
 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA PRAKTIKUM 

PEMBUATAN SQUISHY 

Kelompok :______ 

Nama : 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

4. ________________________________________ 

5. ________________________________________ 

6. ________________________________________ 

Kelas :____________ 
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A. Fenomena 

SQUISHY ! Mainan Hits dan Favorit Generasi “Zaman Now” 

Di zaman ini siapa sih yang tidak kenal dengan squishy? Semua pasti 

sudah mengenal squishy, mainan yang memiliki banyak bentuk yang 

menggemaskan dan warna yang menarik. Mainan ini semakin populer ketika 

para youtuber beramai-ramai memamerkan koleksi squishy yang dimiliki, 

salah satunya yaitu youtuber Indonesia bernama Ria Ricis yang membuat 

squishy menjadi viral. Kebanyakan dari mereka yang memiliki squishy adalah 

anak-anak karena bentuknya lucu-lucu. Namun tak sedikit pula orang dewasa 

membeli squishy, bahkan mengoleksinya hingga rela mengeluarkan banyak 

uang. Bukan hanya lucu, squishy dapat menjadi penghilang rasa gugup, loh! 

Dengan melakukan gerakan-gerakan kecil secara terus-menerus dalam 

jangka waktu tertentu misalnya meremas squishy dengan bentuknya yang 

menggemaskan sampai puas dan rasa gugup menjadi berkurang. Kita tidak 

perlu takut squishy akan rusak karena squishy merupakan mainan yang akan 

kembali kebentuk semula ketika diremas. 

Squishy merupakan jenis polimer busa yang bersifat fleksibel. Salah satu 

contoh polimer busa dapat diperoleh dari reaksi antara poliisosianat dengan 

poliol  yang kemudian membentuk poliuretan.  Poliuretan merupakan polimer 

busa yang mengandung gugus uretan                          yang berulang. Polimer 

busa tidak hanya terdiri dari satu poliuretan, melainkan 2 atau lebih poliuretan 

yang saling berikatan.  

Pada kenyataannya, tingkat fleksibilitas squishy berbeda-beda. Ada squishy 

yang sangat fleksibel dan ada pula squishy yang kurang fleksibel, padahal 

dalam pembuatan squishy (poliuretan yang fleksibel) komponennya sama, 

yaitu poliisosianat dan poliol. 
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1. Berdasarkan fenomena di atas, tuliskan sebanyak-banyaknya permasalahan yang ditemukan oleh setiap 

anggota kelompok dalam bentuk pertanyaan! (minimal 3 pertanyaan) 

 
2. Dari beberapa pertanyaan yang telah dituliskan oleh setiap anggota kelompok, pilihlah satu pertanyaan 

utama yang paling tepat dan dapat dijawab melalui percobaan di laboratorium! 

 

 

Buatlah perkiraan jawaban (hipotesis) terhadap pertanyaan utama yang kamu pilih! 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

C. Merumuskan Hipotesis 
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Rancanglah percobaan yang dapat menguji hipotesis yang telah dibuat secara berkelompok! 

1. Memilih bahan 

Jika disediakan bahan-bahan sebagai berikut, maka bahan mana sajakah yang akan kalian gunakan untuk 

membuat squishy? 

Nama Bahan Massa 

Poliol  8 gram 

Poliisosianat 1,5 gram 

Poliisosianat 2 gram 

Poliisosianat 2,5 gram 

Poliisosianat 3 gram  

Poliisosianat 4 gram 

Isilah kolom di bawah ini dengan daftar bahan yang kalian pilih! Untuk nama bahan yang sama, namun 

memiliki massa yang berbeda, tiap kelompok cukup pilih salah satu saja 

 
2. Memilih alat 

Disediakan alat-alat sebagai berikut: 

  
  

Gelas plastik Labu Erlenmeyer Batang pengaduk Spatula 

    

   
 

Timbangan digital  
(interval skala = 0,01 g) 

Timbangan duduk 
(interval skala = 100 g) 

Cetakan kue kering Cetakan berbahan silikon 

D. Arahan Percobaan 
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Untuk memilih alat mana saja yang akan kalian gunakan dalam melakukan percobaan, jawablah 

pertanyaan-pertanyaan di bawah ini  

a. Alat apakah yang digunakan sebagai wadah untuk mencampurkan bahan-bahan yang digunakan? 

 
b. Alat apakah yang  digunakan untuk mengaduk campuran poliisosianat dan poliol? 

 
c. Alat apakah yang digunakan untuk menimbang massa poliisosianat dan poliol yang dibutuhkan? 

 
d. Alat apakah yang digunakan untuk mencetak squishy dari campuran poliisosianat dan poliol? 

 

Tuliskan alat-alat yang digunakan berdasarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas dan 

cantumkan juga jumlah alat yang dibutuhkan pada kolom di bawah ini! 
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3. Menentukan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dalam percobaan 

 
 

Berikut ini adalah variabel-variabel percobaan untuk membuat squishy: 

 Massa poliisosianat 

 Massa poliol 

 Waktu pengadukan (15 detik) 

 Squishy yang fleksibel 

 

Tuliskanlah variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dalam percobaan yang akan dilakukan 

pada kolom di bawah ini! 

