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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru merupakan komponen pengajaran penting dan utama dalam 

proses belajar mengajar, tugas guru adalah menyampaikan materi pelajaran 

kepada siswa melalui interaksi komunikasi dalam proses belajar mengajar 

yang dilakukan. Keberhasilan guru dalam menyampaikan materi sangat 

tergantung pada kelancarani interaksi komunikasi antara guru dengan 

siswanya. Ketidaklancaran komunikasi membawa akibat terhadap pesan yang 

diberikan guru.
2
 Dalam proses belajar mengajar guru harus mampu 

menyampaikan materi pelajaran dengan memperhatikan beberapa komponen, 

meliputi: tujuan, bahan pembelajaran, penilaian, metode dan alat. Keempat 

komponen tersebut menjadi komponen utama yang harus dipenuhi dalam 

proses belajar mengajar. 

Bahan ajar atau materi merupakan hal yang sangat penting untuk 

mencapai tujuan pengajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik. Bahan ajar 

sampai saat ini terus dikembangkan secara dinamis seiring dengan kemajuan 

dan tuntutan perkembangan masyarakat luas. Bahan ajar yang disampaikan 

oleh guru harus mampu difahami siswa dengan baik, sehingga siswa dapat 

merespon setiap materi pelajaran, khususnya dalam pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI). 

                                                           
2 Asnawir, Basyarudin. media pembelajaran (Jakarta : Ciputat pers, 2002), hlm 1 
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Bahan ajar merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan dalam 

pengajaran, penggunaan bahan ajar akan membantu keefektifan proses 

pembelajaran dan penyampaian isi atau materi pelajaran. Bahan ajar juga 

dapat membantu siswa untuk meningkatkan pemahaman dan menambah 

pengetahuan. Dampak positif dari bahan ajar adalah guru akan memiliki lebih 

banyak waktu untuk membimbing siswa dalam proses pembelajaran, 

membantu siswa untuk memperoleh hal baru dari segala sumber atau  

referensi  yang digunakan dalam bahan ajar, dan peranan guru sebagai satu-

satunya sumber pengetahuan menjadi berkurang.
3
 

Salah satu bahan ajar yang sudah dikenal dan banyak dipergunakan 

dalam kegiatan belajar mengajar secara umum oleh lembaga sekolah adalah 

Lembar Kerja Siswa (LKS). Bagi guru fungsi LKS adalah untuk menentukan 

siswa belajar aktif sesuai dengan kemampuan cara berfikir masing-masing 

dan materi belajar dapat dirancang dengan berbagai cara sedemikian rupa 

sehingga mampu memenuhi kebutuhan siswa. 

Di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta untuk memudahkan siswa dan 

guru terhadap materi pelajaran khususnya mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) dan guna membantu keefektifan proses belajar mengajar guru 

memanfaatkan lembar kerja siswa (LKS) yang  keharusan penggunanya oleh 

guru, salah satunya bidang studi Pendidikan Agama Islam. Karena guru 

merupakan peranan penting dan utama dalam pengajaran.  

                                                           
3 Ika lestari, S.Pd, M.Si. pengembangan bahan ajar berbais kompetensi, (Padang : akademia permata 2013) 

hlm 1 
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Selain pemanfaatan bahan ajar siswa (LKS) keberhasilan guru PAI 

dalam menyampaikan materi sangat tergantung pada kelancaran interaksi 

antara guru dengan siswa.  

Dengan demikian, bahan ajar lembar kerja siswa (LKS) tidak bisa 

diabaikan dalam proses belajar mengajar. Penggunaan bahan ajar akan 

membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan serta 

materi pelajaran. Berangkat dari uraian di atas maka peneliti akan meneliti 

lebih mendalam tentang “PEMANFAATAN BAHAN AJAR LEMBAR 

KERJA SISWA (LKS) UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS 

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS VIII DI 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MUHAMMADIYAH 6 

SURAKARTA” 

B. Rumusan Masalah 

Dengan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemanfaatan bahan ajar lembar kerja siswa (LKS) kelas 

VIII di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta ? 

2. Bagaimana efektifitas pemanfaatan bahan ajar lembar kerja siswa 

(LKS) dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII di 

SMP Muhammadiyah 6 Surakarta ? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

adalah: 

a. Mendeskripsikan pemanfaatan bahan ajar lembar kerja siswa 

(LKS) kelas VIII di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. 

b. Mendeskripsikan efektifitas pemanfaatan bahan ajar lembar kerja 

siswa (LKS) dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

kelas VIII di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. 

2. Manfaat penelitian 

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat meliputi: 

a. Manfaat teoritis 

Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang 

bagaimana penggunaan dan pemanfaatan lembar kerja siswa 

(LKS) sebagai bahan ajar pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) 

b. Manfaat praktis 

1) Bagi lembaga Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan 

mengadakan penelitian lebih lanjut, yang terdapat 

diperpustakaan Universitas Muhammadiah Surakarta (UMS) 

Pendidikan Agama Islam (PAI). 
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2) Bagi pengelola,  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refrensi 

atau pijakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), 

khususnya bagi tenaga pengajar serta menjadi masukan dan 

bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya. 


