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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Biologi merupakan ilmu yang lebih dari sekedar kumpulan fakta 

maupun konsep, dikarenakan dalam Biologi terdapat kumpulan proses dan 

konsep yang nilai pengetahuannya dapat diaplikasikan serta pula 

dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman siswa terhadap 

konsep biologi dan pengaplikasian di kehidupannya terkadang tidak tepat 

karena Biologi diajarkan secara hafalan yang membuat siswa menjadi pasif 

dan merasa bosan.Pemahaman yang kurang tepat inilah yang menyebabkan 

proses pembelajaran Biologi tidak dipahami dengan baik oleh siswa. Banyak 

siswa yang hanya mampu menghafal materi dan konsep, namun tidak mampu 

menjelaskan makna dari materi dan konsep yang dihafal dalam kehidupan 

sehari-hari, sebagai konsekuensinya  menyebabkan ilmu dan proses biologi 

yang diperoleh siswa tidak memberi pengalaman yang baik(Saptono, 2003).  

Jika Biologi diajarkan dengan hafalan, siswa tidak dapat 

menggunakan pengetahuannya selama proses pembelajaran, karena ilmu 

yang didapat hanya sebagai pengetahuan awal. Belajar Biologi seharusnya 

dapat menjadi hal menyenangkan dan memberi kepuasan intelektual bagi 

siswa dalam usahanya memecahkandan memperbaiki berbagai konsep yang 

mungkin keliru.Pembelajaran biologiakan lebih bermakna jika 

memungkinkan siswa menjalani perubahan konsepsi(Saptono, 2003). 

Upaya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan minat siswa 

dalam proses pembelajaran Biologi berkaitan dengan beberapa hal seperti 

Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu guru sebagai fasilitator, sarana dan 

prasarana. Salah satu sarana penunjang pembelajaran yang dapat membantu 

siswa bereksplorasi adalah dengan memanfaatkan bahan ajar. Menurut 

Sudjana (2001) bahwa, penggunaan bahan ajar diharapkan dapat menunjang 

kualitas hasil belajar siswa, sedangkan menurut Prastowo (2014) bahan ajar 

memiliki beberapa fungsi bagi guru salah satunya meningkatkan proses 

pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif dan mengubah peran 
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pendidik dari pengajar menjadi fasilitator. Salah satu bahan ajar yang familiar 

dan sering digunakan oleh guru dalam proses pembeajaran adalah dengan 

memanfaatkan bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak yang biasa digunakan untuk 

pembelajaran adalah LKS. Menurut Prastowo (2014) bahwa, LKS merupakan 

bahan ajar cetak yang berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, 

ringkasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus 

dikerjakan siswa, baik bersifat teoritis dan/atau praktis yang mengacu pada 

kompetensi dasar yang harus dicapai siswa, sehingga dalam kegiatan 

pembelajaran siswa menjadi lebih aktif untuk mencari dan menemukan 

sendiri jawaban permasalahan yang disajikan oleh guru selama proses 

pembelajaran.  

Pemanfaatan LKS sebagai sumber belajar pada kenyataannya sudah 

banyak bergeser, dimana LKS umumnya digunakan hanya sebagai sumber 

pendukung sekarang menjadi pegangan utama selain buku paket.Hampir 

setiap guru di berbagai sekolah menggunakan LKS sebagai saranamemandu 

kegiatan belajar mengajar di kelas maupun praktikum.Hal tersebut 

merupakan salah satu alasan banyak diterbitkannya jenis LKS dari 

berbagaipenerbit beredar di toko-toko buku maupun langsung ke sekolah-

sekolah.Melihat fenomena tersebut, seharusnya dapat dijadikan rujukan bagi 

guru untuk menyusun dan mengembangkan LKS buatan sendiri, sehingga 

guru dapat menyesuaian isi LKS dengan keadaan yang ada di sekolah tanpa 

menggeser fungsinya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006) yang mengkaji 

tentang Analisis LKS Biologi SMPkelas VIIsemester I yang digunakan SMP 

Negeri di Kota Semarang tahun pelajaran 2005/2006 penelitian tugas akhir 

Mahasiswa Pendidikan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang bahwa 

