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Abstrak 

Lembar Kerja Siswa (LKS) memiliki peran yang penting  dalam 

berlangsungnya proses pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penggunaan LKS Biologi SMA Muhammadiyah (Plus) Salatiga 

terhadap tingkat pengaktifan siswa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah populasi 

sampling. Dari hasil analisis data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Lembar Kerja Siswa (LKS) biologi yang digunakan SMA 

Muhammadiyah (Plus) Salatiga belum mampu meningkatkan pengaktifan 

siswa kelas XI SMA Muhammadiyah (Plus) Salatiga pada lembar kerja siswa 

materi sel, sistem gerak pada manusia, sistem peredaran darah pada manusia 

dan hewan pada lembar kerja siswa semester ganjil dan semester genap tingkat 

pengaktifan petunjuk kegiatan rendah pada materi sistem pencernaan manusia 

dan hewan, sistem pernafasan manusia dan hewan, sistem ekskresi manusia 

dan hewan, sistem regulasi manusia, dan sistem kekebalan tubuh manusia. 

Penilaian pengaktifan siswa berdasarkan petunjuk kegiatan bernilai sedang 

pada lembar kerja siswa materi jaringan tumbuhan dan hewan pada semester 

ganjil dan materi sistem reproduksi manusia pada semester genap.  

Kata kunci : Lembar Kerja Siswa, Pengaktifan   

Abstrack 

Student’s worksheet  has an important role in learning process. The purpose 

of this research is to know the use of Biology students’ worksheet  for 

Muhammadiyah Senior High School (Plus) of Salatiga toward the level of 

students’ activation. Type of this research is descriptive qualitative. Sample 

collecting technique in this research using Sampling Population. The result 

data analysis and discussion have a result as follow  Biology students’ 

worksheet  are used by Muhammadiyah Senior High School (Plus) of 

Salatiga had not improved yet to students activation for XI Grade 

Muhammadiyah Senior High School (Plus) of Salatiga on Student’s 

worksheet in bloody cell material, motion human system, blood circulation 

human and animal system,breathing  Human and animal system, regulation 

human system and immune human system. Activation students’ assessment 

based on activity’s instruction in medium valuation on plant and animal 

sissue material’s Student’s worksheet (LKS) in odd semester and 

reproduction human system material in even semester.  

Keyword:  Student’s Worksheet, activation  
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1. PENDAHULUAN  

Pembelajaran biologi yaitu pembelajaran yang menekankan pada 

pemberian pengalaman secara langsung. Interaksi pembelajaran biologi 

antara guru dan siswa memerlukan suatu sumber belajar yang digunakan 

untuk membantu pemecahan masalah dalam pembelajaran biologi. Sumber 

belajar yang baik harus bisa merangsang pembelajar untuk mengingat apa 

yang sudah dipelajari, mengaktifkan pembelajar dalam memberikan 

tanggapan, umpan balik dan juga mendorong siswa untuk selalu 

memperhatikan materi yang sedang disampaikan oleh guru sehingga terjadi 

suatu pembelajaran yang interatif. Salah satu sumber belajar yang dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran biologi adalah lembar kerja siswa 

(LKS).  

Lembar kerja siswa (LKS) adalah sumber belajar yang dapat digunakan 

sebagai penunjang yang dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai 

materi yang harus dikuasai. Lembar kerja siswa merupakan alat bantu untuk 

menyampaikan pesan kepada siswa yang digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran. Fungsi LKS menurut Djamarah dan Zain (2010) sebagai alat 

bantu untuk mewujudkan belajar mengajar yang efektif, alat bantu untuk 

melengkapi proses belajar mengajar supaya menarik perhatian siswa, 

mengajak siswa melakukan kegiatan belajar sehingga menjadi lebih aktif 

dalam pembelajaran, sehingga dalam kegiatan pembelajaran siswa yang akan 

aktif mencari dan menemukan sendiri jawaban permasalahan sedangkan guru 

hanya sebagai motifator dan fasilitator.  

