
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti disekolah bertujuan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan 

pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman siswa 

tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus 

berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya, berbangsa dan bernegara, 

serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Tujuan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti merupakan turunan 

dan tujuan pendidikan nasional, suatu rumusan dalam Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003), berbunyi: 

“Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menja di 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
1
 

Dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

selain menggunakan buku materi pelajaran atau buku paket juga 

menggunakan perangkat pembelajaran sebagai referensi berupa Lembar Kerja 

Siswa (LKS). Penggunaan LKS dalam pembelajaran lebih efektif untuk 

mencapai tujuan. LKS berupa lembaran yang berisi rangkuman materi dan 

berbagai bentuk soal latihan sesuai dengan materi yang harus dijawab oleh 

siswa. LKS ini sangat baik digunakan untuk memotivasi dan mempermudah 

siswa dalam belajar, baik dalam penerapan metode terbimbing maupun untuk 

memberikan latihan pengembangan. 

Adapun manfaat utama dengan adanya LKS yang disusun bagi 

penyelenggaraan belajar dan pembelajaran sebuah topik yakni: (1) Jika 

diberikan kepada siswa sebelum kegiatan belajar dan pembelajaran 
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berlangsung maka siswa dapat mempelajari lebih dahulu materi yang akan 

dibahas. (2) pembelajaran di kelas berjalan dengan lebih efektif dan efesien 

karena waktu yang tersedia dapat digunakan sebanyak-banyaknya untuk 

kegitan belajar dan pembelajaran yang interaktif seperti tanya jawab, diskusi, 

dan kerja kelompok.
2

 

Adapun tujuan digunakan LKS sebagaimana dikatakan oleh Moh. Uzer 

Usman Yaitu “ LKS bertujuan untuk mencapai kemampuan keterampilan 

proses bagi siswa yang tercantum dalam rumusan TIK sebagai rangsangan 

bagi siswa.
3
 

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa diantaranya dengan menggunakan perangkat pembelajaran. 

Menggunakan perangkat pembelajaran sudah selayaknya merupakan 

kemampuan yang harus terus menerus ditingkatkan oleh setiap guru. Jika 

tidak memiliki kemampuan menggunakan perangkat pembelajaran yang 

bervariasi, guru akan terjebak pada situasi pembelajaran yang monoton dan 

cenderung membosankan bagi siswa. Salah satu bentuk upaya guru adalah 

menggunakan perangkat pembelajran berupa LKS. 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 (SMP N2) Weru Sukoharjo 

mayoritas siswa berasal dari daerah pedesaan tetapi sudah melaksanakan 

krikulum 2013 sejak tahun 2014. Akan tetapi, sarana dan prasarana yang 

menjadi daya dukung kurikulum 2013 belum memadahi. Mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan Alokasi waktu 3 jam 

perminggu. Alokasi waktu 3 jam perminggu itu apabila digunakan untuk 

pembelajaran materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti itu masih 

sangat kurang. Sedangkan materi yang harus dicapai oleh peserta didik adalah 

materi aspek pengetahuan, materi aspek keterampilan. Materi pembelajaran 

itu terurai panjang lebar dalam buku paket dan buku referensi penunjang. 

Disamping itu peserta didik diharapkan mampu menguasai pengetahuan 
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tentang materi yang dipelajari, mampraktekkan dan mengamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran selain menggunakan buku paket, 

dengan menggunakan LKS sangat membantu pembelajaran siswa. LKS 

dikemas lebih praktis, materi berupa ringkasan, terdapat soal uji kompetensi 

sesuai dengan materi. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti pada kurikulum 2013, siswa dituntut mandiri dalam pembelajaran. 

Peran guru sebagai pendamping, pembimbing dalam proses pembelajran. 

Peserta didik kelas VIII H di SMP N 2 Weru sukoharjo mayoritas 

pendidikan dasarnya dari SD, sehingga materi Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti kurang mendalam bila dibandingkan dengan lulusan Madrasah 

Ibtidaiyah (MI). Bahkan ada peserta didik yang belum bisa membaca dan 

menulis huruf arab. Padahal Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

mengharapkan peserta didik mampu membaca dan menulis huruf arab. 

