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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan proses yang komplek, namun kompleksitasnya 

selalu seiring dengan perkembangan manusia. Melalui pendidikan pula 

berbagai aspek kehidupan dikembangkan melalui proses belajar dan 

pembelajaran. Berbagai masalah dalam proses belajar perlu diselarakan dan 

distabilkan agar kondisi belajar tercipta sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. 

Proses belajar mengajar merupakan proses interaktif edukatif yang 

akan membawa peserta didik pada dunia baru yang belum pernah dialami 

sebelumnya. Interaksi edukatif sebagaimana interaksi sosial secara umum 

melibatkan seluruh aspek komunikasi secara keseluruhan, yaitu komunikasi 

verbal dan non verbal untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang lain. 

Dalam  interaksi  atau  komunikasi  terdapat  tiga  elemen,  yaitu 

komunikator  (orang  yang  menyampaikan  pesan),  komunikan  (orang  yang 

menerima  pesan)  dan  pesan  itu  sendiri.  Jika  salah  satu  dari  tiga  elemen 

tersebut  tidak  ada  maka  penyampaian  pesan  atau  interaksi  sebagai  

tujuan utama tidak dapat tercapai dengan baik.  Dalam  konteks  pembelajaran  

atau  proses  belajar-mengajar, ketiga elemen tersebut adalah guru, siswa dan 

materi pelajaran. Ketiga hal ini menentukan  hasil  belajar  baik  atau  tidak.   

Interaksi  edukatif  secara  formal  umumnya  dilaksanakan  di kelas. 

Otomatis  ruang  dan  waktu  belajar  secara  intensif  yang  dimiliki  terbatas. 
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Sehingga  keberadaan  tiga  elemen  tersebut  kurang  memadai  untuk  

mencapai proses  interaksi  edukatif  atau  pembelajaran  yang  optimal. 

Berkenaan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pembelajaran guna 

mendukung proses belajar, maka dibutuhkan suatu alat bantu atau media 

belajar sebagai sarana pendukung. Penggunaan alat bantu atau media 

pembelajaran merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dan sudah 

merupakan suatu integrasi terhadap metode belajar yang dipakai. Alat bantu 

belajar termasuk salah satu unsur dinamis dalam belajar. Kedudukan alat 

bantu, bahan belajar yang abstrak bisa dikongkritkan dan membuat suasana 

belajar yang tidak menarik menjadi menarik. Selain itu, alat bantu atau media 

dapat  digunakan  oleh  guru  maupun  siswa  untuk mempermudah  

penyampaikan  materi  pembelajaran  terhadap  siswa.  Agar siswa bisa lebih 

mudah memahami materi pelajaran tersebut. Salah satu sumber belajar dan 

media pembelajaran yang dirasa dapat membantu siswa maupun guru dalam 

proses pembelajaran adalah LKS.  

Ratna Willis Dahar (1986), mengungkapkan bahwa “ Lembar Kerja 

Siswa” (LKS) adalah lembar kerja yang berisikan informasi dan interaksi dari 

guru kepada siswa agar dapat mengerjakan sendiri suatu aktivitas belajar 

melalui praktik atau penerapan hasil-hasil belajar untuk mencapai tujuan 

intruksional (perintah).  

Program Keahlian Agribisnis Produksi Sumber Daya Perairan 

(APSDP) yang terdapat pada lingkup SMK Negeri 2 Subang memiliki tujuan 

yaitu membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, serta jiwa 
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wirausaha sehingga menghasilkan lulusan cerdas dan berkarakter yang 

merupakan tenaga pendidik, terlatih, dan terampil yang memenuhi 

kompetensi sesuai dengan custumer need. Keberhasilan lulusan yang 

memenuhi kriteria tersebut, salah satunya ditentukan oleh keberhasilan proses 

belajar mengajar. 

Berdasarkan hasil observasi pada saat peneliti melakukan Program 

Latihan Profesi (PPL) di SMK Negeri 2 Subang, ternyata proses 

pembelajaran yang dilakukan pada Program Keahlian Agribisnis Produksi 

Sumber Daya Perairan (APSDP) di SMK Negeri 2 Subang yaitu 

pembelajaran berbasis produksi. Dimana proses kegiatan pembelajaran 

dilakukan dengan cara melibatkan peserta didik secara langsung terjun ke 

lapangan atau mengikuti kegiatan praktikum tanpa menggunakan Lembar 

Kerja Siswa (LKS). Semua proses kegiatan berpacu pada bimbingan dan 

perintah langsung dari koordinator lapangan, dimana dalam proses 

pembelajaran tersebut posisi guru masih dominan dan kurang melibatkan 

siswa, yang menyebabkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran masih 

kurang. Selama praktikum dilaksanakan, siswa cenderung ribut dan tidak 

memperhatikan intruksi dari guru yang akhirnya berdampak pada hasil belajar 

yang tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimum yang telah ditetapkan oleh 

sekolah. 

