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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan  sumber  belajar  pada  suatu  lingkungan  belajar. Menurut 

Sagala (2011) pembelajaran  adalah  kegiatan  guru  secara  terprogram  

dalam desain  instruksional,  untuk  membuat  belajar  secara  aktif,  yang 

menekankan pada penyediaan sumber belajar. Pembelajaran biologi yaitu 

pembelajaran yang menekankan pada pemberian pengalaman secara 

langsung. Proses pembelajaran biologi merupakan penciptaan situasi dan 

kondisi yang kondusif sehingga terjadi interaksi antara subjek didik 

dengan objek belajar yang berupa makhluk hidup dan segala aspek 

kehidupannya. Interaksi antara subjek didik dengan objek belajar dapat 

menyebabkan perkembangan proses mental dan sensori motorik yang 

optimal pada diri siswa.  

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 
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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 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). 

Salah satu cara yang banyak ditempuh oleh guru-guru dalam 

mengaktifkan siswa dan menanamkan nilai karakter pada siswa adalah 

dengan menggunakan LKS (Lembar Kerja Siswa). Hampir setiap guru di 

berbagai sekolah menggunakan LKS sebagai sarana atau acuan untuk 

memandu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, terutama praktikum. 

Sehingga banyak jenis LKS yang diterbitkan oleh berbagai penerbit 

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

Mengingat pentingnya peran LKS dalam berlangsungnya proses 

pembelajaran, maka menjadi penting bagi kita untuk mengetahui 

bagaimana penggunaan lembar kerja siswa (LKS) berdasarkan pengaktifan 
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siswa sebagai salah satu sumber belajar yang digunakan dalam 

pembelajaran. Komponen tersebut harus terpenuhi dalam LKS karena 

LKS yang baik haruslah dapat meningkatkan kualitas siswa yang 

menggunakan. 

B. Pembatasan Masalah  

1. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian adalah Lembar Kerja Siswa (LKS) Biologi kelas XI 

SMA Muhammadiyah (Plus) Salatiga. 

2. Objek Penelitian  

Objek penelitian adalah tingkat pengaktifan siswa. 

3. Parameter Penelitian  

Pengaktifan siswa yang dinilai adalah  penilaian pada petunjuk 

kegiatan.  

C. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah penggunaan LKS Biologi SMA Muhammadiyah (Plus) 

Salatiga berdasarkan pengaktifan siswa pada siswa kelas XI SMA 

Muhammadiyah (Plus) Salatiga? 

D. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui pengguaan  LKS Biologi SMA Muhammadiyah 

(Plus) Salatiga berdasarkan pengaktifan siswa pada siswa kelas XI 

SMA Muhammadiyah (Plus) Salatiga. 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat bagi peneliti  

Menambah wawasan bagi peneliti mengenai bagaimana penggunaan  

LKS Biologi berdasarkan pengaktifan siswa.  

2. Manfaat bagi guru 

Guru dapat memilih LKS yang lebih mendukung proses belajar 

mengajar, sehingga dapat menjadikan pembelajaran menjadi lebih 

aktif.  

 


