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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  Pembelajaran 

merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan 

terjadinya proses belajar pada siswa (Gagne,  dkk dalam Rosdini Dini 2013 : 

73).  Pembelajaran juga bisa dikategorikan sebagai sarana untuk 

memperoleh ilmu  dan pengetahuan,  penguasaan kemahiran,  serta 

pembentukan sikap dan kepercayaan diri peserta didik melalui proses 

pembelajaran. Pada proses pembelajaran,  guru merupakan komponen paling 

penting yaitu sebagai pengelola,  fasilitator,  pembimbing,  motivator  dan 

asessmen (Sumarmi, 2012 : 3-4). 

Permasalahan pembelajaran geografi, pada proses pembelajarannya  

siswa tidak didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir.  Proses 

pembelajaran di kelas hanya diarahkan kepada kemampuan anak untuk 

menghafal informasi (Sanjaya, 2006).  Selain itu khususnya pada siswa 

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs N) untuk kelas VII,  berdasarkan 

pengalaman yang saya peroleh saat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL),  

guru pengampu mata pelajaran geografi lebih suka menggunakan metode 

ceramah dan apa yang guru jelaskan sesuai dengan konteks dalam bahan ajar 

misalnya pengertian hutan,  guru hanya menyampaikan apa itu hutan,  guru 

tidak memberikan gambaran lain,  misalnya guru mengajak membayangkan 

saat kita naik gunung,  dengan menggunakan nikmat yang Tuhan berikan,   

kita bisa melihat kenampakan alam  sekitar,  dengan itu guru bisa 

menjelaskan apa itu hutan.  Jadi antara bahan ajar dan penjelasan guru 

tidaklah beda cuma terletak pada ucapan dan tulisan saja tanpa ada 

pengembangan bahasa tersendiri dari guru tersebut. 
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Disamping persoalan yang disebutkan, dalam pembelajaran geografi 

juga di temukan rendahnya minat siswa dalam mengikuti pelajaran geografi,  

dalam Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) murni yang dikerjakan siswa 

khususnya SMP kelas VII,  sebagian besar siswa masih dibawah KKM dan 

belum tuntas.  Di duga hal ini di sebabkan dari dua hal: guru geografi yang 

kurang professional,  monoton dan tidak menarik serta buku geografi yang 

kurang menarik dan banyak mengandung kesalahan selain itu juga buku di 

cetak tanpa mengikuti prosedur yang semestinya.  Oleh karena itu mata 

pelajaran geografi terkesan tidak menarik dan biasa dikatakan sebagai mata 

pelajaran hafalan.  Dengan demikian kekreatifitasan guru geografi dalam 

menyampaikan dan penyusunan bahan ajar yang konteskstual yang mudah 

dan menarik untuk dipelajari sangat diperlukan. 

Menurut Widodo dan Jasmadi,  bahan ajar merupakan seperangkat 

sarana berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan dan 

penilaiannya yang dirancang secara sistematis dan menarik dalam mencapai 

ketuntasan kompetensi dalam pembelajaran (dalam Lestari, 2012: 1).  

sumber pembelajaran juga menjadi momok penting dalam tercapainya 

tujuan pembelajaran. Setiap pembelajaran seorang pendidik memerlukan 

buku pegangan untuk siswa membantu lancarnya kegiatan pembelajaran.  

Buku merupakan sumber pembelajaran yang sangat penting untuk bisa 

menambah ilmu dan pengetahuan dengan cara membaca materi yang 

terdapat didalam buku.  Dalam mempelajari geografi,  sumber tidak harus 

terfokus pada refrensi buku saja tapi juga bisa mempelajarinya dan 

mengambil dengan mengamati kenampakan alam yang terjadi di lingkungan 

sekitar,  selain itu juga bisa memperoleh informasi lain dari media masa,  

media televisi atau sumber-sumber lainnya.  Sehingga dapat menambah ilmu 

dan pengetahuan serta wawasan untuk siswa semakin luas.  Maka perlu 

desediakannya bahan ajar yang sesuai sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai sesuai yang direncanakan. 

