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PENGEMBANGAN BUKU PAKET IPS TERPADU MATERI KEADAAN 

ALAM INDOESIA KELAS VII DI MTs NEGERI 1 SURAKARTA 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Memiliki model pengembangan buku 

paket siswa IPS terpadu materi keadaan alam Indonesia kelas VII MTs Negeri 1 

Surakarta, (2) Mengetahui efektivitas pengembangan buku paket siswa IPS terpadu 

materi keadaan alam Indonesia kelas VII MTs Negeri 1 Surakarta. Model 

pengembangan meggunakan rancangan Thiagaraja model 4D. Desain penelitian 

menggunakan one grup pretest-posttest design dengan 62 responden. Penelitian 

dilakukan di MTs Negeri 1 Surakarta dengan teknik pengambilan sampel 

menggunakan dua kelas yaitu, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah uji T-test, terdapat peningkatan nilai hasil belajar siswa 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Perbedaan hasil pemahaman terhadap materi 

keadaan alam Indonesia pada kelas kontrol hanya mengalami sedikit peningkatan 

yaitu rata-rata pretest 45 dan rata-rata posttest 75 sedangkan perbedaan hasil 

pemahaman siswa pada kelas eksperimen terhadap materi keadaan alam Indonesia 

saat pretest dan posttest mengalami peningkatan 28 nilai rata-rata pretest 57 dan 

meningkat dengan nilai rata-rata posttest 85. Hasil uji T-test menunjukkan nilai 

signifikan (2-tailed) = 000 yang berarti kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 

diterima. 

Kata Kunci : buku paket, ilmu pengetahuan sosial, pengembangan. 

 

Abstract 

 

This study aims to (1) Has an integrated social studies student package development 

model of material in the seventh grade of Indonesia's natural state of MTs Negeri 1 

Surakarta, (2) Determine the effectiveness of the development of integrated social 

studies student textbooks material in the seventh grade of Indonesia's natural state of 

MTs Negeri 1 Surakarta. The development model uses the Thiagaraja 4D model.  

The study design used one group pretest-posttest design with 62 respondents. The 

study was conducted at MTs 1 Surakarta with taking techniques using two classes, 

namely, the experimental class and the control class. The data analysis technique 

used is the T-test, there is an increase in the value of student learning outcomes in the 

experimental class and the control class. The difference in the results of the 

understanding of the material nature of Indonesia in the control class experienced 

only a slight increase, namely the average pretest 45 and the average posttest 75 

while the difference in the results of student understanding in the experimental class 

on the material of the Indonesian natural conditions at the pretest and posttest 

increased by 28 average pretest 57 and increase with posttest 85 average. The value 

of the control class is smaller than the experimental class, namely the control class 

average value of 45% pretest and the average posttest 75% while in the experimental 

class the average value of pretest is 57% and the average value of posttest is 85%. 

The T-test test shows a significant value (2-tailed) = 000 which means less than 0.05 

so that H0 is rejected and H1 is accepted. 

Keywords: package books, social sciences, development 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan mempunyai peran penting bagi manusia dalam membentuk watak dan 

karakter peserta didik yang berpotensi. Jadi, pendidikan merupan dasar dalam 

pengembangan pengetahuan wawasan setaiap manusia. Berdasarkan UU No. 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1, merupakan usaha nyata 

dan terencana untuk dapat mewujudkan suasana belajar mengajar agar peserta didik 

dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan, bagi bangsa dan Negara (Ibrahim, 2017). Kegiatan 

pembelajara dalam pendidikan itu, merupakan suatu proses komunikasi pendidik dan 

peserta dididk. Mengajar dilakukan oleh pihak guru atau pendidik, sedangkan belajar 

dilakukan oleh peserta didik atau siswa. 

Salah satu hal penting dalam pembelajaran merupakan bahan ajar. Bahan ajar 

memiliki beberapa fungsi berupa pedoman bagi siswa terhadap kompetensi yang 

dikuasai dalam belajar. Dalam menyususn bahan ajar buku mata pelajaran IPS 

terpadu pada materi keadaan alam Indonesia, bentuk muka bumi dan aktivitas 

penduduk Indonesia, dan keragaman flora dan fauna untuk kelas VII MTs Negeri 1 

Surakarta. Bahan ajar dapat diartikan sebagai bahan atau materi pelajaran yang 

disusun secara sistematis berdasarkan prinsip dan kreteria tertentu yang termasuk 

dalam KD. Bahan ajar perlu dimiliki seorang guru agar pembelajaran yang dilakukan 

tidak melenceng dari tujuan yang sudah ditentukan, maka bahan ajar memiliki peran 

pokok dalam pembelajaran. Keberhasilan seorang guru yang melakukan 

pembelajaran tergantung pada wawasan, pengalaman, pengetahuan, pemahaman, dan 

tingkat kreatifitas dalam mengolah bahan ajar (Prastowo, 2012). 

