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BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pendidikan merupakan sesuatu yang penting bagi pembentukan karakter

dan kemajuan. Tanpa pendidikan, sebuah bangsa atau masyarakat akan sulit untuk

mendapatkan kemajuan sehingga akan menjadi bangsa atau masyarakat yang

kurang maju. Dengan pola pendidikan dalam skala luas bersistem sistemik yang

tepat guna dan efektif, diharapkan mampu menjawab tantangan pada zaman ini.

Namun setelah melihat fakta, pendidikan yang tepat guna itu belum berjalan

secara efektif, bahkan ada yang salah pada penerapannya (Adha & Yanzi, 2013).

Sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan, diperlukan terobosan,

baik dalam bidang pengembangan kurikulum, inovasi pembelajaran maupun

pemenuhan sarana prasarana. Guru juga dituntut untuk membuat pelajaran yang

inovatif agar pembelajaran berhasil secara optimal. Guru memerlukan media

pembelajaran yang selektif dan efektif sesuai pokok bahasan pelajaran yang

diajarkan. Salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Pada tahun akademik 2013-2014, pemerintah mulai memberlakuakan

kurikulum baru yang dinamakan kurikulum 2013 pada tingkat kelas dan sejumlah

sekolah tertentu. Pada dasarnya kurikulum 2013 adalah pengembangan dan

penyempurnaan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum tingkat satuan

pendidikan (Sumarmo, 2014). Kurikulum 2013 juga memperhatikan proses

pembelajaran yang mendidik siswa untuk lebih kreatif dan guru membimbing

siswa seperti memandu untuk mencari tahu, mengamati, memiliki apersiasi,

berkenalan, menggambar, dan observasi di lapangan.

Pembelajaran geografi selama ini yang dilakukan para guru memiliki

kelemahan utama, yaitu kompetensi mereka terletak pada penguasaan bahan ajar.

Kelemahan kompetensi diduga, (1) guru tidak gemar membaca dan tidak lagi

belajar, selain membaca buku pelajaran, (2) guru tidak memiliki buku-buku

geografi yang dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan, (3) guru tidak



2

ada tantangan dan hadiah yang mampu memotivasi guru untuk belajar hingga

menjadi professional. Problematika pada bahan ajar geografi yang ditulis dalam

teks dan tentu diajarkan kepada siswa. Permasalahan dimulai dari ketidakjelasan

geografi sebagai ilmu yang harus diajarkan di sekolah yang dikenal dengan

pendidikan geografi. Dalam hal ini, geografi disebut sebagai pendidikan geografi

tampaknya tidak seperti ilmu-ilmu lain yang telah memiliki objek formal dan

objek material yang jelas. Banyak dosen, guru, dan mahasiswa menganggap

bahwa objek material geografi adalah bumi dan isinya dan objek formal geografi

adalah keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan (Purwanto, 2010).

Bahan ajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran untuk

dapat mengetahui seberapa besar keberhasilan belajar siswa. Bahan ajar adalah

seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak,

sehingga tercipta lingkungan-lingkungan yang memungkinkan siswa untuk

belajar. Bahan ajar berisi materi yang secara garis besar terdiri dari pengetahuan,

keterampilan dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai

kompetensi yang telah ditentukan secara terperinci jenis - jenis materi pelajaran

(Mudlofir, 2011:128).

Penelitian bahan ajar buku mengambil sub - sub tema bentuk muka bumi

dan aktivitas penduduk Indonesia. Dengan kompetensi dasar 3.4 yaitu Memahami

Pengertian dinamika interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya,

dan ekonomi. Bentuk muka bumi Indonesia Secara geologis dan hidrologis, posisi

Indonesia berada pada kondisi yang rawan berbagai bencana. Letak Indonesia di

antara benua asia dan australia, serta berada pada pertemuan 3 lempeng utama

dunia yaitu: lempeng indo-australia, lempeng Eurasia, dan lempeng pasifik. Posisi

tersebut yang mengakibatkan Indonesia rawan terjadi bencana (Supriyono, 2014),

salah satu bencana yaitu gempa bumi, peta 1.2 bencana gempa bumi peta 1.2

indek rawan bencana provinsi jawa tengah.

Dari sub tema dan kompetensi dasar, peneliti akan mengembangkan buku

bahan ajar IPS yang sudah ada, menjadi lebih lengkap, menarik dan kreatif

sehingga minat siswa kelas VII untuk belajar menjadi tinggi. Dalam hal ini faktor
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yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam pemahaman materi bukan hanya

guru, melainkan buku bahan ajar lengkap,menarik dan kreatif.

Kelemahan – kelemahan buku bahan ajar yang sudah ada, menjadi alasan

peneliti melakukan pengembangan materi sub – sub tema bentuk muka bumi dan

aktifitas penduduk Indonesia. Yaitu pertama, dari segi informasi yang

disampaikan, materi ada 4 gambaran keadaan muka bumi Indonesia antara lain: a.

dataran rendah, b. bukit dan perbukitan, c. dataran tinggi, d. gunung dan

pegunungan. Materi tersebut masih bersifat umum, padahal sangat diperlukan

materi yang lebih khusus. Untuk menambah pemahaman siswa dalam hal materi

bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia.

Kedua, dari segi tulisan, terdapat kalimat yang kurang tepat, contohnya

“pada peta fisiografi, tampak sebaran bentuk muka bumi Indonesia mulai dataran

rendah sampai pegunungan” seharusnya kalimat tersebut dapat diubah menjadi

“pada peta fisiografi, tampak sebaran bentuk muka bumi Indonesia mulai dataran

rendah hingga pegunungan”. Ketiga, dari segi peletakan gambar dalam buku

belum di letakkan setelah penjelasan materi. Contohnya “sebaran dari bentuk

muka bumi Indonesia tersebut dapat dilihat pada peta sebaran bentuk muka bumi

atau peta fisiografis Indonesia (Gambar 1.7)”. Seharusnya gambar yang ada

diletakan setelah penjelasan materi, agar siswa bisa  menghubungan atara materi

dan gambar dengan mudah.

