembangan LKPD berorientasi nilai-

nilai agama Islam melalui pendekatan inkuiri terbimbing pada materi 

suhu dan kalor yang dikembangkan sangat menarik atau valid untuk 

digunakan dalam proses belajar mengajar, penilaian tersebut diperoleh 

berdasarkan validasi ahli materi, ahli materi agama Islam, ahli desain 

serta uji coba respon guru dan uji coba lapangan dengan responden 

peserta didik kelas X SMA/MA.
55

 Peneliti juga akan mengembangkan 

LKPD yang terintegrasi islam namun pada materi kimia unsur dan 

responden peserta didik yang akan gunakan sebagai sampel adalah kelas 

XII SMA/MA. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Haris Munandar, Yusrizal, dan Mustanir, 

menunjukkan bahwa penggunaan LKPD berorientasi nilai Islami dapat 

digunakan sebagai salah satu perangkat pembelajaran dalam proses 

pembelajaran kimia, khususnya pada materi hidrolisis garam dan juga 

dapat meningkatkan pemahaman konsep dan karakter peserta didik pada 

materi hidrolisis garam.
56

 Peneliti juga akan mengembangkan LKPD 

yang terintegrasi islam namun khususnya pada materi kimia unsur serta 
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peneliti hanya mengembangkan LKPD sampai pada tahap ujicoba skala 

kecil. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Kumala Sari dan Siti Suprihatin 

menunjukkan bahwa pengembangan LKPD berorientasi nilai keislaman 

pada materi pengangguran kelas XI SMA sudah layak dan baik untuk 

digunakan.
57

 Peneliti juga akan mengembangkan LKPD yang 

terintegrasi islam namun pada materi kimia unsur dan responden peserta 

didik yang akan gunakan sebagai sampel adalah kelas XII SMA/MA. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Luluk Mauluah dan Marsigit 

menunjukkan bahwa pengembangan LKS Matematika yang terintegrasi 

dengan nilai-nilai islam di kelas IV MI Diponegoro Bantul telah layak 

dan efektif digunakan.
58

 Peneliti akan mengembangkan LKPD yang juga 

terintegrasi islam pada materi kimia unsur dan responden peserta didik 

yang akan gunakan sebagai sampel adalah kelas XII SMA/MA. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dias Fatchul Jannah dan Kusumawati 

Dwiningsih menunjukkan bahwa buku ajar dengan strategi quantum 

learning pada pokok bahasan kimia unsur yang dikembangkan layak 

digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelayakan ditinjau dari 

komponen isi, penyajian, bahasa, kesesuaian dengan quantum learning, 

dan respon siswa berturut-turut sebesar 80,53%; 82,3%; 85,4%; 93,05%; 
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dan 94,6%. Kelayakan juga tampak berdasarkan pengamatan terhadap 

siswa selama menggunakan buku ajar yang diujicobakan.
59

 Peneliti juga 

memfokuskan pada materi kimia unsur namun tidak mengembangkan 

buku ajar melainkan sebuah LKPD yang terintegrasi islam yang juga 

hanya sampai pada tahap ujicoba skala kecil. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan konsep yang menjelaskan mengenai 

variabel penelitian yang dikaji di mana didalamnya mencerminkan indikator 

yang akan digunakan untuk mengukur variabel yang bersangkutan.
60

 Menurut 

Y.W, Best yang disunting oleh Sanpiah Faisal yang disebut variabel 

penelitian adalah kondisi-kondisi yang oleh peneliti dikontrol atau 

diobservasi dalam suatu penelitian. Sedang Direktorat Pendidikan Tinggi 

Depdikbud menjelaskan bahwa yang dimaksud variabel penelitian adalah 

segala sesuatu yang akan menjadi obyek pengamatan penelitian. Dari kedua 

pengertian tersebut dapatlah dijelaskan bahwa variabel penelitian itu meliputi 

faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti.
61

 

Dalam penelitian ini, variabelnya adalah Lembar kerja peserta didik 

yang terintegrasi islam. LKPD yang didesain ini dibuat melalui model 

pengembangan Borg & Gall yang dilakukan sampai pada tahap kelima, 

tahapnya adalah: 
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1. Research and information collecting (penelitian dan pengumpulan data) 

Pada tahap ini akan dilakukan studi literatur yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dikaji, pengukuran kebutuhan, penelitian 

dalam skala kecil, dan persiapan untuk merumuskan kerangka kerja 

penelitian. 

