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‘BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya, pendidikan memiliki arti yang luas dibandingkan 

dengan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pendidikan harus melalui proses 

pembelajaran.  Syam, dkk (1988:2) mengemukakan: 

Pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia 

untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam 

masyarakat dan kebudayaan. Dengan demikian, bagaimanapun 

sederhananya peradaban suatu masyarakat, didalamnya terjadi atau 

berlangsung suatu proses pendidikan. Karena itulah sering dinyatakan 

pendidikan telah ada sepanjang peradaban umat manusia. Pendidikan 

pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk melestarikan 

hidupnya.  

 

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Proses pembelajaran dilakukan sepanjang hayat oleh 

seorang manusia. Dengan hal-hal yang dianggap sepele pun manusia dapat 

belajar. Dari binatang yang kecil maupun besar pun, manusia dapat belajar 

sampai ia meninggal.  

Proses pembelajaran dilakukan secara terstruktur antara kebijakan 

pemerintah bersama dengan pendidik. Di dalam Permendikbud nomor 22 

tahun 2016 dinyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap 



2 
 

 
 

satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. 

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) di 

Indonesia semakin berkembang. Perkembangan TIK dapat mempengaruhi 

perkembangan pendidikan.  Dengan adanya TIK dapat memudahkan kita 

untuk belajar dan mendapatkan informasi dari mana saja, kapan saja dan dari 

siapa saja. Dengan demikian, TIK bisa meningkatkan perkembangan 

pendidikan di Indonesia. Walaupun begitu, penyebaran TIK di Indonesia 

tidak sebaik perkembangannya. Sekarang ini, hanya di kota-kota besar saja 

yang sudah dengan mudah menikmati dan memanfaatkan fasilitas yang 

tersedia. Kesenjangan ini mengakibatkan perkembangan pendidikan menjadi 

terhambat dan tidak merata. 

Bagaimana sekolah yang belum tersentuh TIK melaksanakan proses 

pembelajarannya? Guru di sekolah tersebut memanfaatkan media yang ada. 

Penggunaan media atau alat bantu disadari oleh banyak praktisi pendidikan 

sangat membantu aktivitas proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar 

kelas, terutama membantu peningkatan prestasi belajar siswa. Namun, dalam 

pelaksanaannya tidak banyak guru yang memanfaatkannya, bahkan 

penggunaan metode ceramah monoton masih cukup populer di kalangan guru 

dalam proses pembelajarannya (Munadi, 2013:2). 

Keterbatasan media pendidikan di satu pihak dan lemahnya 

kemampuan guru menciptakan media tersebut di pihak lain membuat 

penerapan metode ceramah makin menjamur. Terbatasnya alat-alat teknologi 
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pembelajaran yang dipakai di kelas diduga merupakan salah satu sebab 

lemahnya mutu pendidikan. Untuk mengatasi keterbatasan ini, guru harus 

mampu menciptakan media pendidikan sendiri. Sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Pratowo (2015:203) “padahal, LKS sebenarnya bisa dibuat 

sendiri oleh guru yang bersangkutan. Sehingga LKS dapat lebih menarik serta 

lebih kontekstual dengan situasi dan kondisi sekolah ataupun lingkungan 

sosial budaya siswa”. 

Untuk dapat menghasilkan sebuah media pendidikan, tidak bisa 

dilakukan penelitian biasa, karena penelitian biasa hanya bisa menghasilkan 

saran-saran bagi perbaikan. Peneliti harus menggunakan penelitian dan 

pengembangan (Research and Development). Maka daripada itu kali ini, 

peneliti akan menggunakan penelitian research and development. 

Ada beberapa media yang dapat dibuat oleh guru. Seperti lembar 

kegiatan siswa, handout, buku teks, maket, video bahan ajar, modul dan 

bahan ajar interaktif. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengembangkan media lembar 

kegiatan siswa (LKS). Adapun alasan peneliti memilih LKS adalah sebagai 

berikut. 

1) Dapat digunakan untuk mempercepat proses pengajaran dan 

menghemat waktu penyajian suatu topik. 

2) Dapat mengoptimalkan alat bantu pengajaran yang terbatas. 

