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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kata kunci dalam suatu usaha meningkatkan 

kualitas kehidupan manusia, dimana di dalamnya memiliki peranan dan 

objektifitas untuk “memanusiakan manusia”. Hakikat dari pendidikan yaitu 

untuk proses pematangan kualitas hidup. Melalui proses tersebut diharapkan 

manusia dapat memahami apa arti dan hakikat hidup, serta untuk apa dan 

bagaimana menjalankan tugas hidup dan kehidupan yang benar. Tujuan dari 

pendidikan yaitu untuk membentuk kepribadian unggul dengan menitikberatkan 

pada proses pematangan kualitas logika, hati, akhlak, dan keimanan (Hermino, 

2014). 

Berdasarkan dengan perkembangan pendidikan, faktor guru sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Guru merupakan fasilitator bagi siswa 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan mencapai proses pembelajaran. 

Menurut Suryosubroto (2009), tugas dan peranan guru sebagai pendidik 

profesional sesungguhnya sangat komplek, tidak terbatas pada saat 

berlangsungnya interaksi edukatif di dalam kelas saja, tetapi guru juga bertugas 

sebagai administator, evaluator, dan konselor.  

Berdasarkan kurikulum 2013 siswa harus berfikir kreatif dan inovatif 

untuk mencapai hasil belajar yang baik, akan tetapi sampai sekarang masih ada 

guru yang menjadi pusat pembelajaran. Pada perkembangan pendidikan yang 

semakin maju terdapat modifikasi tujuan pembelajaran yaitu pembelajaran 

kreatif dan produktif. Pembelajaran kreatif dan produktif merupakan model yang 

dikembangkan dengan mengacu kepada berbagai pendekatan pembelajaran yang 

diasumsikan mampu meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. 

Berdasarkan Permendikbud No 70 Tahun 2013, kurikulum 2013 bertujuan untuk 

mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai 

pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif 
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serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban dunia. 

Materi Biologi yang ada di SMP sekarang digabungkan menjadi satu 

dengan Fisika menjadi IPA TERPADU. Jadi guru yang mengajar mata pelajaran 

IPA harus mampu menguasai materi IPA dan fisika walaupun mereka ahli dalam 

satu bidang, tetapi guru harus berusaha menyampaikan materi pembelajaran 

sesuai dengan tujuan yang harus dicapai. Guru harus memiliki cara pembelajaran 

yang dapat dimengerti siswa dan siswa dapat tertarik dengan materi saat proses 

pembelajaran berlangsung. Salah satu materi siswa dalam pembelajaran yaitu 

pewarisan sifat. Materi ini merupakan materi yang membahas tentang keturunan  

dalam keluarga dan sangat erat dalam kehidupan kita sehari-hari. Keluarga 

terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik, dalam keluarga tersebut terdapat 

karakteristik yang sama dalam tubuhnya misalnya mereka memiliki rambut yang 

keriting semua dan hidung mancung. Karakteristik tersebut diwariskan dari ayah 

dan ibu terhadap anaknya. Tetapi sebagian siswa tidak sadar apa arti pewarisan 

sifat yang sebenarnya ada dalam keluarga mereka. Seharusnya guru lebih kreatif 

untuk membuat bahan ajar agar siswa memahami materi pewarisan sifat dan 

mengkaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Terkadang siswa 

berfikir tentang materi tersebut dengan sebelah mata sehingga siswa tidak begitu 

menghiraukan. Sebagian siswa juga berfikir materi tersebut susah sehingga 

malas untuk mempelajari. 

Di SMP Negeri 3 Cepogo saat ini masih menggunakan kurikulum KTSP 

sehingga guru IPA yang mengajar di dalam kelas masih menjadi pusat 

pembelajaran (teacher center). Siswa kurang aktif dalam proses belajar di dalam 

kelas, apabila ada materi yang kurang dimengerti, siswa tidak berani bertanya 

dan hanya diam saja. Guru yang mengajar di dalam kelas juga kurang menarik 

dalam meningkatkan keberanian siswa dalam bertanya saat proses pembelajaran. 

Siswa aktif dalam kelas hanya pada materi tertentu yang mungkin dapat 

dipahami dengan mudah. Bahan ajar yang digunakan belum digunakan dengan 

maksimal. Untuk mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran guru dapat 

menggunakan lembar kerja siswa (LKS).  
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Banyak cara yang dapat digunakan guru untuk mengoptimalkan kegiatan 

pembelajaran, solusi yang utama yaitu membuat lembar kerja siswa (LKS) yang 

dirancang sesuai dengan kompetensi dasar, dengan adanya LKS siswa 

diharapkan dapat berfikir kreatif, kritis, dan cermat (Prastowo, 2014). Terdapat 3 

ranah di dalam lembar kerja siswa yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Ketiga aspek tersebut memiliki arti yang sama dengan cipta, rasa, dan karsa. 