Buku paket disusun dengan menggunakan bahasa sederhana, menarik, 

dilengkapi dengan gambar, keterangan, isi buku dan daftar pusta. Buku paket pun 

sangat membantu guru dan peserta didik dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai 

dengan materi pembelajaran. Buku paket dapat terdiri dari dua suku kata yaitu buku 

dan paket. Menurut Poerwadarminta (dalam Elfika, 2014) dalam Kamus Bahasa 

Indonesia bahwa “Buku merupakan berapa helai kertas yang berjilid atau berisi 

tulisan untuk dibaca sedangkan paket ialah kiriman barang dengan pos”. Selain 

pengertian buku paket di atas, buku paket dapat di artikan sebagai “saran atau 
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kumpulan catatan yang berisikan ilmu pengetahuan”. Jadi buku paket berarti buku 

yang dikirim oleh pemeritah, dalam pendidikan dan kebudayaan yang diperuntunkan 

bagi masyarakat pada umumnya dan guru serta peserta didik”. 

Salah satu sub tema pembelajaran IPS terpadu di kelas VII merupakan keadaan 

alam Indonesia. Sub tema keadaan alam Indonesia tersebut menjelaskan keindahan 

dan menjelaskan berbagai sumber daya alamnya. Keadaan alam Indonesia dapat di 

kelompokkan menjadi dua bagian yaitu: keadaan fisik wilayah serta keadaan flora 

dan fauna. Keadaan fisik wilayah terdiri atas keadaan iklim dan keadaan bentuk 

permukaan bumi. Sementara keadaan flora dan fauna menyangkut dengan jenis-jenis 

keragaman hayati. Maka peneliti melakukan penelitian dan pengembagan bahan ajar 

IPS di kelas VII terkait sub tema keadaan alam Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti akan melakukan penelitian dengan 

judul “PENGEMBANGAN BUKU PAKET SISWA IPS TERPADU MATERI 

KEADAAN ALAM INDONESIA KELAS VII DI MTS NEGERI 1 

SURAKARTA”. 

Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengembangan buku paket siswa IPS 

terpadu materi keadaan alam lndonesia kelas VII MTs Negeri 1 Surakarta dan 

Bagaimana efektivitas pengembangan buku paket siswa IPS terpadu materi keadaan 

alam Indonesia kelas VII MTs Negeri 1 Surakarta.      Pembelajaran merupakan 

usaha untuk mencapai tujuan yang berupa kemampuan tertentu atau pembelajaran 

adalah usaha untuk terciptanya situasi belajar sehingga yang belajar memperoleh 

atau meningkatkan kemampuannya. Pembelajaran itu dapat dilakukan oleh guru 

sebagai pembelajarn dengan menggunakan pelaksanaan pembelajaran dalam rangka 

pencapaian tujuan pendidikan atau pembelajaran. (Jamaludin, 2015). 

Menurut Muslich ( dalam Rofi, 2014) Buku teks merupakan buku yang berisi 

uraian bahan ajar tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu, disusun secara 

sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran 

ddan perkembangan siswa untuk diasimilasikan. Sedangkan Tarigan (dalam Rofi, 

2014) mengatakan buku teks adalah buku pembelajaran dalam bidang studi tertentu 

yang merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar dalam bidang tertentu 

untuk tujuan instruksional yang dilengkapi dengan sarana pengajar yang serasi dan 
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mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah dan di perguruan tinggi sehingga 

dapat meunjang suatu program pengajaran. 

Menurut (Octiara, 2017) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan bagian dari 

kurikulim sekolah yang memiliki tanggung jawab utamanya adalah mendidik siswa 

dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan 

untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat baik pada tingkatan local, nasional 

maupun secara global. Pembelajaran IPS dirancang untuk mengembagkan 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan memecahkan masalah terhadap kondisi 

social yang terjadi dimasyarakat yang senantiasa dinamis. Pembelajaran IPS selalu 

berkaitan engan pola dan tingkah laku manusia, IPS selalu melibatkan manusia 

dalam memenuhi kebutuhan materinya, kebutuhan budaya, kebutuhan jiwanya, 

pemanfaatan sumber daya yang ada untuk dapat dipergunakan dalam menunjang 

kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu dapat diartikan sebagai ruang lingkup IPS 

adalah manusia pada konteks sosialnya ataupun manusia sebagai anggota 

masyarakat. 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan metode penelitian pengembanga dari Thiagaraja model 4D 

dengan langkah Define (Pendefinisian), Design (Perancangan), Development 

(Pengembangan), Dissemination (Diseminasi). Penelitian pengembangan atau 

disebut Research and Development (R & D) penelitian yang dilakukan adalah 

mengembangan bahan ajar materi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu kelas VII 

SMP/MTs dengan materi keadaan alam Indonesia (Mushlih, 2014). Desain penelitian 

menggunakan one grup pretest dan posttest design yaitu membandingkan antara hasil 

tes awal dan hasil tes akhir. Bahan ajar yang dikembangkan berisi tentang penjelasan 

mengenai pngertian iklim, unsur-unsur iklim, angin muson di Indonesia, macam-

macam bentuk muka bumi dan aktivitas penduduknya, tenaga endogen dan tenaga 

eksogen, faktor-faktor yang mempengaruhi flora dan fauna, persebaran flora di 

Indonesia dan persebaran fauna di Indonesia. Penelitain dilakukan di MTs Negeri 1 