Daftar nilai siswa pada mata diklat produktif semester genap tahun 

ajaran 2011-2012 pada Program Agribisnis Produksi Sumber Daya Perairan 

(APSDP) siswa kelas XI menunjukan 20% siswa memiliki nilai ≥ 80, 80% 
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siswa berada pada nilai ≤ 80. Hal tersebut menunjukan masih banyak siswa 

yang memperoleh  nilai < 80 atau belum memenuhi angka Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditetapkan sekolah. Rendahnya hasil 

belajar siswa tersebut menunjukkan kurangnya daya serap peserta didik 

terhadap aspek pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap pelajaran. 

Berdasarkan uraian diatas, tindakan yang dilakukan dalam upaya 

untuk meningkatkan kualitas. Pembelajaran yang akan dilakukan untuk 

memperbaiki kinerja sebagai guru sehingga hasil belajar siswa dapat berubah 

dan perubahannya mengarah ke perubahan yang lebih baik. Tindakan yang 

dilakukan atau diberikan penulis dalam upaya meningkatkan hasil belajar 

siswa di Program Keahlian Agribisnis Produksi Sumber Daya Perairan 

(APSDP) SMK Negeri 2 Subang yaitu dengan menerapkan “Penggunaan 

Lembar Kerja Siswa Dalam Pembelajaran Berbasis Produksi Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Standar Kompetensi Mengelola 

Induk Ikan di SMK Negeri 2 Subang”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, muncul beberapa masalah yang 

memperkuat alasan mengapa permasalahan tersebut diangkat. Adapun 

identifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Belum diterapkannya Lembar Kerja Siswa (LKS) pada proses kegiatan 

praktikum di Agribisnis Produksi Sumber Daya Perairan di SMK Negeri 

2 Subang. 



5 
 

Rickha Utari, 2013 
Penggunaan Lembar Kerja Siswa Dalam Pembelajaran Berbasis Produksi Untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar Siswa Pada Standar Kompetensi Mengelola Induk Ikan Di SMK Negeri 2 Subang 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

2. Hasil belajar siswa kelas XI APSDP pada mata diklat produktif masih 

belum mendapatkan hasil yang optimal. Nilai pada mata diklat produktif 

yang diperoleh siswa masih banyak yang memperoleh kurang dari angka 

KKM yang ditetapkan oleh sekolah. 

3. Berdasarkan hasil observasi dilapangan pemahaman dan penguasaan 

materi peserta didik pada mata diklat produktif masih belum optimal. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas ruang 

lingkupnya, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI APSDP SMK Negeri 2 

Subang. 

2. Model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran  

konvensional dan pembelajaran yang menggunakan lembar kerja siswa 

(LKS) pada kelas XI Agribisnis Produksi Sumber Daya Perairan di SMK 

Negeri 2 Subang pada standar kompetensi mengelola induk ikan. 

3. Hasil belajar siswa dalam penelitian ini yaitu meliputi aspek penguasaan 

materi (kognitif) dan sikap (afektif). Hasil penelitian ini diperoleh selama 

kegiatan belajar mengajar dan pada saat melakukan pre test dan post test. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan dan identifikasi masalah yang telah diuraikan 

pada latar belakang, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil belajar siswa yang menerapkan model pembelajaran 

konvensional pada standar kompetensi mengelola induk ikan? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa yang menggunakan lembar kerja siswa 

(LKS) pada standar megelola induk ikan? 

3. Bagaimana perbedaan hasil belajar siswa yang dicapai oleh siswa antara 

yang menerapkan model pembelajaran konvensional dengan siswa yang 

menggunakan lembar kerja siswa (LKS) pada standar kompetensi 

mengelola induk ikan? 