3) Dapat membangkitkan minat siswa jika LKS disusun secara rapi, 

sistematis, mudah dipahami oleh siswa sehungga mudah menarik 

perhatian siswa. 
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4) Praktis dan harga cenderung terjangkau, tidak terlalu mahal. 

5) Lebih banyak digunakan dan dibuat oleh guru dibandingkan media 

lain. 

6) Tidak menggunakan listrik, sehingga dapat digunakan di daerah 

pedesaan maupun di perkotaan. 

Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Merlung. SMK ini berdiri 

pada tanggal 28 Mei 2008 yang berada di desa Merlung, Kecamatan Merlung, 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Saat ini, SMK 1 Merlung 

baru memiliki tiga program keahlian, yaitu teknik otomotif kendaraan ringan, 

teknik elektronika industri dan administrasi perkantoran. Karena berada di 

daerah yang masih dalam tahap berkembang, motivasi belajar anak-anak di 

sekitar Merlung ini masih rendah. Untuk peserta didik di SMK 1 Merlung ini 

saja sekitar 270 orang. Masih banyak anak-anak yang tidak bersekolah atau 

drop out dengan berbagai alasan, seperti tidak memiliki biaya, lebih memilih 

membantu orang tua bekerja ataupun sudah sangat malas untuk belajar. Guru 

yang mengajar di SMK ini ada 28 orang yang terdiri dari 1 Kepala Sekolah, 8 

orang guru normatif, 11 orang guru adaptif dan 8 orang guru produktif. 

Pada tanggal 1 Februari 2016, peneliti mulai melaksanakan Program 

Pengalaman Lapangan (PPL) di SMK Negeri 3 Kota Jambi setelah 

melakukan mikro teaching selama 7 hari. Hal ini yang mendasari peneliti 

memilih SMK Negeri 1 Merlung, karena peneliti sudah pernah menghadapi 

siswa SMK yang berbeda dengan siswa SMA. Dengan bekal pengalaman di 

SMK Negeri 3 Kota Jambi diharapkan penelitian di SMK Negeri 1 Merlung 

berjalan dengan lancar. Jika membandingkan antara SMK Negeri 3 Kota 
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Jambi dengan SMK Negeri 1 Merlung ada perbedaan yang sangat besar. 

Dalam hal pembagian kelas, di SMK Negeri 3 Kota Jambi terbagi menjadi 54 

kelas dengan rata-rata berisi 30 siswa sedangkan di SMK Negeri 1 Merlung 

hanya terbagi menjadi 9 kelas dengan rata-rata berisi 20 siswa. Dalam hal 

sarana dan prasarana belajar juga ada perbedaan yang sangat besar. Di SMK 

Negeri 3 Kota Jambi sarana dan prasarananya sudah sangat memadai 

sedangkan di SMK Negeri 1 Merlung masih kurang. Tetapi bukan berarti 

SMK Negeri 1 Merlung tidak bisa menjadi seperti SMK Negeri 3 Kota 

Jambi. Secara perlahan, SMK Negeri 1 Merlung pasti juga akan memiliki 

sarana dan prasarana yang memadai, siswa yang aktif dan guru yang lebih 

profesional. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menunjang kemajuan di 

SMK Negeri 1 Merlung ini. 

Pada tanggal 30 September 2016, peneliti melakukan observasi ke 

SMK Negeri 1 Merlung. Observasi yang peneliti lakukan berupa wawancara 

dengan guru bahasa Indonesia dan wakil kurikulum. Secara umum, 

pertanyaan saat wawancara ini mengenai keadaan SMK Negeri 1 Merlung, 

baik keadaan lingkungan sekolah, siswa maupun guru. Setelah proses 

wawancara, peneliti mengetahui bahwa ada beberapa masalah yang ada di 

SMK ini. Pertama, keadaan siswa yang belum memiliki motivasi untuk giat 

dalam belajar. Kedua, peralatan untuk melakukan praktek tidak memadai. 

Ketiga, keadaan media pendidikan untuk semua mata pelajaran, khususnya 

bahasa Indonesia belum ada. Media yang belum tersedia adalah media dengan 

kurikulum 2013. Media yang ada hanya 1 buku  yang dimiliki oleh guru 

pengampu mata pelajaran. Untuk memaksa siswa membeli buku ini juga 
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tidak bisa, karena rata-rata penghasilan orang tua siswa rendah. Hal ini 

menghambat guru dan siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

Untuk masalah yang kedua, tidak ada solusi dari peneliti sendiri. 