Lembar kerja siswa (LKS) diharapkan dapat meningkatkan indeks 

pengaktifan pada siswa. Pengaktifan menurut kamus besar bahasa Indonesia 

(KBBI) berarti proses atau cara atau kegiatan yang dapat menjadikan aktif. 

Pengaktifan siswa adalah salah satu kegiatan yang memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran, memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan yang 
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penting dalam proses pembelajaran, mengajak siswa untuk banyak 

berinteraksi dengan siswa yang lain dan siswa berpartisipasi dalam penetapan 

tujuan pembelajaran. Pemenuhan aspek diharapkan prestasi belajar menjadi 

lebih baik dan siswa menjadi memiliki nilai karakter yang khas yang 

membedakan individu satu dengan individu yang lain (Yamin, 2007). 

Penelitian yang dilakukan oleh Nadlah (2012) dari hasil penelitiannya 

didapatkan bahwa deskripsi data tingkat pengaktifan siswa pada LKS dibagi 

menjadi 3 katagori, yaitu tingkat pengaktifan siswa pada petunjuk kegiatan, 

gambar, dan latihan soal. Selain memuat materi pembelajaran LKS juga 

memuat petunjuk kegiatan yang bertujuan untuk memudahkan siswa 

memahami materi yang dipelajarinya. Penelitian yang dilakukan Anggraini 

(2006) dari hasil penelitiannya didapatkan hasil bahwa LKS  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. Adapun saran yang bisa diberikan yaitu, adanya perbaikan pada 

isi LKS, terutama yang menyangkut aspek pengaktifan siswa. 

Mengingat pentingnya peran LKS dalam berlangsungnya proses 

pembelajaran, maka menjadi penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana 

tingkat efektivitas lembar kerja siswa (LKS) sebagai salah satu sumber 

belajar yang digunakan dalam pembelajaran. Frekuensi penggunaan LKS 

yang cukup tinggi dalam setiap pembelajaran harus diimbangi dengan 

kualitas atau mutu LKS yang tinggi pula. Jika LKS yang digunakan adalah 

LKS yang bermutu rendah, tentu sangat merugikan penggunanya, baik siswa 

maupun guru. 
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2. METODE  

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2017 – Juni 2017  di SMA 

Muhammadiyah (Plus) Salatiga. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif. Teknik penggumpulan data yang digunakan adalah  dokumentasi. 

Data yang sudah terkumpul kemudian ditabulasikan dan dideskripsikan.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang digunakan siswa SMA Muhammadiyah  

(Plus) Salatiga untuk kelas XI mencakup dua LKS. Lembar Kerja Siswa yang 

digunakan untuk semester ganjil dan Lembar kerja siswa yang digunakan 

untuk semester genap. Lembar kerja siswa yang digunakan untuk semester 

ganjil meliputi empat bab yaitu bab pertama membahas mengenai sel, bab ke 

dua membahas mengenai jaringan tumbuhan dan hewan, bab tiga membahas 

mengani sistem gerak pada manusia dan bab terakhir membahas mengenai 

sistem peredaran darah pada manusia dan hewan.  

Lembar kerja siswa yang digunakan untuk semester genap meliputi enam 

bab yaitu bab satu membahas mengenai sistem pencernaan manusia dan 

hewan, bab ke dua mengenai sistem pernafasan manusia dan hewan, bab ke 

tiga membahas sistem ekskresi manusia dan hewan, bab selanjutnya sistem 

regulasi manusia, bab ke lima mengenai sistem reproduksi manusia dan bab 

terakhir pada lembar kerja siswa semester genap membahas mengenai sistem 

kekebalan tubuh manusia. Lembar Kerja Siswa (LKS) tersebut kemudian 

akan dianalisis untuk mengungkap isi LKS yang terdiri dari tingkat 

pengaktifan siswa.  

Hasil perhitungan kemudian kemudian dianalisis berdasarkan kriteria 

apabila skor mulai dari 1,51 atau lebih besar dari 1,51 maka termasuk 

katagori tinggi. Apabila skor berada pada nilai 0,41 – 1,50 maka termasuk 

dalam katagori sedang dan apabila skor yang diperoleh berada pada nilai 0,00 

– 0,40 maka termasuk dalam katagori rendah Widodo dalam Nadlah (2012). 