LKS yang dianalisis memiliki tingkat kesesuaian dengan kurikulum 2004 

cukup tinggi, memiliki tingkat pengaktifan siswa sedang pada kategori 

petunjuk kegiatan dan gambar, tetapi masih rendah pada kategori soal-soal 

latihannya, serta jenjang soal yang tidak proporsional. Salah satu bentuk 

upaya yang dapat dilakukan untuk mengetahui dan memperbaiki kualitas 
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LKS yang digunakan oleh guru dan siswa, maka dilakukanlah penelitian 

mengenai Analisis Kualitas Isi Lembar Kerja Siswa (LKS) IPA Biologi SMP 

Kelas VIII Semester II yang digunakan di Karesidenan Kota Surakarta Tahun 

Ajaran 2015/2016.Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan 

rujukan mengetahui kualitas dan mutu LKS yang digunakan selama ini dan 

dapat menjadi pertimbangan guru untuk menyusun LKS sendiri.Penelitin ini 

merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, 

pembatasan masalah yang akan dikaji antara lain : 

1. Subjek penelitian  : LKS IPA Biologi SMP kelas VIII semester II 

Tahun Pelajaran 2015/2016 di Karesidenan Kota Surakarta. 

2. Objek penelitian : Kualitas isi LKS IPA Biologi SMP kelas VIII 

semester II Tahun Pelajaran 2015/2016 di Karesidenan Kota Surakarta. 

3. Parameter penelitian : Kesesuaian dengan KTSP, Indeks pengaktifan siswa 

dan presentase jenjang soal muatan kognitif, psikomotorik dan afektif. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, 

permasalahan yang akan di kaji antara lain : 

1. Bagaimanakah kesesuaian LKS IPA Biologi SMP Kelas VIII Semester II 

yang digunakan di Karesidenan Kota Surakarta Tahun Pelajaran 

2015/2016 dengan kurikulum KTSP ? 

2. Bagaimanakah tingkat pengaktifan siswa pada LKS IPA Biologi SMP 

Kelas VIII Semester II yang digunakan di Karesidenan Kota 

SurakartaTahun Pelajaran 2015/2016 berdasarkan indeks pengaktifan 

siswa dalam isi LKS ? 

3. Bagaimanakah presentase jenjang soal latihan pada LKS IPA Biologi SMP 

Kelas VIII Semester II yang digunakan di Karesidenan Kota Surakarta 

Tahun Pelajaran 2015/2016 berdasarkan muatan kognitif, psikomotorik 

dan afektif? 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai antara lain : 

1. Untuk menganalisis kesesuaian LKS IPA Biologi SMP kelas VIII 

semester II Tahun Pelajaran 2015/2016 di Karesidenan Kota Surakarta.. 

2. Untuk mengetahui tingkat pengaktifan siswa LKS IPA Biologi SMP kelas 

VIII semester II Tahun Pelajaran 2015/2016 di Karesidenan Kota 

Surakarta. berdasarkan indeks pengaktifan siswa. 

3. Untuk mengetahui presentase jenjang soal latihan muatan kognitif menurut 

Taksonomi Bloom, psikomotorik dan afektif pada LKS IPA Biologi SMP 

kelas VIII semester II Tahun Pelajaran 2015/2016 di Karesidenan Kota 

Surakarta. 

E. Manfaat Penelitian 

Dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat 

memberi manfaat, antara lain : 

1. Bagi Peneliti, yaitu sebagai tambahan khasanah ilm pengetahuan 

berkaitan dengan LKS 

2. Bagi Guru dan Siswa, yaitu agar dapat memanfaatkan LKS IPA Biologi 

yang lebih mendukung proses kegiatan belajar mengajar di kelas. 

3. Bagi Tim Pengarang/Penyusun, yaitu diharapkan dapat menjadi masukan 

dalam penyusunan LKS IPA Biologi berikutnya. 

4. Bagi Penerbit, yaitu diharapkan menjadi masukan untuk melakukan 

revisi/pengecekan terhadap muatan isi LKS IPA Biologi yang diterbitkan.  

 

 

 

 

 