Peralatan untuk  praktek ini hanya bisa dibicarakan lagi kepada pemerintah 

daerah atau pemerintah pusat. Sedangkan untuk masalah pertama dan ketiga, 

peneliti mencoba untuk menemukan solusinya dengan melakukan penelitian 

ini. Peneliti mencoba untuk membuat sebuah lembar kegiatan siswa (LKS) 

yang akan disesuaikan dengan keadaan siswa. Kekurangan di SMK Negeri 1 

Merlung inilah yang mendasari peneliti melakukan penelitian ini. 

Walaupun di SMK ini belum memiliki LKS kurikulum 2013, tetapi 

SMK ini telah memiliki LKS terdahulu, yaitu LKS KTSP. LKS ini yang akan 

menjadi acuan peneliti. Ada beberapa kekurangan yang ada pada LKS 

terdahulu ini, yaitu sebagai berikut. 

1. LKS ini belum mempunyai tempat yang cukup untuk siswa 

mengerjakan tugas dan guru memberikan nilai. 

2. Warna di dalam LKS ini hanya hitam dan putih, belum ada warna 

lain yang dapat membuat LKS ini lebih menarik. 

3. LKS ini belum memiliki gambar yang dapat mempermudah siswa 

menelaah materi pembelajaran. 

4. Penulisan huruf di dalam LKS ini rapat-rapat dan dalam satu 

halaman bisa penuh dengan tulisan. Hal ini dapat membuat siswa 

bosan dan malas membaca LKS. 
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5. LKS ini seharusnya juga memiliki hal-hal yang dapat membuat 

siswa tertarik dan mudah mempelajari materi seperti membuatkan 

sebuah permainan yang sesuai dengan materi. 

Kompetensi dasar yang akan peneliti muat di dalam LKS adalah 

struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kompetensi dasar ini sudah 

diajarkan oleh guru bahasa Indonesia di kelas X AP. Diajarkan tanpa ada 

media pendidikan. Hanya guru sendiri yang berbekalkan buka paket. Hal  ini 

tentu menyulitkan siswa dalam hal memahami struktur dan kaidah 

kebahasaan teks eksposisi. 

Penelitian tentang pengembangan LKS sudah banyak dilakukan oleh 

mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan di Universitas Jambi. 

Khususnya di jurusan pendidikan matematika dan IPA. Tetapi sejauh 

pencarian peneliti, belum ada satupun mahasiswa di Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang melakukan penelitian research 

and development ini. Padahal seharusnya, mahasiswa di fakultas keguruan 

dan ilmu pendidikan sebagai calon guru harus bisa mengembangkan media 

sendiri, agar tidak kesulitan saat mengajar di kehidupan nyata. Jadi, inilah 

untuk pertama kalinya di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ada 

penelitian tentang pengembangan. 

Karena belum ada penelitian ini di Prodi Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia, maka peneliti mengambil tiga skripsi pengembangan LKS 

dari Prodi Pendidikan Matematika yang menjadi relevansi peneliti. 

Pertama, skripsi yang berjudul “Pengembangan Lembar Kegiatan 

Siswa (LKS) Berbasis POE (Predict, Observe, Explain) pada Materi Program 
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Linear Kelas XII SMA” yang dikembangkan oleh Rizky Dezricha Fannie 

tahun 2014. Hal yang akan diteliti pada skripsi ini adalah bagaimana 

mengembangakan LKS, apa saja kelemahan, hambatan, dan kelebihan dalam 

penggunaan LKS berbasis POE ini. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Yenita tahun 2015 dan berjudul 

“Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Berbasi Pendekatan Saintifik 

Menggunakan Metode Predict, Organize, Rehearse, Practice, Evaluate 

(PORPE) untuk Siwa Kelas X SMA Negeri 8 Kota Jambi”. Peneliti di dalam 

skripsi ini ingin tahu bagaimana mengembangkan LKS dan bagaimana 

keefektifan LKS saat digunakan di SMA Negeri 8 Kota Jambi. 