Keempat, dari segi visualisai gambar atau peta, dalam buku yang ada

penjelasannya tidak begitu jelas dan kualitas gambar juga sangat kurang jelas,

contohnya “Peta fisiografis dan peta sebaran gunung berapi Indonesia seharusnya

gambar atau peta memiliki penjelasan dan kualitas gambar yang jelas sehingga

siswa dapat memahami dengan mudah.
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Setelah membaca buku siswa yang sudah ada, peneliti akan

mengembangkan model – model buku bahan ajar menjadi lebih lengkap, antara

lain dengan : 1. Menambah teks bacaaan secara lebih lengkap bentuk muka bumi

indonesia.  2. Menambahkan gambar – gambar yang lebih menarik dan kreatif

materi bentuk muka bumi Indonesia. Dari pengembangan model buku bahan ajar

diharapkan dapat menambah pemahaman materi siswa kelas VII.

Dalam hal ini sekolah merupakan salah satu tempat untuk menambah

pemahaman materi bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia, dengan

menggunkan bahan ajar buku. Tepatnya di Sekolah Menegah Pertama

Muhammadiyah 10 Surakarta yang terletak di desa karangasem, jalan srikoyo

no.3, laweyan, Surakarta. Sehingga berdasarkan latar belakang di atas peneliti

mengangkat judul PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BUKU MATA

PELAJARAN IPS SUB – SUB TEMA BENTUK MUKA BUMI DAN

AKTIVITAS PENDUDUK INDONESIA UNTUK SISWA KELAS V11.

1. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di identifikasi masalah

yang ada yaitu :

a. Bahan ajar buku yang diberikan kepada siswa mata pelajaran IPS masalah

gambar kurang jelas sehingga pemahaman siswa menjadi kurang.

b. Bahan ajar buku mata pelajaran IPS sub – sub tema bentuk muka bumi dan

aktivitas penduduk Indonesia kurang lengkap, kurang kreatif dan kurang

menarik sehingga siswa kurang minat pada buku bahan ajar.

2. PEMBATASAN MASALAH

Agar masalah yang dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Penelitian bahan ajar dilakasankan untuk siswa kelas VII di SMP

Muhammadiyah 10 Surakarta.

b. Penelitian ini ditekankan pada pengembangan buku bahan ajar sub- sub

tema bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia untuk siswa

kelas VII.



7

3. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang terdapat di atas maka terdapat berbagai

masalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah kriteria bahan ajar buku IPS yang dibutuhkan siswa kelas

VII ?

b. Bagaimanakah model dan materi bahan ajar buku IPS sub – sub tema

bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia untuk sisiwa kelas

VII ?

c. Bagaimanakah efektivitas bahan ajar yang telah dikembangkan pada sub-

sub tema bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia?

4. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Membuat kriteria bahan ajar buku IPS yang dibutuhkan siswa kelas VII.

b. Membuat model dan materi bahan ajar buku sub – sub tema bentuk muka

bumi dan aktivitas penduduk Indonesia untuk siswa kelas VII.

c. Mengetahui efektivitas bahan ajar yang telah dikembangkan pada sub-sub

tema bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia.

5. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian dari buku bahan ajar dapat bermanfaat untuk dapat lebih

menambah pemahaman materi bentuk muka bumi dan aktivitas

penduduk Indonesia.

2. Penelitan ini diharapkan dapat digunakan untuk penelitian

selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Siswa

a. Bahan ajar buku dapat sebagai pendukung wawasan untuk

siswa.

b. Penelitian juga diharapkan untuk lebih bisa membuat siswa

menjadi lebih memahami materi.
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2. Bagi Guru

a. Penelitian juga diharapkan untuk lebih bisa membuat guru

lebih kreatif lagi dalam pembuatan bahan ajar buku.

b. Penelitian juga diharapakan mejadikan pemahaman materi

akan menjadi lebih jelas.

3. Bagi Sekolah

a. Di harapakan dapat menjadi bahan ajar buku pendukung

pembelajaran di sekolah.

b. Di harapkan  dapat menjadikan guru lebih kreatif dan

meningkatkan mutu sekolahan menjadi lebih baik

6. SPESIFIKASI PRODUK

Penelitian ini akan mengembangkan sebuah buku ajar geografi yang akan

digunakan dalam kelas VII di Sekolah Menegah Pertama, untuk mengajarkan

siswa tentang bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia. Bahan ajar

akan berisi fakta dan informasi bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk

Indonesia.

Dengan pengembangan bahan ajar buku sub-sub tema bentuk muka bumi

dan aktivitas penduduk Indonesia, diharapkan siswa lebih tertarik dalam membaca

buku ajar serta dengan mudah memahami isi dari buku ajar.

Buku ajar sub-sub tema bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk

Indonesia. Dengan format sebagai berikut:

i. Daftar Isi

ii. Kata Pengantar

iii. Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

iv. Info Pengetahuan

v. Rangkuman

vi. Uji kompetensi

vii. Daftar Rujukan
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viii. Glosarium

Kemudian masing-masing Bab (Bab 1 sampai Bab terakhir) mengikuti format

sebagai berikut:

i. Judul Bab

ii. Tujuan Pembelajaran

iii. Isi Materi

iv. Info Pengetahuan

v. Rangkuman

vi. Soal-soal quiz