2. Planning (perencanaan) 

Melalui tahap ini akan dilakukan penyusunan rencana penelitian 

yang meliputi merumuskan kecakapan dan keahlian yang berkaitan 

dengan permasalahan, menentukan tujuan yang akan dicapai pada setiap 

tahapan, desain atau langkah-langkah penelitian dan jika 

mungkin/diperlukan melaksanakan studi kelayakan secara terbatas.  

3. Develop preliminary form of product (pengembangan produk) 

Pada tahap ini akan dilakukan pengembangan bentuk permulaan 

dari produk yang akan dihasilkan. Termasuk dalam langkah ini adalah 

persiapan komponen pendukung, menyiapkan pedoman dan buku 

petunjuk, dan melakukan evaluasi terhadap kelayakan alat-alat 

pendukung.  

4. Preliminary field testing (uji coba terbatas) 

Melalui tahap ini akan dilakukan ujicoba lapangan awal dalam 

skala terbatas. Pada tahap ini juga akan dilakukan validasi desain oleh 

ahli materi dan ahli media. Validasi ini akan diukur melalui angket yang 

indikatornya adalah: 
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a. Aspek isi: Materi mengacu pada kurikulum 2013, memberikan 

penekanan pada proses menemukan konsep, pertanyaan dalam LKPD 

dapat mengkur ketercapaian sesuai indikator pembelajaran. 

b. Aspek kebahasaan: Penggunaan bahasa yang sesuai dengan tingkat 

kedewasaan anak, disajikan dengan sederhana dan jelas, memiliki 

struktur yang lengkap dan runut, menyediakan ruang cukup pada 

LKPD sehingga peserta didik dapat menulis sesuatu pada LKPD, 

memiliki tujuan belajar yang jelas. 

c. Aspek penyajian: Penggunaan huruf dan tulisan yang baik, memiliki 

tampilan yang menarik 

Selanjutnya, LKPD yang telah divalidasi akan diuji coba kan 

dalam skala kecil kepada guru kimia dan peserta didik. Uji coba ini 

berupa uji praktikalitas yang akan menunjukkan seberapa besar 

kepraktisan atau kemudahan LKPD. Indikator penilaiannya adalah: 

a. Materi 

b. Bahasa 

c. Ketertarikan 

5. Main product revision (revisi produk) 

Media yang telah diuji cobakan selanjutnya akan direvisi 

berdasarkan saran dan penilaian dari guru kimia serta siswa. Media yang 

telah direvisi inilah yang akan menjadi produk akhir dari penelitian ini. 
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D. Asumsi 

Asumsi yang dapat dikemukan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Lembar kerja peserta didik yang didesain sesuai dengan kompetensi 

yang telah ditetapkan. 

2. Lembar kerja peserta didik yang didesain dapat memberi alternatif bagi 

siswa dalam pembelajaran secara mandiri karena telah teruji valid dan 

praktis. 

E. Kerangka Berfikir 

Pada penelitian pengembangan ini peneliti mendesain sebuah 

produk bahan ajar berupa LKPD. Pembelajaran dengan menggunakan 

LKPD memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang disajikan 

secara mandiri sehingga peserta didik mampu belajar tanpa menggunakan 

arahan guru. Pada latar belakang telah dijelaskan bahwa permasalahan 

yang umumnya terjadi saat ini adalah belum terealisasinya tujuan 

kurikulum 2013 yang ingin menyatu padukan keempat kompetensi inti 

yang ada, serta sumber belajar yang digunakan siswa dalam pembelajaran 

kimia masih kurang khususnya materi kimia unsur. Dari masalah tersebut, 

perlu adanya perbaikan sehingga peneliti tertarik untuk mendesain suatu 

LKPD yang terintegrasi islam pada materi kimia unsur. Bagan kerangka 

berfikir disajikan pada Gambar 1. 
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Belum terealisasinya tujuan kurikulum 2013 
yang ingin menyatu padukan keempat 

kompetensi inti yang ada 

Desain Lembar Kerja Peserta Didik yang 
Terintegrasi Islam Pada Materi Kimia Unsur 

Validasi dan revisi Lembar Kerja Peserta Didik 

Uji coba kepraktisan Lembar Kerja Peserta 
Didik skala kecil 

Lembar Kerja Peserta Didik yang Terintegrasi 
Islam Pada Materi Kimia Unsur  termasuk 

kriteria valid dan praktis 

Gambar II.1. Bagan Kerangka Berfikir Penelitian 

Sumber belajar yang digunakan siswa dalam 
pembelajaran kimia khususnya materi kimia 

unsur masih kurang 
 


