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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia memiliki tujuan dalam bidang pendidikan yaitu 

mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

serta berakhlak mulia, berilmu dan bertanggung jawab dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 

Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Pendidikan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia. Setiap manusia pasti berpendidikan, tergantung pendidikan 

yang diperolehnya itu diterima secara formal maupun non formal. Pendidikan 

berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat, dimana pendidikan 

menyumbang bagi perkembangan pola pikir anggota masyarakat yang akan 

berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Selain itu, 

pendidikan merupakan masalah hidup dan kehidupan masyarakat. Proses 

pendidikan berada dan berkembang bersama perkembangan hidup dan kehidupan 

manusia, bahkan keduanya merupakan proses yang satu.  

Perkembangan kualitas pendidikan di Indonesia tidak pernah berhenti, hal 

tersebut ditunjukkan dengan perubahan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan tertentu. Di Indonesia sudah beberapa kali mengalami 

perubahan kurikulum. Pada tahun 2006 Indonesia menggunakan KTSP 

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). 
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KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) adalah kurikulum 

operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. 

KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dikembangkan  sesuai  dengan 

relevansinya  oleh  setiap  kelompok  atau  satuan  pendidikan  di  bawah 

koordinasi  dan  supervisi  dinas  pendidikan  atau  kantor  Departemen  Agama 

Kabupaten/Kota  untuk  pendidikan  dasar  dan  provinsi  untuk  pendidikan 

menengah. KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) merupakan 

penyempurnaan dari KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Namun disini 

KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dianggap belum sempurna. Pada 

tahun 2013 KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) digantikan dengan 

Kurikulum 2013. Hal tersebut ditujukan untuk memperbaiki perkembangan 

pendidikan di Indonesia. Dalam proses sosialisasi penggunaan Kurikulum 2013 

tidak merata sehingga guru masih dibingungkan oleh karena itu pada tanggal 5 

Desember 2014 KEMENDIKBUD (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) 

dan Menteri Anies Baswedan menghentikan Kurikulum 2013 dan kembali 

dialihkan ke KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Pada KTSP 

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) mata pelajaran menggunakan sistem 

tidak terpadu. Salah satunya mata pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) dibagi 

menjadi Ekonomi, Sejarah, Geografi. 

Pendidikan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), khususnya mata pelajaran 

Geografi, memberikan kesadaran tentang kondisi ruang dengan segala dimensi 

dan problematikanya. Sejak di lingkungan sekolah dan keluarga, peserta didik 

dibiasakan untuk menata, memanfaatkan, dan mencintai ruang di lingkungannya. 

Namun seiring dengan kemajuan zaman, yang ditandai oleh perkembangan 

IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), sikap manusia terhadap alam dan 

lingkungannya juga mengalami perubahan. Dalam mata pelajaran geografi 

menjelaskan tentang permasalahan lingkungan hidup dan upaya 

penanggulangannya. 

Untuk menjelaskan permasalahan lingkungan hidup dan upaya 

penanggulangannya dibutuhkan suatu bahan ajar. Bahan ajar merupakan segala 

betuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan 
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belajar mengajar. Bahan ajar yang digunakan adalah bahan ajar cetak misalnya 

buku. Namun, dalam buku pegangan yang dimiliki siswa SMP  pada tema 

permasalahan lingkungan dan upaya penaggulangannya masih dianggap buku 

yang dimiliki siswa masih terdapat kekurangan diantaranya dari segi gambar, 

gambar pada buku siswa masih berupa gambar hitam putih sehingga 

mempengaruhi tingkat kejelasan siswa dan sumber gambar tidak ada. Seharusnya 

buku menggunakan gambar yang berwarna supaya siswa lebih jelas dalam 

memahami maksud dari gambar dan diberi sumber gambar. Selain itu, tata letak 

tulisan juga mempengaruhi pemahaman siswa, sebagai contoh pada buku siswa 

dalam mendiskripsikan materi dan kesesuaian gambar kurang kesinambungan, 

seperti dalam mendiskripsikan materi baru di ikuti dengan gambar. Seharusnya 

dalam penempatkan gambar harus disesuaikan pada materi yang dijelaskan. 