 
 

4. Merancang prosedur percobaan 

a. Setelah memilih bahan dan alat yang digunakan untuk percobaan, rancanglah percobaan yang 

akan kalian lakukan untuk menguji hipotesis yang telah kalian buat 

b. Setelah memastikan squishy  yang dihasilkan tidak lengket, selanjutnya identifikasi squishy yang 

telah dibuat dengan cara meremasnya  

c. Bandingkan squishy yang telah kelompok kalian buat dengan squishy yang telah dibuat oleh 

kelompok lainnya 

Variabel bebas 

(variabel yang dibuat bervariasi,  mempengaruhi 
variabel lain, dan menjadi penyebab perubahan) 

Variabel terikat 

(variabel yang dipengaruhi oleh 
variabel bebas) 

Variabel kontrol 

(variabel yang dibuat 
sama/dikendalikan 

Variabel bebas :  

Variabel kontrol :  

Variabel terikat :  
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Lakukanlah percobaan sesuai dengan langkah-langkah percobaan yang telah kalian rancang! 

 

1. Berdasarkan hasil percobaan yang kalian lakukan, berilah tanda checklist (√) pada tabel 1 kolom fleksibel 

atau kaku, serta catatlah waktu slow rising yang dimulai pada saat squishy dalam bentuk remasan hingga 

kembali ke bentuk semula! 

Tabel 1. Pengamatan terhadap squishy yang dihasilkan 

Perlakuan yang diberikan 
Hasil pengamatan 

Kembali ke bentuk 
semula / fleksibel 

Tidak kembali ke 
bentuk semula / kaku 

Slow rising* 
(detik) 

Squishy diremas dengan tangan    

 

Ket: *slow rising terjadi ketika squishy diremas, squishy tersebut akan mempertahankan bentuknya 

(bentuk remasan) dalam jangka waktu tertentu dan akan kembali secara perlahan ke bentuk semula.  

 

Rancangan Prosedur Percobaan 

 

E. Melakukan Percobaan 

F. Hasil Pengamatan 
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2. Bandingkan fleksibilitas squishy yang telah dibuat oleh masing-masing kelompok untuk mengisi tabel 2! 

Tabel 2. Perbandingan fleksibilitas squishy yang dihasilkan 

Kelompok 
Massa 
poliol 

Massa 
poliisosianat 

Urutan perbandingan 
fleksibilitas squishy* 

Urutan perbandingan 
slow rising squishy* 

     

     

     

     

     

*beri skor 1-5 secara berurutan dari yang lebih fleksibel hingga yang kurang fleksibel dan yang lebih slow 

rising hingga yang kurang slow rising 

 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakakukan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini! 

1. Berdasarkan tabel 2, apakah hasil akhir dari pencampuran antara poliisosianat dengan poliol menghasilkan 

squishy yang fleksibel? Apa tandanya bila squishy yang telah kalian buat adalah squishy  yang fleksibel? 

 
 

2. Ketika poliisosianat dan poliol dicampurkan, maka akan bereaksi dan menghasilkan busa poliuretan 

(squishy). Poliol yang bereaksi dengan poliisosianat dibagi 2 berdasarkan fungsinya, yaitu diol sebagai 

pemanjang rantai dan makrodiol sebagai penghubung antar rantai. Perhatikan persamaan reaksi 

poliisosianat dengan poliol membentuk poliuretan sebagai berikut: 

 

 

G. Analisis Data 
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Polimer terdiri dari unit yang berulang, berilah lingkaran pada seluruh unit yang berulang dalam 

persamaan reaksi di atas! Kemudian tuliskanlah senyawa mana yang termasuk monomer dan mana yang 

termasuk polimer berdasarkan persamaan reaksi di atas! 

 
 

3. Dalam busa poliuretan (squishy), hasil akhir reaksinya tidak hanya terdiri dari 1 rantai poliuretan, 

melainkan 2 atau lebih rantai poliuretan yang saling berikatan satu sama lainnya. Perhatikan struktur 

pembentukan ikatan antar poliuretan di bawah ini! 

 

 
Dilihat dari struktur poliuretan di atas, apa yang terjadi ketika rantai poliuretan berikatan dengan rantai 

poliuretan lainnya? (untuk menjawabnya, perhatikan lingkaran merah) 

 
 

 

Monomer :  

 

Polimer :  
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4. Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel 2, urutkanlah squishy dari yang paling fleksibel hingga yang 

kurang fleksibel! Mengapa demikian? (hubungkan dengan jawaban nomor 3) 

 
 

5. Adakah pengaruh dari perbandingan massa poliisosianat yang berbeda-beda terhadap busa poliuretan 

(squishy) yang dihasilkan? Mengapa demikian? (hubungkan dengan jawaban nomor 3) 

 

 

Apakah hasil percobaan yang dilakukan sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya? Jelaskan mengapa 

bisa dikatakan sesuai dan apabila tidak sesuai, jelaskan apa perbedaan hipotesis yang dibuat dengan hasil 

percobaan!

 

 

 

 

H. Menguji Hipotesis 
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Buatlah kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data percobaan yang telah dilakukan! 

 

I. Merumuskan Kesimpulan 
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