Surakarta. Jenis data yang dikembangkan oleh peneliti adalah data kuantitatif dan 

kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner 

atau angket. Uji analisis data menggunakan uji validasi Pearson Product Moment 
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dan uji reliabilitas menggunakan Alpha Cornboach’s. Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan uji T-test. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Analisis Uji Kebutuhan 

Berdasarkan analisis uji kebutuhan maka kriteria bahan ajar materi keadaan alam 

Indonesia yang dikembangkan terdiri dari a) bahan ajar yang sudah efektif, b) 

materi dalam bahan ajar perlu diperluas, c) materi yang disajikan sesuai dengan 

pendekatan scientific dalam kurikulum 2013, e) perlu ada gambar dalam bahan 

ajar, f) bahan ajar menggunakan bahanasa yang sesuai dengan kaidah bahasa, g) 

bahan ajar mudah dipahami atau dipengerti, h) gaya bahasa sesuai dengan 

tingkatan umur/usia pembaca, i) bahan ajar disajikan secara mnarik dengan 

memuat info pentingg tentang keadaan alam Indonesia, j) bahan ajar disajika 

dengan banyak gambar, k) bagian akhir bahan ajar terdapat evaluasi materi 

berupa pilihan ganda da essay, l) judul bahan ajar “keadaan alam Indonesia”, m) 

bahan ajar dibuat full color, n) cover dalam bahan ajar terdapat gambar dan 

tulisan, o) cover bahan ajar dibuat full color, p) bahan ajar yang dibuat lebih dari 

30 halaman, q) bahan ajar yang di buat berukuran A4, r) desain buku portrait, s) 

tipe huruf disesuaikan dengan kreasi penulis. 

3.2 Analisis Data Peelitian 

Hasil uji validasi instrumen 30 soal hanya 21 soal yang dinyatakan valid dan 20 

soal yang valid digunakan untuk pengambilan data pretest dan posttest. Hasil uji 

reliabilitas dengan hasil Alpha Cornboach’s = 0,867 lebih besar dari r tabel 

dengan nilai signifikan korelasi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa soal 

tersebut dinyatakan reliable atau layak digunakan. Hasil normalitas data pretest 

kelas eksperimen nilai sig. 0,052 > 0,05 maka data berdistribusi normal 

sedangkan kelas kontrol nilai sig. 0,051 > 0,05 maka data berdistribusi normal. 

Untuk hasil posttest kelas eksperimen nilai sig. 0,080 > 0,05 maka data 

berdistribusi normal, sedangkan kelas kontrol nilai sig.  0,074 > 0,05 maka data 

berdistribusi normal. Hasil uji T-test data pretest dan posttest kelas eksperimen 
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dan kelas kontrol yang menunjukan nilai signifikan 0,000 sehingga < 0,05. 

Karena signifikan 0,000 < 0,05 maka H1 diterima. 

3.3 Penilaian Produk oleh Ahli Materi dan Ahli Media 

Penilaian produk dilakukan oleh ahli materi dan ahli media. Penilaian produk 

oleh ahli materi menggunakan angket penilaian bahan ajar yang terdiri dari 5 

pertanyaan dan oleh ahli media terdiri dari 6 pertanyaan yang terkait dengan 

kualitas produk bahan ajar. Berikut penilaian produk oleh ahli materi da ahli 

media. 

 

Gambar 1. grafik hasil penilaian oleh ahli materi da ahli media 

   Sumber : Peneliti, 2018 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis data peneliti, maka dapat disimpulan sebagai berikut: 

1) Pengembangan bahan ajar buku paket materi keadaan alam Indonesia yang 

dilakukan oleh ahli materi dan ahli media memberikan penilaian kelayakan yaitu 

dengan hasil ahli materi 3.2 sedangkan ahli media 3.3 penilaian produk ini 

termasuk dalam kategori “BAIK”. Selanjutnya dari kriteria kebutuhan siswa 

terhadap bahar aja dalam komponen isi, komponen kebahasaan, komponen 

penyajian dan komponen grafika. 

2) Perbedaan hasil pemahaman terhadap materi keadaan alam Indonesia pada kelas 

kontrol hanya mengalami sedikit peningkatan yaitu rata-rata pretest 45 dan rata-

rata posttest 75 sedangkan perbedaan hasil pemahaman siswa pada kelas 

eksperimen terhadap materi keadaan alam Indonesia saat pretest dan posttest 

mengalami peningkatan 28 nilai rata-rata pretest 57 dan meningkat dengan nilai 

3,15 

3,2 

3,25 

3,3 

3,35 

Ahli Materi Ahli Media 

Kategori Baik 
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rata-rata posttest 85. Hasil uji T-test menunjukkan nilai signifikan (2-tailed) = 

000 yang berarti < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. 
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