Dengan demikian, perlu dilakukan pengembangan bahan ajar. 

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan 

teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/ jabatan 

melalui pendidikan dan latihan.  Dengan demikian, peneliti ingin 

mengembangkan bahan ajar dalam bentuk buku, yang diharapkan dapat 

membantu siswa untuk memudahkan memahami materi yang akan 

dikembangkan. Materi yang dikembangkan seperti yang sudah dijelaskan di atas 

yaitu permasalahan lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya. Materi 

tersebut termasuk dalam Kompetensi Dasar 1.3 yaitu mendiskripsikan 

permasalahan lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya. 

Sehubungan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bahan ajar 

yang akan dikembangkan, degan ini peneliti akan mengangkat persoalaan ini 

sebagai objek penelitian degan judul “Pengembangan Bahan Ajar IPS Geografi 

Kelas VIII dengan Tema Permasalahan Lingkungan Hidup dan Upaya 

Penanggulangannya”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Bahan ajar buku yang diberikan kepada siswa mata pelajaran IPS untuk 

masalah gambar kurang jelas sehingga pemahaman siswa terhadap materi 
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permasalahan lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya mejadi kurang 

jelas. 

2. Bahan ajar buku mata pelajaran IPS tema permasalahan lingkungan hidup dan 

upaya penanggulangannya kurang lengkap, kurang menarik dan kurang kreatif 

sehingga siswa kurang minat untuk mempelajari bahan ajar buku yang 

disediakan. 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembatasan yang terlalu luas, maka perlu adanya pembatasan 

masalah: 

1. Subjek Penelitian  : Siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sidoharjo. 

2. Objek Penelitian            : Bahan ajar buku dengan tema permasalahan               

lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya. 

3. Parameter Penelitian : Kejelasan gambar dan kelengkapan materi. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kriteria bahan ajar yang digunakan di SMP Negeri 1 Sidoharjo? 

2. Efektifitas bahan ajar yang telah dikembangkan pada tema permasalahan 

lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya. 

 

E. Tujuan  

1. Mengetahui kriteria bahan ajar yang digunakan digunakan di SMP Negeri 1 

Sidoharjo. 

2. Mengetahui efektifitas bahan ajar yang telah dikembangkan pada tema 

permasalahan lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya. 
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F. Manfaat atau Kegunaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa manfaat yaitu 

sebagai berikut: 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan  khususnya tentang permasalahan 

lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis.  

2. Manfaat atau Kegunaan  Praktis  

a. Manfaat bagi siswa:  

1) Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi permasalahan 

lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya. 

2) Menambah daya tarik siswa untuk mempelajari permasalahan  

lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya. 

b.  Manfaat bagi guru: 

1)  Menambah referensi bahan ajar guru mengenai permasalahan 

lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya. 

c.  Manfaat bagi sekolah: 

1) Untuk mengembangkan profesionalisme guru. 

2) Mengembangkan kualitas atau mutu sekolah.  

 

G. Spesifikasi Produk 

Peneliti akan mengembangkan sebuah buku bahan ajar Geografi yang akan 

digunakan pada kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama untuk menambah 

wawasan kepada siswa pada materi Permasalahan Lingkungan Hidup dan Upaya 

Penanggulangannya.  

Buku ajar Geografi mengikuti format sebagai berikut: 

i. Daftar Isi 

ii. Kata Pengantar 

iii. Bab I 
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 Bab II 

 Bab III 

iv. Ringkasan 

v. Daftar Rujukan 

Kemudian pada masing-masing bab (bab I sampai bab ) memuat sebagai berikut: 

I. Judul bab 

II. Tujuan Pembelajaran 

III. Isi Materi 

IV. Kesimpulan 

V. Ringkasan 

VI. Lembar Kerja Siswa 

 

 

 

 


