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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu sasaran penting dalam menciptakan generasi 

yang berwawasan luas, serta guna untuk meningkatkan kecerdasan bangsa.  Menurut 

Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2003, 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, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

Jerome S. Bruner, seorang peneliti terkemuka memberikan beberapa gambaran 

tentang perlunya teori pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran di kelas. 

Teori pembelajaran sebaiknya menyangkut bimbingan kepada seseorang untuk 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pandangan hidup, serta pengetahuan 

akan kebudayaan masyarakat sekitarnya. Kegiatan belajar pengetahuan merupakan 

dasar bagi semua kegiatan belajar. Kegiatan ini termasuk ranah kognitif yang 

mencakup pemahaman terhadap suatu pengetahuan, perkembangan kemampuan, dan 

keterampilan berfikir (Muh. Thobroni&Arif Musthofa, 2011) 

Namun dapat dirasakan pada era modernisasi ini kegiatan belajar pengetahuan 

tidak begitu dianggap serius oleh kalangan anak-anak. Lemahnya pengetahuan siswa 

dikarenakan kurangnya minat belajar siswa terhadap materi pelajaran yang telah 

disampaikan oleh guru sehingga siswa kurang mengeksplor atau menggali 

pengetahuan-pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran. Dalam 

penyampaian materi pembelajaran guru biasanya monoton atau hanya terpacu pada 

buku pegangan saja yang menjadikan siswa itu malas untuk memperhatikan serta 

menyimak apa yang disampaikan. Cara lain untuk meningkatkan perhatian siswa saat 

pembelajaran salah satunya dengan menggunakan media saat menyampaikan materi. 

Penggunaan media saat belajar menggajar dapat memberikan daya tarik kepada siswa 

untuk memperhatikan, mengingat materi pelajaran, dan membaca kembali materi 

pelajaran serta meningkatkan rasa keingintahuan dari diri siswa itu terhadap materi 

pembelajaran. 

Media pembelajaran hakekatnya adalah peralatan fisik untuk membawakan 

atau menyempurnakan isi pembelajaran. Termasuk di dalamnya, buku, videotape, 
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slide suara, suara guru, tape recorder, modul atau salah satu komponen dari suatu 

sisitem penyampaian. Setiap media merupakan sarana untuk menuju suatu tujuan 

yang di dalamnya terkandung informasi yang dapat dikomunikasikan kepada orang 

lain. Informasi didapatkan dari buku, internet, buku, rekaman ataupun sumber 

informasi lainnya. 

Media untuk memudahkan siswa untuk belajar  dan membaca kembali materi 

pelajaran yaitu dengan media Buku Saku  Media Buku Saku merupakan media yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa dengan 

mudah mempelajari materi pelajaran. Media ini menyajikan suatu ringkasan materi 

yang dibuat semudah mungkin untuk siswa mengingatnya.Berdasarkan uraian diatas, 

maka muncullah gagasan untuk melakukan penelitian dengan judul 

“PENGEMBANGAN MEDIA BUKU SAKU BENCANA GEMPA BUMI 

UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN MATA PELAJARAN IPS 

SUBBAB KONDISI ALAM KELAS VII SMP N 2 MOJOSONGO, 

BOYOLALI” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari uraian yang telah disebutkan dalam latar belakang tersebut, 

maka dapat diidentifikasi permasalahan dari penelitian ini, yaitu kurangnya media 

pembelajaran pada mata pelajaran IPS kelas VII, sehingga tidak efektif dan efisien 

dalam pembelajaran, sehingga siswa tidak terlibat secara langsung dalam 

pembelajaran. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada laar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat diambil 

bahwa media yang sesuai dengan kebutuhan serta mudah dipahami, yaitu dengan 

menggunakan media majalah pembelajaran. Berdasarkan pada hal tersebut maka 

permasalahan hanya dibatasi berikut ini: 

1. Penelitian dilaksanakan dengan siswa kelas VII materi kondisi alam Indonesia,  

2. Penelitian ini dilakukan pada penggunaan media buku saku kesiapsiagaan bencana 

gempa bumi dalam pembelajaran IPS materi kondisi alam Indonesia 
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D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah ini adalah : 

1. Apakah pengembangan media buku saku kesiapsiagaan bencana gempa bumi layak 

dijadikan sebagai media pembelajaran peserta didik pada materi kondisi alam 

Indonesia kelas VII di SMP N 02 Mojosongo?  

2. Apakah media buku saku kesiapsiagaan bencana gempa bumi dapat meningkatkan 

pengetahuan peserta didik pada materi kondisi alam Indonesia kelas VII SMP N 2 

Mojosongo Boyolali? 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis kelayakan pengembangan media buku saku kesiapsiagaan 

bencana gempa bumi materi kondisi alam Indonesia sebagai media pembelajaran di 

SMP N 02 Mojosongo 

2. Untuk menganalisis pemahaman siswa dalam meningkatkan pengetahuan dengan 

menggunakan media buku saku kesiapsiagaan bencana gempa bumi pada materi 

kondisi alam Indonesia di SMP N 2 Mojosongo Boyolali  

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini membikan sumbangan ilmu tentang: 

a) Media buku saku kesiapsiagaan bencana gempa bumi mampu meningkatkan 

pengetahuan siswa pada materi kondisi alam Indonesia 

b) Kelayakan media buku saku kesiapsiagaan bencana gempa bumi sebagai 

media pembelajaran pada materi kondisi alam Indonesia 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi guru, penelitian ini dilakukanguna untuk memberikan inspirasi kepada 

guru tentang penggunaan media buku saku. 

b) Bagi siswa, dapat memudahkan siswa untuk memahami masalah kondisi alam 

Indonesia, proses terjadinya gempa bumi, dan kesiapsiagaan bencana gempa 

bumi. 

c) Bagi pihak sekolah, memberikan masukan agar meningkatan pembelajaran 

menggunakan media pada saat proses pembelajaran berlangsung agar mampu 

menarik perhatian siswa untuk memperhatikan serta memudahkan pemahaman 

siswa terhadap materi yang telah disampaikan. 


