
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Biologi memiliki karakteristik khusus, yang berbeda dengan ilmu lainnya 

dalam hal objek, persoalan, dan metodenya. Biologi sebagai proses sains 

diperoleh melalui kegiatan ilmiah yang disebut metode ilmiah (Depdiknas, 

2003:23). Satu hal yang seharusnya disadari ketika seorang guru 

mengembangkan pembelajaran biologi adalah bahwa biologi lebih dari 

sekedar kumpulan fakta ataupun konsep, karena dalam biologi juga terdapat 

kumpulan proses dan nilai yang dapat diaplikasikan serta dikembangkan 

dalam kehidupan nyata (Saptono, 2003 :11).  

 

Banyak siswa yang tidak dapat mengembangkan pemahamannya terhadap 

konsep-konsep biologi tertentu, karena antara perolehan pengetahuan dan 

prosesnya tidak terintegrasi dengan baik dan tidak memungkinkan siswa untuk 

menangkap makna secara fleksibel. Sebagai contoh, siswa dapat 

menghafalkan berbagai konsep dan fakta, namun tidak mampu 

menggunakannya untuk menjelaskan fenomena dalam kehidupan yang 

berhubungan dengan konsep dan fakta yang sudah dihafal tersebut. Sebagai 

konsekuensinya, pembelajaran biologi di sekolah diharapkan mampu 
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memberikan pengalaman kepada siswa, sehingga memungkinkan siswa 

melakukan penyelidikan tentang fenomena biologi (Saptono , 2003 :11).  

Jika biologi hanya diajarkan dengan hafalan, maka siswa yang mungkin 

memiliki pengetahuan awal tentang berbagai fenomena biologi tidak 

menggunakan pengetahuan mereka selama proses pembelajaran yang 

dikembangkan oleh guru. Belajar biologi seharusnya dapat mengakomodir 

kesenangan dan kepuasan intelektual bagi siswa dalam usahanya membongkar 

dan memperbaiki berbagai konsep yang mungkin keliru. Pembelajaran biologi 

akan lebih bermakna jika memungkinkan siswa menjalani perubahan konsepsi 

(Saptono, 2003 :12).  

 

Salah satu cara yang banyak ditempuh oleh guru-guru dalam mengaktifkan 

siswa dalam kegiatan belajar biologi adalah dengan menggunakan LKS 

(Lembar Kerja Siswa). Karena dengan adanya LKS dapat memudahkan guru 

dalam kegiatan pembelajaran dan siswa akan belajar secara mandiri, 

memahami serta dapat menjalankan tugas secara tertulis. 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. 

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, hampir semua sekolah negeri di 

Kabupaten Pringsewu menggunakan LKS Biologi kelas X, XI dan XII yang 

disusun oleh suatu penerbit. Menurut Rustaman dan Wulan (2007:27), saat ini 

masih banyak guru yang segan membuat LKS sendiri sehingga dalam proses 
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pembelajaran lebih memilih menggunakan LKS sudah jadi atau LKS yang 

dibuat penerbit. Hal ini disebabkan oleh guru yang masih malas membuat 

LKS sendiri dan guru menganggap lebih praktis menggunakan LKS dari 

penerbit karena tidak harus susah membuat LKS sendiri. Akhirnya guru lebih 

senang untuk menggunakan LKS buatan penerbit.  

 

Buku LKS sebagai salah satu penunjang pembelajaran dan latihan bagi siswa  

harus dapat menunjang pencapaian kompetensi dasar yang akan dicapai, oleh 

karena itu penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kesesuaian 

materi dalam LKS dengan KD karena penyusunan materi dalam LKS sangat 

tergantung pada KD yang akan dicapai (Depdiknas, 2008: 19). Selain itu LKS 

Biologi harus dapat mengembangkan keterampilan proses sains karena biologi 

sebagai salah satu bidang IPA turut berperan dalam mengembangkan 

kemampuan berpikir, pemahaman konsep, dan keterampilan proses sains 

(KPS). Menurut Dahar (1985:11), Keterampilan Proses Sains (KPS) adalah 

kemampuan siswa untuk menerapkan metode ilmiah dalam memahami, 

mengembangkan dan menemukan ilmu pengetahuan. KPS sangat penting bagi 

setiap siswa sebagai bekal untuk menggunakan metode ilmiah dalam 

mengembangkan sains serta diharapkan memperoleh pengetahuan baru atau 

mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki.  
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B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Apakah materi dalam LKS Biologi kelas X, XI dan XII semester 1 yang 

digunakan SMA Negeri di Kabupaten Pringsewu sesuai dengan 

kompetensi dasar (KD)?  

2. Bagaimanakah muatan keterampilan proses sains (KPS) yang 

dikembangkan dalam LKS Biologi kelas X, XI dan XII semester 1 yang 

digunakan SMA Negeri di Kabupaten Pringsewu? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui kesesuaian materi dengan KD dalam LKS Biologi kelas 

X, XI dan XII semester 1 yang digunakan SMA Negeri di Kabupaten 

Pringsewu. 

2. Untuk mengetahui muatan KPS yang dikembangkan dalam LKS Biologi 

kelas X, XI dan XII semester 1 yang digunakan SMA Negeri di Kabupaten 

Pringsewu. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu: 

1. Bagi guru dan siswa, yaitu agar dapat menggunakan LKS yang lebih 

mendukung Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).  

2. Bagi peneliti, yaitu menambah wawasan sebagai calon guru dalam 

memilih ataupun membuat LKS yang baik dalam mendukung KBM. 

3. Bagi pengarang atau penyusun, yaitu diharapkan dapat dijadikan sebagai 

masukan untuk lebih teliti dalam menyusun LKS. 

 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka  ruang lingkup dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. LKS yang dimaksud dalam penelitian ini adalah LKS berupa cetakan 

berisi ringkasan materi dan soal-soal latihan yang digunakan oleh siswa 

kelas X, XI dan XII semester 1 pada SMA Negeri di Kabupaten Pringsewu 

yaitu LKS Biologi SMA Quadra.  

2. Kajian LKS yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan penyelidikan 

terhadap isi LKS Biologi yaitu kesesuaian materi dalam LKS dengan KD 

dan muatan KPS yang dikembangkan dalam LKS. 

 

 

 

 

 

 

 

  


