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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional telah menetapkan visi, misi dan 

strategi pembangunan pendidikan nasional, visi pendidikan nasional menetapkan 

terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa 

untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi 

manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan 

zaman yang selalu berubah. 

Visi Peraturan Pemerintah telah ditetapkan serangkaian prinsip 

penyelenggaraan pendidikan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan 

reformasi pendidikan. Salah satu prinsip tersebut yaitu pendidikan 

diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik 

yang berlangsung sepanjang hayat. Proses tersebut diperlukan guru yang 

memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan potensi 

dan kreatifitas peserta didik. 

Mengingat kebhinekaan budaya, keragaman latar belakang dan karakteristik 

peserta didik, serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, proses 

pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus fleksibel, bervariasi, dan 

memenuhi standar. Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan 

menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan 

memotivasi perserta 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. 

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

Pasal 20 menyatakan bahwa rencana pembelajaran mencakup Silabus dan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang selanjutnya diatur dalam 
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Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar 

Proses. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

memberikan ruang gerak yang luas kepada guru, pada setiap satuan pendidikan 

dalam mengembangkan rencana pembelajaran. 

Salah satu komponen rencana pembelajaran yang memegang peranan penting 

dari keseluruhan isi kurikulum adalah bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat 

sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, 

batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan 

menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai 

kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Pengertian ini 

menggambarkan bahwa suatu bahan ajar hendaknya dirancang dan ditulis dengan 

kaidah instruksional karena akan digunakan oleh guru dalam menunjang proses 

pembelajaran (Lestari, 2013). 

Guru harus mampu memilih dan menyiapkan materi ajar sesuai prinsip 

pengembangannya agar peserta didik dapat mencapai kompetensi yang 

diharapkan, untuk memudahkan guru dalam menyajikan materi ajar dalam proses 

pembelajaran dan memudahkan peserta didik untuk mempelajarinya, guru perlu 

mengorganisasikan materi ajar yang  telah dikembangkan ke dalam bahan ajar, 

pada dasarnya bahan ajar dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu bahan 

ajar cetak, bahan ajar dengar, bahan ajar pandang dengar serta bahan ajar 

multimedia, dalam penelitian ini bahan ajar yang dikembangkan adalah bahan 

ajar cetak buku. Menurut Prastowo dalam Lestari (2013), buku sebagai bahan ajar 

merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum 

dalam bentuk tertulis, disusun dengan menggunakan bahasa yang sederhana, 

menarik, dilengkapi gambar, keterangan, isi buku, dan daftar pustaka. Buku akan 

sangat membantu guru dan siswa dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai 

dengan mata pelajaran masing-masing. 

Kemampuan guru dalam mengembangkan sebuah bahan ajar buku terkait 

dengan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesionalisme seperti yang 

tercantum dalam lampiran Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Guru sebagai pendidik profesional 
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diharapkan memiliki kemampuan mengembangkan bahan ajar sesuai mekanisme 

yang ada dengan memperhatikan karakteristik dan lingkungan sosial peserta 

didik. 

Berdasarkan hasil survei  yang dilakukan di SMP Negeri 1 Kartasura 

khususnya siswa kelas IX dan guru mata pelajaran IPS menunjukkan sebagian 

besar siswa dan para guru memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang materi 

kebencanaan dan mitigasi bencana yang masih rendah. Hal ini didukung oleh 

pernyataan salah satu guru mata pelajaran IPS yang bernama Siti Nurdjanti,M.Pd 

ketika di wawancarai oleh peneliti tentang adakah mata pelajaran kebencanaan 

atau mata pelajaran lain yang mengaitkan dengan kebencanaan, dan guru 

menyatakan bahwa di SMP N 1 Kartasura belum ada mata pelajaran khusus yang 

membahas tentang kebencanaan atau mata pelajaran lain yang dikaitkan dengan 

kebencanaan. Maka dari itu perlu adanya pembelajaran kebencanaan yang 

mengintegrasikan sikap tanggap bencana yang disusun dalam bentuk bahan ajar. 

Proses pengembangan bahan ajar melibatkan sejumlah langkah operasional 

yang harus ditempuh oleh seorang pengembang dalam membuat sebuah produk. 

Menurut Sugiyono (2012), Research and Development (R&D) meliputi sepuluh 

langkah operasional yaitu, (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) 

desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba produk, (7) revisi 

produk, (8) uji coba pemakaian, (9) revisi produk, dan (10) produk masal. 