Kerusakan hutan kini mulai merajalela,  sehingga siswa harus mengerti 

dampak apa yang akan terjadi apabila Indonesia yang dijuluki  sebagai paru-
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paru dunia yang dianggap dapat mengatur suhu bumi dengan oksigennya 

rusak,  penyebab kerusakan hutan serta sumber daya yang dapat di ambil 

dari hutan tanpa harus merusak pada buku siswa belum di jelaskan.  Buku 

tersebut hanya mencantumkan satu gambar yaitu hutan jati,  sehingga murid 

susah untuk mengingat,  misalnya apa itu hutan lindung.  Apabila disuguh 

dengan gambar,  daya imajinasi siswa akan berkembang dan  lebih mudah 

mengingat daripada hanya tulisan yang berbelit,  melihatnya siswa sudah 

tampak malas karena anak jaman sekarang lebih tertarik gambar daripada 

tulisan jadi dengan ini akan lebih menarik apabila setiap penjelasan diikuti 

dengan suguhan gambar,  disamping itu juga perlu dicantumkan visualisasi 

peta kerusakan hutan di Indonesia. Misalnya peta daerah rawaan terjadi 

kebakaran hutan yang terjadi di daerah Riau.  Selain dengan 

mengembangkan bahan ajar tersebut,  peran siswa dan guru sangat 

diperlukan dalam mengintegrasikan  materi kebencanaan ini didalam 

kehidupan sehari-hari agar mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan 

indikator pembelajaran yang dicapai. 

Berdasarkan latar belakang masalah,  maka terdapat gagasan untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Buku Ajar Model 

Booklet Mengenai Materi Potensi Sumber Daya Hutan Bagi Kelas VII”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah diatas dapat 

diidentifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Terdapatnya buku penunjang IPS kelas VII yang kurang menarik dan 

banyak mengandung kesalahan selain itu juga buku di cetak tanpa 

mengikuti prosedur yang semestinya,  belum membahas materi 

kebencanaan.  Sedangkan siswa cenderung lebih suka dengan buku-buku 

yang menyenangkan. 

2. Dengan pengembangan bahan ajar model booklet yang baik untuk 

menarik minat siswa untuk membaca dan belajar serta mengembangkan 

daya imajinatif. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang diuraikan 

diatas peneliti berupaya mengatasi segala hambatan yang dialami siswa 

dengan membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian bahan ajar dilaksanakan untuk siswa kelas VII di MTs Negeri  

Surakarta 2. 

2. Penelitian dengan mempelajari materi IPS Kelas VII MTs yang bersifat 

umum dan membantu dalam mempelajari tanggap bencana dengan 

menyisipkan materi kebencanaan ke dalam sub-sub tema potensi sumber 

daya hutan yang ada di Indonesia. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana kriteria pegembagan bahan ajar dalam mata pelajaran IPS 

Terpadu kelas VII MTs N? 

2. Bagaimana pengembangan bahan ajar sumber daya hutan di Indonesia 

dalam mata pelajaran IPS Terpadu kelas VII MTs N yang dapat 

mengembangkan daya imajinatif siswa ? 

3. Apakah buku ajar model Booklet materi potensi sumber daya hutan 

efektif digunakan dalam pembelajaran? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Kriteria bahan ajar dalam mata pelajaran IPS Terpadu kelas VII MTs N. 

2. Pengembangan bahan ajar sumber daya hutan di Indonesia dalam mata 

pelajaran IPS Terpadu kelas VII MTs N yang dapat mengembangkan 

daya imajinatif siswa. 

3. Keefektifan bahan ajar dalam mata pelajaran IPS Terpadu kelas VII MTs 

N. 
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F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dirancang untuk menghasilkan bahan ajar yang mampu 

membantu siswa dalam memahami materi potensi sumber daya alam 

Indonesia.  Bahan ajar model booklet ini diharapkan bermanfaat dan dapat 

digunakan khususnya bagi SMP kelas VII. Selain itu penelitian ini juga 

bermanfaat dikalangan guru dan khalayak dalam jenjang pendidikan lain. 

1. Manfaat Akademik 

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan serta wawasan terkait. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Pengembangan bahan ajar ini dapat menembah wawasan dan 

ilmu pengetahuan siswa mengenai sumber daya hutan yang 

ada di Indonesia. 

2) Menumbuhkan daya tarik siswa untuk membaca dan belajar 

yang sebelumnya di anggap sulit dan cenderung 

membosankan. 

3) Terbentuknya rasa empati dan kreatifitas dalam menyikapi 

masalah lingkungan disekitarnya. 

b. Bagi Guru 

1) Memberikan kontribusi tentang pengoptimalan penggunaan 

bahan ajar IPS sebagai alternatif pembelajaran. 

2) Dapat membantu guru untuk mempermudah dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

3) Membantu guru untuk menanamkan materi kebencanaan. 

c. Bagi Penulis 

1) Menambah wawasan penulis sebagai calon guru IPS. 

2) Dapat mengetahui kriteria bahan ajar yang diminati siswa 

untuk belajar. 