4. Bagaimana aktivitas siswa pada standar kompetensi mengelola induk ikan 

yang menggunakan lembar kerja siswa (LKS)? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan pedoman bagi peneliti dalam melakukan 

penelitian. Tujuan dari penelitian ini pada umumnya adalah untuk mengetahui 

perubahan hasil belajar siswa yang ditinjau dari aspek kognitif dan afektif 

pada standar kompetensi mengelola induk ikan. Adapun tujuan khusus dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui hasil belajar siswa yang menerapkan model pembelajaran 

konvensional pada standar kompetensi mengelola induk ikan. 

2. Mengetahui hasil belajar siswa yang menggunakan lembar kerja siswa 

(LKS) pada standar kompetensi mengelola induk ikan. 
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3. Mengetahui perbedaan hasil belajar siswa antara yang menerapkan model 

pembelajaran konvensional dengan pembelajaran yang menggunakan 

lembar kerja siswa (LKS) pada standar kompetensi mengelola induk ikan. 

4. Mengetahui aktivitas siswa pada standar kompetensi mengelola induk ikan 

yang menggunakan lembar kerja siswa (LKS). 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi guru 

Dapat memberikan informasi kepada guru untuk meningkatkan 

profesionalisme guru dalam proses mengajar pada mata pelajaran 

produktif dengan menggunakan lembar kerja siswa (LKS) yang dapat 

meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. 

2. Bagi siswa 

Dengan diterapkannya penggunaan lembar kerja siswa (LKS) dalam 

pembelajaran berbasis produksi, peneliti mengharapkan siswa lebih aktif, 

dapat meningkatkan pengetahuan maupun pemahaman, serta dapat 

meningkatkan motivasi siswa dalam memahami pembelajaran melalui 

praktikum. 

3. Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi pemikiran dalam 

rangka meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran disekolah. 

 



8 
 

Rickha Utari, 2013 
Penggunaan Lembar Kerja Siswa Dalam Pembelajaran Berbasis Produksi Untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar Siswa Pada Standar Kompetensi Mengelola Induk Ikan Di SMK Negeri 2 Subang 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

4. Bagi Penulis 

Dapat memberikan wawasan pada penulis tentang cara menerapkan media 

belajar dengan menggunakan lembar kerja siswa (LKS) yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada standar kompetensi mengelola 

induk ikan. 

 

1.7 Definisi Operasional 

Guna menghindari salah menafsiran dalam penelitian ini, maka 

penulis menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penggunaan  

Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu, 

pemakaian (Depdikbud, 2001). Penggunaan disini yaitu penggunaan 

lembar kerja siswa dalam pembelajaran berbasis produksi pada standar 

kompetensi mengelola induk ikan. 

2. Lembar Kerja Siswa  

Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang 

harus dikerjakan oleh peserta didik (Depdiknas, 2004). Adapun Trianto 

(2009), mendefinisikan bahwa Lembar Kerja Siswa adalah panduan siswa 

yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan pemecahan 

masalah. 

3. Pembelajaran Berbasis Produksi 

Pembelajaran berbasis produksi adalah proses pembelajaran keahlian atau 

keterampilan yang dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prosedur dan 
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standar bekerja yang sesungguhnya (real job), untuk menghasilkan barang 

atau jasa sesuai tuntutan pasar atau konsumen. 

4. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004). Sedangkan menurut 

Horwart Kingsley dalam bukunya (Sudjana, 2004), membagi tiga macam 

hasil belajar mengajar: (1). Keterampilan dan kebiasaan, (2). Pengetahuan 

dan pengarahan, (3). Sikap dan cita-cita. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Agar pembahasan dalam skripsi nanti terdapat kesinambungan dan 

sistematis, maka sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Berisi tentang Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Judul 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

Berisi tentang Kajian Pustaka mengenai Belajar, Lembar Kerja Siswa (LKS), 

Pembelajaran Konvensional, Media Pembelajaran, Pembelajaran Berbasis 

Produksi, Hasil Belajar dan Standar Kompetensi Mengelola Induk Ikan. 

Selain berisi tinjauan pustaka, pada bab ini juga terdapat hipotesis penelitian. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang Waktu dan Tempat Penelitian, Desain dan Metode Penelitian, 

Prosedur penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Variabel Penelitian, 

Paradigma Penelitian, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan 

Analisis Data. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang Deskripsi Data, Hasil Analisis Data serta Pembahasan Hasil 

Penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran peneliti setelah melakukan 

penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
 

 