Mampu membaca dan menulis huruf arab itu sebagai dasar untuk 

mempelajari Al-Qur’an dan Hadis. Peserta didik yang belum mampu 

membaca tulisan Arab, terutama lulusan Sekolah Dasar (SD) perlu mendapat 

penaganan yang lebih, dibimbing secara intensif. Disamping itu peserta didik 

diarahkan untuk belajar bersama dengan peserta didik yang sudah mampu 

membaca dan menulis huruf arab. Dalam proses pembelajaran menggunakan 

LKS peserta didik banyak berlatih membaca, menulis dan mengerjakan 

latihan soal Uji Kompetensi. Dengan demikian peran LKS sangat membantu 

proses pembelajaran bagi siswa lulusan dari SD yang belum mampu 

membaca dan menulis huruf arab. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat 

permasalah tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul “Efektifitas 

Penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) Dalam Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam Dan Budi Pekerti Sebagai Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Kelas VIII Di SMP N 2 Weru Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017-2018”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan 

rumusan masalah ialah;  

Bagaimana efektifitas penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai 

upaya meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

siswa kelas VIII H SMP N 2 Weru Sukoharjo tahun pelajaran 2017-2018? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mendiskripsikan efektifitas penggunaan Lembar Kerja Siswa 

(LKS) dalam meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti siswa kelas VIII H di SMP N 2 Weru 

Sukoharjo tahun pelajaran 2017-2018. 

 

D. Manfaat penelitian 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis. 

Adapun manfaat tersebut sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang penggunaan 

pemanfaatan LKS sebagai bahan ajar pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi pekerti. 

b. Menambahkhazanah pengetahuan dalam dunia pendidikan melalui 

pendidikan yang diajarkan dengan LKS. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah, memberikan sumbangan positif tentang salah satu cara 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP N 2 Weru 

Sukoharjo terutama dalam pemanfaatan LKS sebagai perangkat 

pembelajaran. 
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b. Bagi Guru, sebagai bahan pengingat khususnya guru bidang studi 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tentang pentingnya 

penggunaan perangkat pembelajaran LKS dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah.  

c. Bagi siswa, penggunaan LKS dalam kegiatan belajar mengajar dapat 

dijadikan sebagai pemicu agar siswa lebih giat belajar dan hasil belajar 

siswa pun diharapkan dapat meningkat. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan atau field research. 

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di 

tempat penelitian dengan menggali informasi dan mendapatkandata 

sebanyak-banyaknya. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus.
4
 Peneliti 

menggunakan metode penulisan kualitatif karna ingin meneliti lebih 

mendalam tentang pemanfaatan LKS oleh guru mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai upaya meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas VIII DI SMP N 2 Weru Sukoharjo. 

2. Tempat dan Penentuan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas VIII H SMP N 2 Weru Sukoharjo 

sebagai subjek dari penelitian ini sesuai dengan tema yang menjadi 

pembahasan. Subjek penelitian ini adalah Guru yang mengajar mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti siswa kelas VIII H 

SMP N 2 Weru Sukoharjo. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang memerlukan waktu 

yang banyak dalam penelitian dan ini adalah salah satu hal yang terpenting 
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dalam penelitian. Adapun alat pengumpulan data yang penulis gunakan 

adalah: 

a. Observasi 

Observasi secara terminologi dimaknai sebagai pengamatan atau 

peninjauan secara cermat. Jadi observasi adalah suatu pengamatan 

terhadap obyek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak 

langsung, untuk memperoleh data yang dikumpulkan dalam penelitian
5
. 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data kondisi sejauh 

mana pemanfaatan LKS di SMP N 2 Weru Sukoharjo. 

b. Wawancara. 

Wawancara (interview) adalah cara untuk mengumpulkan data 

dengan mengadakan tatap muka secara lansung antara orang yang 

bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data 

atau objek penelitian
6
. Dalam hal ini wawancara digunakan untuk 

mengumpulkam data-data tentang upaya-upaya yang dilakukan dan 

meningkatkan efektifitas pembelajaran.  

c. Dokumentasi 

Metode Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk 

mencari data menegenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan, 

transkip, buku-buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya
7
. 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang 

berhubungan dengan hasil belajar siswa berupa daftar nilai kelas VIII H 

SMP N 2 Weru Sukoharjo sebelum dan sesudah menggunakan LKS. 

Daftar nilai semester 1 sebelum menggunakan LKS dan daftar nilai 

semester 2 sesudah menggunakan LKS. 

 

 

 

                                                           
5
Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner (Yogyakarta: 2012), hal. 101. 

6
Ahmad Tanzah, Metodologi Penelitian Praktis (Yogyakarta: 2011), hal. 89. 

7
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis  (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2007), hal. 231. 



7 
 

F. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, 

sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki 

nilai sosial, akademis dan ilmiah.
8
 

Data yang didapat oleh peneliti yaitu dari observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Alat analisis data bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi 

hipotesis.
9
 Penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif 

analitik, yaitu data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, perilaku) tidak 

dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam 

bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau 

frekuensi.
10
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