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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan proses pengembangan potensi, kemampuan dan 

kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan, kemudian 

disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan didukung dengan 

alat (bahan ajar) yang disusun dengan sedemikian rupa, sehingga pendidikan 

dapat digunakan untuk menolong orang lain atau dirinya sendiri dalam 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (John S.Brubacher,1987:371).  

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 sub 

kompetensi dengan segala kompleksitasnya (Widodo & Jasmadi,2008:40).  

Bahan ajar memiliki beberapa jenis ada yang cetak maupun noncetak. 

Bahan ajar noncetak  antara lain berupa handout, buku, modul, brosur dan 

lembar kerja siswa.  

Dalam menyusun bahan ajar untuk materi Keragaman flora dan fauna di 

Indonesia mata pelajaran IPS kelas VII MTs peneliti mengambil bahan ajar 

Buku.  

Buku sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan 

hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Contohnya adalah 

buku teks pelajaran karena buku pelajaran di susun berdasarkan kurikulum 

yang berlaku (Prastowo,2011:166).  

Buku disusun dengan menggunakan bahasa 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.  
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Secara umum buku buku di bedakan menjadi empat jenis (Prastowo, 

2011:79) yaitu sebagai berikut : 

1. Buku Sumber, yaitu buku yang bisa dijadikan rujukkan, referensi, dan 

sumber untuk kajian ilmu tertentu, biasanya berisi suatu kajian ilmu yang 

lengkap. 

2. Buku bacaan, yaitu buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, 

misalnya cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya. 

3. Buku pegangan, yaitu  buku yang dapat dijadikan pegangan guru atau 

pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. 

4. Buku bahan ajar, yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan 

berisi bahan-bahan atau materi pembelajaran yang akan di ajarkan.  

 

Dari pengertian buku di atas, maka dapat di pahami bahwa pada dasarnya 

buku adalah bahan tertulis berupa lembaran dan jilid yang berisi ilmu 

pengetahuan yang diturunkan dari kompetensi dasar yang ada dalam 

kurikulum yang berlaku untuk kemudian digunakan oleh siswa.  

MTs Negeri Surakarta I yang berada di Kabupaten Surakarta Kecamatan 

Banjarsari merupakan sekolah menengah pertama yang bernuansa islami dan 

pengetahuan dan memiliki akreditas A. Kelas di MTs Negeri Surakarta I 

terbagi menjadi dua kategori, yaitu kelas regular dan kelas Program khusus 

(PK). Kelas Program Khusus (PK) memiliki fasilitas pembelajaran yang lebih 

lengkap dibandingkan dengan kelas regular. Masing-masing ruang kelas telah 

dipasang LCD Proyektor dan memiliki jaringan akses internet. Informasi 

pendahuluan dengan menggunakan tehnik observasi di kelas VII MTS Negeri 

Surakarta I, didapatkan informasi bahwa perangkat pembelajaran yang 

digunakan pada pembelajaran IPS saat ini adalah RPP dan Silabus, bahan ajar 

atau media pembelajaran dan instrument penilaian. Variasai bahan ajar yang 

digunakan masih bersifat konvensional, cover kurang menarik dan substansi 

kurang mendukung, yaitu berupa bahan ajar cetak seperti buku paket dan 

LKS. Media ajar yang berbasis teknologi yang digunakan hanya sebatas slide 

Microsoft Power Point. Dengan bahan ajar yang sifatnya masih konvensional 
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sementara siswa-siswi cenderung aktif menyebabkan proses pembelajaran 

khususnya mata pelajaran IPS ini menjadi kurang berjalan efektif dan efisien 

serta terkesan membosankan. 

Pemanfaatan bahan ajar berbasis gambar jarang digunakan, padahal 

sarana dan prasarana seperti laboratorium komputer dan LCD Proyektor 

sudah tersedia. Pemanfaatan laboratorium komputer cenderung hanya 

digunakan untuk mata pelajaran Teknik Informasi dan Komunikasi (TIK), 

padahal laboratorium komputer dapat digunakan untuk materi pelajaran lain 

seperti bahasa inggris, dan IPS. 

Bahan ajar berbasis gambar menyajikan materi dalam bentuk gambar 

dalam pembelajaran IPS bisa dijadikan alternatif untuk mengatasi kendala-

kendala diatas. Dengan menggunakan pembelajaran ini diharapkan dapat 

menjadikan proses pembelajaran IPS dapat berjalan lebih bervariasi dan 

menyenangkan. 

Uraian latar belakang diatas melatarbelakangi penulis mengambil Buku 

Bahan Ajar di karenakan lebih efektif dan mudah dipahami oleh siwa kelas 

VII MTs . Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul 

penelitian “Pengembangan Bahan Ajar Materi Keragaman Flora dan 

Fauna di Indonesia Mata Pelajaran IPS kelas VII MtS”.Dimana akan 

dibahas lebih rinci dalam penelitian ini. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Materi pembelajaran Keragaman Flora dan fauna di Indonesia 

menunjukkan berbagai perbedaan pandangan dari setiap siswa mengenai 

keragaman flora dan fauna di Indonesia. 

2. Siswa membutuhkan bahan ajar yang menarik untuk membuat suasana 

belajar menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. 
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C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah penelitian dimaksudkan agar pembahasan tidak 

menyimpang atau berkembang ke masalah lain. Batasan masalah dalam 

penelitian ini meliputi: 

1. Penelitian yang dilakukan hanya dilakukan di MTs Negeri 1 Surakarta 

Kelas VII 

2. Penelitian ini ditekankan pada penggunaan bahan ajar buku dalam 

mencapai pembelajaran Materi Keragaman Flora dan Fauna di Indonesia. 

 

D. Rumusan Masalah 

Latar belakang diatas menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengembangan bahan ajar materi keragaman flora dan 

fauna di Indonesia kelas VII MTs Negeri Surakarta 1? 

2. Bagaimanakah kelayakan bahan ajar materi keragaman flora dan fauna di 

Indonesia kelas VII MTs Negeri Surakarta 1? 

3. Bagaimanakah efektivitas bahan ajar materi keragaman flora dan fauna di 

Indonesia?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. mengetahui pengembangan materi keragaman Flora dan Fauna di 

Indonesia sebagai bahan ajar memenuhi cara pandang siswa. 

2. kelayakan bahan ajar materi Keragaman Flora dan Fauna di Indonesia. 

3. mengetahui efektivitas bahan ajar materi keragaman flora dan fauna di 

Indonesia.  
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F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dari ini adalah: 

1. Bagi penulis 

Menambahkan wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana bahan 

ajar buku yang dapat dilakukan didalam proses pembelajaran dikelas. 

2. Bagi Sekolah 

Sebagai masukan kepada sekolah yang digunakan sebagai lokasi 

penelitian, dalam melakuan pembelajaan didalam kelas agar dapat 

menggunakan bahan ajar pembelajaran yang lebih menarik agar siswa 

lebih aktif dalam pembelajaran dan tidak monoton atau membosankan. 

3. Bagi Siswa 

Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran maupun 

respon positif siswa dalam proses pembelajaran dan membuat motivasi 

belajar siswa menjadi lebih baik. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan 

mengenai bahan ajar buku bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk 

meneliti tentang bahan ajar buku lebih dalam. 

 

 

 

 

 

 

 

 