Bahan ajar untuk mata pelajaran IPS Terpadu kelas IX semester 1 di SMP 

Negeri 1 Kartasura menyediakan beberapa tema dan sub tema yang dapat 

digunakan sebagai bahan ajar bagi para guru. Salah satu sub tema dalam buku 

yang disediakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut adalah 

Negara Maju dan Negara Berkembang, dalam sub tema tersebut membahas 

tentang bagaimana ciri-ciri negara maju dan negara berkembang, persebaran 

negara maju dan negara berkembang dan Negara-negara yang digolongkan 

sebagai negara maju dan berkembang. Namun didalam sub tema tersebut tidak 

dijelaskan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya Negara maju dan 

berkembang dan ditinjau dalam aspek penyajian bahan ajar buku teks yang 

digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran kebencanaan belum mendekati 
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kata sempurna serta jika ditinjau dari segi grafika, buku teks yang digunakan 

belum terdapat gambar atau ilustrasi yang dapat merangsang imajinasi dan daya 

kreasi peserta didik untuk memperlajari kebencanaan, maka dari itu perlu sebuah 

bahan ajar buku yang kualitas isi, bahasa, penyajian dan grafikanya sesuai dengan 

perkembangan siswa kelas IX sehingga dapat membantu peserta didik dalam 

mengembangkan pengetahuannya akan kebencanaan dan diharapkan 

pembelajaran IPS akan lebih menyenangkan. 

Sesuai dengan latar belakang diatas, penelitian memfokuskan pada 

“Pengembangan Bahan Ajar IPS Terpadu Kelas IX Dengan Sub Tema 

Negara Maju Dan Negara Berkembang Dalam Menanamkan Wawasan 

Kebencanaan Di SMP NEGERI 1 KARTASURA”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran IPS Terpadu 

dengan sub tema Negara Maju dan Negara Berkembang dengan kebencanaan 

adalah : 

1. Kurangnya bahan ajar yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

mengapresiasi materi kebencanaan yang ada hubungannya dengan 

karakteristik lingkungan. 

2. Dalam buku teks pelajaran sub tema Negara Maju dan Negara Berkembang 

belum dilengkapi dengan materi pengantar siswa tentang bencana dan seluk 

beluknya. 

 

C. Batasan Masalah 

1. Pengembangan Bahan Ajar IPS Terpadu kelas IX dengan Sub Tema Negara 

Maju dan Negara Berkembang. 

2. Penelitian dilakukan untuk siswa kelas IX di SMP Negeri 1 Kartasura 
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D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kriteria bahan ajar buku IPS Terpadu yang dibutuhkan siswa kelas 

IX ? 

2. Bagaimana model dan materi bahan ajar IPS Terpadu untuk siswa kelas IX 

dengan sub tema Negara Maju dan Negara Berkembang dalam menanamkan 

wawasan kebencanaan di SMP N 1 Kartasura ? 

3. Bagaimanakah efekivitas bahan ajar yang telah dikembangkan pada sub tema 

Negara maju dan berkembang dalam menanamkan wawasan kebencanaan di 

SMP N 1 Kartasura? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Membuat kriteria bahan ajar IPS Terpadu yang dibutuhkan siswa kelas IX. 

2. Membuat model dan materi bahan ajar IPS Terpadu untuk kelas IX dengan 

sub tema Negara maju dan berkembang. 

3. Mengetahui efektivitas bahan ajar yang telah dikembangkan pada sub tema 

Negara maju dan berkembang dalam menanamkan wawasan kebencanaan di 

SMP N 1 Kartasura. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta wawasan terkait. 

 

2. Manfaat Praktis 

a). Bagi Siswa 

Pengembangan bahan ajar ini dapat menjadi simulus dalam upaya 

peningkatan pengetahuan siswa tentang kebencanaan. Sehingga siswa 

akan lebih tertarik dalam pembelajaran IPS yang seama ini dianggap 

susah dan cenderung membosankan. Selain itu bahan ajar yang telah 
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dikembangkan akan memudahkan siswa untuk  mempelajari materi 

kebencanaan 

b). Bagi Guru 

Guru memiliki pegangan dalam dalam pembelajaran sehingga 

dapat berinovasi dalam menanamkan atau mengajarkan wawasan 

kebencanaan kepada siswa. 

c). Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pihak 

Universitas maupun Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

khususnya untuk program studi Pendidikan Geografi dalam melengkapi 

koleksi maupun referensi buku di perpustakaan. 

 

 

 

 

 


