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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hak bagi semua manusia. Pendidikan juga  

merupakan faktor penting dalam memajukan bangsa dan negara. 

Perkembangan zaman menjadikan manusia semakin cerdas begitu pula dengan 

pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat dan berkembang. 

Pendidikan tidaklah semata sebagai proses mencerdaskan peserta didik, akan 

tetapi pendidikan sudah seharusnya memperhatikan moral dan mental dari 

peserta didik. Pendidikan karakter perlu diberikan kepada peserta didik dalam 

pembelajaran di sekolah untuk menciptakan peserta didik yang cerdas dan 

berkarakter. 

Samani (2012) menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah upaya 

sadar dan sungguh–sungguh dari seorang guru untuk mengajarkan nilai-nilai 

kepada para siswanya. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang 

bersentuhan langsung dengan perkembangan moral anak. Pendidikan karakter 

telah menjadi pergerakan pendidikan yang mendukung pengembangan sosial, 

pengembangan emosional, dan pengembangan etika para siswa. Pendidikan 

karakter merupakan suatu upaya proaktif yang dilakukan oleh sekolah dan 

pemerintah untuk membantu siswa mengembangkan inti pokok dari nilai-nilai 

etika dan nilai-nilai kinerja, seperti kepedulian, kejujuran, kerajinan, keuletan, 

ketabahan, tanggung jawab, menghargai diri sendiri dan orang lain.   
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Berdasarkan wawancara guru BK di SMK Tujuh Lima 1 Purwokerto 

didapatkan fakta bahwa masih banyak tindakan-tindakan siswa yang kurang 

mencerminkan siswa yang berkarakter, misalnya melakukan perkelahian, 

mencontek ketika diadakan tes, membolos saat pelajaran dan kurangnya 

menghargai pendapat teman. Oleh karena itu perlu dilakukan pembelajaran 

yang menanamkan nilai karakter kepada siswa diantaranya adalah nilai-nilai 

karakter islami. 

Pendidikan karakter dalam Islam adalah usaha sadar yang dilakukan 

pendidik kepada peserta didik untuk membentuk kepribadian yang 

mengajarkan dan membentuk moral, dan etika serta berakhlak mulia dengan 

cara melakukan pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pelatihan yang 

berpedoman pada Al-Quran dan Hadist. Dasar pendidikan karakter dalam 

Islam adalah Al-Quran dan Hadist serta akhlak Rasulullah SAW.  

Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran selama ini berupa 

buku-buku teks matematika, modul, maupun Lembar Kerja Siswa (LKS) 

belum mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna dan membangun 

karakter pada siswa. Salah satu bahan ajar yang dapat digunakan untuk 

menciptakan pembelajaran yang bermakna dan membangun karakter pada 

siswa adalah LKS.  

Menurut Trianto (2009) Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah panduan 

siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau 

pemecahan masalah. Kebanyakan LKS yang ada di sekolah atau institusi 
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pendidikan saat ini LKS hanya menyajikan rangkuman materi yang berupa 

poin-poin penting pada materi dan soal, tidak dilengkapi dengan ilustrasi 

yang dapat memotivasi siswa dalam membangun karakter yang lebih baik. 

LKS semacam kurang efisien dan kurang baik terhadap proses pembelajaran 

siswa dan tidak dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada 

siswa dalam pembelajaran. 

Suryosubroto (2009) menyatakan bahwa guided discovery adalah 

proses mental dimana siswa mengasimilasi sesuatu konsep atau sesuatu 

prinsip. Proses mental tersebut misalnya mengamati, menggolong-golongkan, 

membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dan 

sebagainya. 

Materi bangun datar diberikan di kelas XI SMK pada semester 2. 

Selama ini untuk mengajar konsep-konsep bangun datar, guru hanya 

memberikan materi kepada siswa, sementara siswa kurang berperan aktif 

dalam pembelajaran. Kebanyakan siswa hanya mencatat apa yang 

disampaikan oleh guru kemudian mengerjakan soal yang diberikan guru. 

Dalam proses pembelajaran matematika, selain siswa diharapkan memiliki 

kemampuan memahami konsep atau materi pelajaran dengan baik siswa juga 

diharapkan dapat memiliki karakter yang baik.  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk 

mengembangkan bahan ajar berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) materi 

bangun datar berkarakter islami dengan pendekatan guided discovery kelas XI 

SMK Tujuh Lima 1 Purwokerto. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) materi 

bangun datar berkarakter islami dengan pendekatan guided discovery kelas 

XI SMK Tujuh Lima 1 Purwokerto ? 

2. Bagaimana kevalidan Lembar Kerja Siswa (LKS) materi bangun datar 

berkarakter islami dengan pendekatan guided discovery kelas XI SMK 

Tujuh Lima 1 Purwokerto berdasarkan perspektif ahli? 

3. Bagaimana respon guru dan siswa terhadap Lembar Kerja Siswa (LKS) 

materi bangun datar berkarakter islami dengan pendekatan guided 

discovery kelas XI SMK Tujuh Lima 1 Purwokerto? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari 

pengembangan lembar kerja siswa (LKS) ini adalah sebagai berikut:  

1. MenghasilkanLembar Kerja Siswa (LKS) materi bangun datar berkarakter 

islami dengan pendekatan guided discovery kelas XI SMK Tujuh Lima 1 

Purwokerto. 

2. Mengetahui kevalidan Lembar Kerja Siswa (LKS) materi bangun datar 

berkarakter islami dengan pendekatan guided discovery kelas XI SMK 

Tujuh Lima 1 Purwokerto berdasarkan perspektif ahli. 

3. Mengetahui respon guru dan siswa terhadap Lembar Kerja Siswa (LKS) 

materi bangun datar berkarakter islami dengan pendekatan guided 

discovery kelas XI SMK Tujuh Lima 1 Purwokerto. 
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D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas maka 

diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru, siswa, sekolah 

maupun penulis, yaitu:  

1. Bagi penulis  

Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan peneliti 

khususnya yang terkait dengan pengembangan bahan ajar. 

2. Bagi guru  

Sebagai media pembelajaran alternatif dalam proses belajar mengajar. 

3. Bagi Siswa  

Lembar Kerja Siswa (LKS) dapat digunakan oleh siswa sebagai salah satu 

sumber belajar. 

4. Bagi Sekolah  

Menambah perangkat pembelajaran berupa Lembar Kerja Siswa pada 

materi bangun datar berkarakter islami dengan pendekatan guided 

discovery. 

 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan Lembar Kerja Siswa…, Nanik Triana, FKIP UMP, 2013