Terakhir, skripsi yang berjudul “Desain Bahan Ajar Matematika 

Berintegrasi Life Skiil pada Materi Aritmatika Sosial di Kelas VII SMP 

Negeri 1 Merlung”. Skripsi ini diteliti oleh M. Arfanul Fajrian tahun 2016. Di 

dalam skripsi ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana mengembangkan LKS 

materi aritmatika yang disesuaikan dengan kehidupan nyata masyarakat. Jadi, 

di kehidupan nyata siswa SMP Negeri 1 Merlung ini dapat menerapkan 

pelajaran matematika yang telah diajarkan di sekolah. 

Perbedaan penelitan ini dengan ketiga penelitian di atas adalah 

penelitian di atas dilakukan di SMA dan di SMP, sedangkan penelitian ini 

dilakukan di SMK. Jarang ada mahasiswa  yang meneliti di SMK. Selain itu, 

penelitian di program studi PMIPA sudah banyak yang menggabungkan 

pengembangan LKS dengan sebuah metode atau sebuah pendekatan. 

Sedangkan penelitian ini hanya berupa pengembangan LKS tahap dasar. 

Karena ini untuk pertama kalinya mata pelajaran bahasa Indonesia ada 
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pengembangan LKS dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia Universitas Jambi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah tingkat kevalidan LKS pembelajaran struktur dan 

kebahasaan teks eksposisi di kelas X AP SMK Negeri 1 Merlung? 

2. Bagaimanakah tingkat kepraktisan LKS pembelajaran struktur dan 

kebahasaan teks eksposisi di kelas X AP SMK Negeri 1 Merlung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Mendeskripsikan tingkat kevalidan LKS pembelajaran struktur dan 

kebahasaan teks ekspsisi di kelas X AP SMK Negeri 1 Merlung. 

2. Mendeskripsikan tingkat kepraktisan LKS pembelajaran struktur dan 

kebahasaan teks ekspsisi di kelas X AP SMK Negeri 1 Merlung. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan teoretis kepada 

pengembangan lembar kegiatan siswa (LKS). Dengan penelitian ini, 

model dalam pengembangan LKS dapat diperbaharui  lagi sehingga 

sesuai dengan keadaan zaman saat ini. Jika memungkinkan dapat 

menemukan sebuah model pengembangan yang baru lagi. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian dan pengembangan ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru tidak akan kesulitan 

dalam menyampaikan materi pembelajaran, karena setiap siswa 

sudah memiliki LKS yang di dalamnya terdapat materi yang 

akan diajarkan dan diharapkan siswa juga sudah mempelajari 

materi tersebut.  

2. Penelitian ini dapat memotivasi guru untuk membuat media 

pembelajaran sendiri dan juga membuat guru kreatifitas guru 

muncul dalam membuat media pembelajaran ini.  

3. Dengan menggunakan LKS siswa lebih memahami penjelasan 

guru dibandingkan dengan hanya mendengarkan penjelasan 

guru.  

4. Siswa juga tidak merasa bosan, apabila di dalam LKS dibuat 

sebuah permainan yang disesuaikan dengan materi 

pembelajaran. 

1.5      Spesifikasi Produk Pengembangan 

Pada penelitian ini spesifikasi produk yang diharapkan untuk 

dapat dihasilkan adalah berikut ini. 

1) Lembar kegiatan siswa (LKS) yang didesain untuk mengacu 

kepada kurikulum 2013. 

2) Lembar kegiatan siswa (LKS) ini didesain dengan merujuk pada 

kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran dan materi 
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struktur & kebahasaan teks eksposisi dalam mata pelajaran bahasa 

Indonesia. 

3) Lembar kegiatan siswa (LKS) ini didesain dengan tujuan untuk 

menstimulus kreatifitas siswa di dalam proses pembelajaran untuk 

mencapai kecakapan instrumental yang sangat dibutuhkan untuk 

bekal siswa dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga bertujuan 

sebagai pengetahuan bagi seorang guru bagaimana pentingnya 

peran mereka didalam proses persiapan siswa untuk menghadapi 

kehidupan pasca sekolah. 

4) Lembar kegiatan siswa (LKS) yang bisa menjadi media pendidikan 

saat proses belajar mengajar berlangsung. 

 