Istilah kognitif disebut juga sebagai penalaran, afektif ekuivalen dengan budi 

pekerti, sedangkan psikomotorik sama dengan keterampilan jasmaniah 

(Suryosubroto, 2009). Siswa diharapkan tidak hanya belajar secara teks book 

saja melainkan siswa melakukan keterampilan proses yaitu berinteraksi dengan 

guru, teman, materi, lingkungan bahkan budaya. LKS (Lembar Kerja Siswa) 

berfungsi sebagai bahan ajar yang menunjang proses pembelajaran yang ada di 

kelas maupun di laboratorium untuk mencapai tujuan pembelajaran dan 

membantu siswa dalam memahami materi. 

Mengingat pentingnya LKS dalam berlangsungya proses pembelajaran, 

maka harus mengetahui penggunaan lembar kerja siswa (LKS) berdasarkan 

materi dan keaktifan siswa sebagai pembelajaran siswa. Komponen tersebut 

harus terpenuhi dalam LKS supaya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hasil belajar siswa tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, metode 

pembelajaran, dan bahan ajar berupa LKS, faktor lain juga mempengaruhi, salah 

satunya kemampuan dan kreatifitas siswa dalam belajar, diskusi dan 

mengerjakan LKS. Siswa yang mempunyai kemampuan dan kreatifitas tinggi 

akan lebih mudah memecahkan masalah di dalam kelas maupun di laboratorium. 

Berdasarkan penelitian Arafah (2012) menyatakan bahwa hasil 

pengembangan LKS layak dan valid apabila semua aspek kriteria validasi oleh 

para pakar sudah terpenuhi dan LKS menunjukkan berbasis berfikir kritis, serta 

meningkatkan hasil belajar dan kinerja siswa dan guru. LKS hasil 

pengembangan sudah sesuai dengan keadaan sekolah dan mampu menarik 

kemampuan berfikir siswa. Penelitian lain juga dilakukan oleh Rakhmawati 

(2013) tentang pengembangan lembar kerja siswa berbasis karakter materi 

ekosistem, hasil uji T menunjukkan perbedaan signifikan antara kelompok 
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eksperimen dan kontrol (thitung>ttabel). Uji regresi linier sederhana menunjukkan 

bahwa penerapan LKS berbasis karakter berpengaruh terhadap nilai hasil 

belajar, yaitu skor post-test (nilai sig. < 0.05; r Square 0.72) dan skor afektif 

(nilai sig.< 0.05; Square 0.62), sehingga disimpulkan bahwa LKS berbasis 

karakter berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Perbandingan Hasil Belajar IPA Menggunakan LKS dan 

Non LKS Materi Pewarisan Sifat pada Siswa Kelas IX di SMP Negeri 3 Cepogo 

Satu Atap Tahun Pelajaran 2017-2018”. 

B. Pembatasan Masalah 

1. Subjek Penelitian: LKS dan Non LKS pada materi pewarisan sifat. 

2. Objek Penelitian: hasil belajar IPA siswa kelas IX SMP Negeri 3 Cepogo 

Satu Atap. 

3. Parameter Penelitian: Hasil belajar didapat dari hasil pretest dan postets 

kelas IX. 

C. Rumusan Masalah 

Bagaimana perbandingan hasil belajar IPA menggunakan LKS dan Non LKS 

materi pewarisan sifat pada siswa kelas IX di SMP Negeri 3 Cepogo Satu Atap 

Tahun Pelajaran 2017-2018? 

D. Tujuan Penelitian 

Mengetahui perbandingan hasil belajar IPA menggunakan LKS dan Non LKS 

materi pewarisan sifat pada siswa kelas IX di SMP Negeri 3 Cepogo Satu Atap 

Tahun Pelajaran 2017-2018. 

E. Manfaat Penelitian 

1.  Secara teoritis : 

Melalui kajian ilmiah dalam penelitian ini dapat dikemukakan bahwa 

manfaat penelitian secara teoritis dapat memajukan kualitas pendidikan 

pada umumnya dan memberikan gambaran pengembangan ilmu pendidikan 

khusus penelitian bahan ajar pada masa sekarang dan yang akan datang. 

2.  Secara Praktis :  

a. Bagi siswa 
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Siswa dapat mengerjakan LKS dengan kemampuan dan kreatifitasnya 

sesuai materi yang diajarkan oleh guru. 

b. Bagi guru 

Guru dapat mengajarkan materi pembelajaran dengan menggali 

kemampuan dari berbagai ranah yang ada di dalam LKS untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Bagi sekolah  

Dapat meningkatkan kualitas dan mutu bahan ajar berupa LKS dalam 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi 

pembelajaran. 

d. Bagi peneliti 

Menambah wawasan bagi peneliti tentang bagaimana penggunaan 

lembar kerja siswa dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memahami materi. 


