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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 

 

 

Media dalam pendidikan digunakan untuk membantu dalam menyampaikan 

materi pelajaran kepada siswa sehingga siswa lebih mudah menerima pelajaran 

yang diberikan. Media yang digunakan dalam pembelajaran bermacam-macam 

sehingga media dalam proses pembelajaran dipilih oleh guru berdasarkan materi 

dan metode yang digunakan. Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan salah satu 

dari media cetak. Lembar Kerja Siswa digunakan siswa sebagai penuntun 

melakukan praktikum yang dapat mempermudah siswa mengerti materi yang 

diberikan dengan melihat secara langsung dari materi yang diberikan oleh guru. 

 

Lembar Kerja Siswa yang telah dibuat yaitu pada materi Cahaya. Materi Cahaya 

merupakan salah satu materi fisika yang bersifat abstrak dan juga bersifat nyata 

sehingga siswa perlu melakukan praktikum agar lebih mudah dalam 

mempelajarinya. Kompetensi Dasar (KD) dari Cahaya yaitu menyelidiki sifat-

sifat cahaya dan hubungannya dengan berbagai bentuk cermin dan lensa. 

Berdasarkan Kompetensi Dasar tersebut dengan melakukan praktikum siswa 

dapat melihat secara langsung jalannya sinar jika melewati cermin atau lensa dan 

bayangan yang terbentuk. Hasil observasi di lapangan diketahui bahwa siswa 

yang kesulitan dalam materi Cahaya sebesar 72,00%  dan media pembelajaran 

seperti Lembar Kerja Siswa pada materi Cahaya belum tersedia. Jika siswa 
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melakukan praktikum, guru tidak membagikan Lembar Kerja Siswa pada siswa 

guru memberi petunjuk siswa melalui perkataan. Lembar Kerja Siswa yang telah 

dikembangkan berisi tahapan-tahapan dalam percobaan dan evaluasi yang 

memungkinkan siswa dapat menumbuhkan karakter yang baik karena guru harus 

memberikan pendidikan karakter agar karakter siswa menjadi lebih baik. 

 

Pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada siswa 

meliputi kemampuan pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindak untuk 

melakukan nilai-nilai tersebut. Pembentukan karakter seperti jujur, tanggung 

jawab, berperilaku santun, dan kerja sama perlu dikembangkan agar pendidikan di 

Indonesia menjadi lebih baik lagi. 

 

Pendidikan karakter juga sangat perlu dalam proses belajar mengajar karena 

menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3, 

yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermatabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.   

 

Berdasarkan fungsi dan tujuan nasional di atas pendidikan disetiap jenjang 

sekolah mencangkup semua aspek yang ada dalam UU yaitu bukan hanya 

mengembangkan kemampuan kognitif atau mencerdaskan kehidupan saja 

melanikan juga pada pengembangan karakter siswa . Adanya karakter siswa yang 

kurang baik yang sering ditemui (manipulasi data saat melaksanakan praktikum), 
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tidak peduli terhadap ligkungan, kurangnya rasa tanggung jawab dalam 

menyelesaikan tugas, kurangnya rasa hormat tehadap guru, dan hal lainnya yang 

sangat menghambat tercapainya tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu perlu 

diterapkannya pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. 

 

Dengan demikian kegiatan pembelajaran di sekolah tidak hanya terbatas pada 

kognitif tetapi juga afektif dan psikomotor agar membentuk siswa yang 

mempunyai karakter. Siswa juga perlu menggunakan media seperti Lembar Kerja 

Siswa dalam pembelajaran untuk mempermudah menerima pelajaran. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan maka telah dilakukan 

pengambangan tentang “lembar kerja siswa (LKS) bermuatan karakter pada 

materi Cahaya”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. belum ada Lembar Kerja Siswa Bermuatan Karakter pada Materi Cahaya 

untuk siswa kelas VIII di SMPN 12 Bandar Lampung. 

2. bagaimanakah keefektifan Lembar Kerja Siswa bermuatan karakter pada 

materi Cahaya sebagai media belajar alternatif bagi siswa SMPN 12  

Bandar Lampung kelas VIII? 
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C. Tujuan Penelitan 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. membuat Lembar Kerja Siswa Bermuatan Karakter pada Materi Cahaya 

untuk siswa kelas VIII di SMPN 12 Bandar Lampung. 

2. mendeskripsikan keefektifan Lembar Kerja Siswa bermuatan karakter 

pada materi Cahaya sebagai sumber belajar alternatif bagi siswa SMPN 

12 Bandar Lampung kelas VIII. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. memberikan alternatif pemecahan masalah dalam kekurangan media 

belajar di SMP. 

2. tersedianya Lembar Kerja Siswa sebagai media belajar bagi siswa yang 

dapat digunakan secara mandiri atau bersama kelompok belajarnya untuk 

mencapai penguasaan kompetensi belajar. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Agar penelitian ini mencapai sasaran sebagaimana yang telah dirumuskan, penulis 

membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

1. pengembangan adalah proses menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam 

suatu wujud fisik tertentu. 

2. pengembangan yang dimaksud adalah pembuatan Lembar Kerja Siswa 

bermuatan karakter. 



 

 

5 

 

3. metode pengembangan mengadaptasi dari Suyanto. 

4. karakter yang dimaksud adalah jujur, bertanggung jawab, berperilaku 

santun, dan kerja sama. 

5. kompetensi dasar yang menjadi fokus untuk dikembangkan menjadi 

Lembar Kerja Siswa adalah menyelidiki sifat-sifat cahaya dan 

hubungannya dengan berbagai bentuk cermin dan lensa. 

6. objek penelitian pengembangan pada siswa kelas VIII di SMPN 12 

Bandar Lampung.  