Penilaian pengaktifan siswa pada katagori penilaian petunjuk kegiatan dapat 

dilihat pada tabel 1 berikut :   
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Tabel 1. Rekapitulasi Data Tingkat Pengaktifan Siswa Berdasarkan Penilaian Petunjuk 

Kegiatan LKS Siswa Kelas XI yang digunakan SMA Muhammadiyah ( Plus) 

Salatiga Tahun Ajaran 2016/2017   
 

No  LKS Judul Materi  Nilai  Keterangan  

1. Ganjil  Sel  0,37 Rendah  

Jaringan Tumbuhan dan Hewan  0,41 Sedang  

Sistem Gerak pada Manusia  0,34 Rendah  

Sistem Peredaran Darah pada 

Manusia dan Hewan  

0,16 Rendah  

2 Genap  Sistem Pencernaan Manusia dan 

Hewan  

0,00 Rendah  

Sistem Pernapasan Manusia dan 

Hewan  

0,25 Rendah  

Sistem Ekskresi Manusia dan Hewan   0,37 Rendah  

Sistem Regulasi Manusia  0,37 Rendah  

Sistem Reproduksi Manusia  0.50 Sedang  

Sistem Kekebalan Tubuh Manusia  0,37 Rendah  

X  
  0,31 Rendah  

 

Petunjuk kegiatan adalah bagian yang sangat penting dari LKS karena 

fungsinya untuk memandu siswa dalam melakukan kegiatan atau percobaan. 

Karena kegunaan LKS menurut Widati dalam Kustati (2004) adalah sebagai 

alternatif bagi guru untuk mengarahkan pengajaran atau memperkenalkan suatu 

kegiatan tertentu sebagai variasi kegiatan belajar mengajar. Sehingga petunjuk 

kegiatan yang ada diharapkan menjadi sarana untuk mengaktifkan siswa dalam 

kegitan pembelajaran.  

Petunjuk kegiatan di dalamnya juga terdapat beberapa pertanyaan untuk 

memahamkan konsep – konsep bagi siswa setelah melakukan kegiatan. 

Petunjuk kegiatan bagi siswa  yang sesuai  termasuk dalam katagori 

pengaktifan siswa adalah petunjuk kegiatan yang didalamnya memenuhi 

prinsip pengaktifan siswa berupa kegiatan yang meminta siswa untuk 

melakukan percobaan, atau rancanagn eksperimen yang sudah ditentukan, 

menyajikan data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan di depan kelas. 

Kegiatan ini juga termasuk dalam prinsip pengaktifan siswa berupa prinsip 

motivasi, prinsip konteks, prinsip sosialisasi, prinsip belajar sambil bekerja, 

dan prinsip menemukan.  



6 
 

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa penilaian petunjuk kegiatan 

memiliki nilai jika dirata – rata maka nilainya adalah rendah. Hal ini kurang 

sesuai tujuan proses pembelajaran yaitu untuk mengajak peserta didik menjadi 

pembelajar yang aktif. Rendahnya nilai petunjuk kegiatan yang mengaktifkan 

siswa ini disebabkan oleh kurang terpenuhinya prinsip pengaktifan siswa 

berupa kegiatan yang meminta siswa untuk melakukan percobaan, atau 

rancanagan eksperimen yang sudah ditentukan, menyajikan data, menarik 

kesimpulan dan mengkomunikasikan di depan kelas. Beberapa prinsip lain 

yang harus diperhatikan untuk meningkatakan tingkat pengaktifan petunjuk 

kegiatan adalah prinsip motivasi, prinsip konteks, prinsip sosialisasi, prinsip 

belajar sambil bekerja, dan prinsip menemukan.  

Prinsip motivasi yaitu berperan sebagai pendorong agar motif yang 

positif pada diri siswa bisa dibangkitkan. Petunjuk kegiatan yang ada harus 

dapat menjadi pendorong atau motivator bagi siswa karena memberi tantangan 

tersendiri bagi siswa untuk melakukan sebuah kegiatan atau percobaan, 

walaupun dengan rancangan instrument yang sudah ditentukan. Tantangan 

yang ada secara tidak langsung akan memotivasi siswa untuk mendapatkan 

pengalaman dan menemukan pengetahuannya sendiri.  

Prinsip konteks yaitu mampu menyelidiki pengetahuan, perasaan, 

ketrampilan, sikap dan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Petunjuk 

kegiatan yang ada dalam LKS harus memenuhi prinsip konteks karena dengan 

siswa melakukan kegiatan atau percobaan maka guru dapat menyelidiki sikap, 

ketrampilan, pengetahuan yang dimiliki siswa. Prinsip sosialisasi juga harus 

ada dalam petunjuk kegiatan yaitu melatih siswa untuk bekerjasama dengan 

rekannya, petunjuk kegiatan harus memenuhi prinsip sosialisasi karena 

percobaan atau kegiatan yang dilakukan dengan kelompoknya tidak secara 

individu. Hal ini secara tidak langsung mengajak siswa agar dapat 

bersosialisasi dengan orang lain, bagaimana mereka menyampaikan pendapat, 

bagaimana mereka menghargai pendapat orang lain, bagaimana mereka 
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berdiskusi untuk menemukan solusi dan saling melengkapi dengan kekurangan 

dan kelebihannya masing – masing.  

Prinsip belajar sambil bekerja juga harus ada dalam petunjuk kegiatan 

yaitu berfungsi untuk menyalurkan dan melatih kemampuan bekerja siswa. 

Petunjuk kegiatan harus secara tidak langsung mengajak siswa untuk terampil 

melakukan suatu percobaan dengan penuh ketelitian dan ketekunan. Prinsip 

menemukan yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk mencari dan 

menemukan getaran pikiran, perasaan sehingga siswa dapat mengolah 

pengalaman belajarnya. Petunjuk kegiatan mengarahkan siswa untuk 

melakukan penyelidikan yang akan menghasilkan sebuah pengetahuan baru 

bagi siswa dengan usaha yang mereka lakukan sendiri. 

Ukuran ideal sebuah LKS yang  mengaktifkan siswa hendaknya dalam 

petunjuk kegiatan hanya berisi arahan secara umum mengenai kegiatan yang 

akan dilakukan, tidak perlu sampai menerangkan langkahnya secara rinci. 

Dengan petunjuk kegiatan yang seperti ini diharapkan siswa dapat melakukan 

rancangan bagi eksperimen mereka sendiri sesuai kreatifitas mereka dan guru 

hanya sebagi pengarah dan pemberi masukan apabila ada kekeliruan dan 

membantu siswa apabila mengalami kesulitan. Setelah itu siswa diminta untuk 

mengolah data yang mereka dapat dan mempresentasikannya di depan kelas. 

Secara umum LKS yang digunakan SMA Muhammadiyah (Plus) Salatiga 

belum memenuhi prinsip pengaktifan siswa pada petunjuk kegiatan. Sehingga 

dapat menjadi perhatian bagi guru untuk memilih lembar kerja siswa yang 

mampu mengajak siswa menjadi aktif sehingga tujuan pembelajaran dapat 

terpenuhi.  
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4. PENUTUP

Dari hasil analisis data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Lembar Kerja Siswa (LKS) biologi yang digunakan SMA 

Muhammadiyah (Plus) Salatiga belum mampu meningkatkan pengaktifan 

siswa kelas XI SMA Muhammadiyah (Plus) Salatiga pada lembar kerja 

siswa materi sel, sistem gerak pada manusia, sistem peredaran darah pada 

manusia dan hewan pada lembar kerja siswa semester ganjil dan semester 

genap tingkat pengaktifan petunjuk kegiatan rendah pada materi sistem 

pencernaan manusia dan hewan, sistem pernafasan manusia dan hewan, 

sistem ekskresi manusia dan hewan, sistem regulasi manusia, dan sistem 

kekebalan tubuh manusia. Penilaian pengaktifan siswa berdasarkan 

petunjuk kegiatan bernilai sedang pada lembar kerja siswa materi jaringan 

tumbuhan dan hewan pada semester ganjil dan materi sistem reproduksi 

manusia pada semester genap.  
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