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PENGEMBANGAN BUKU SISWA IPS TERPADU KELAS VII MATERI 

POTENSI SUMBER DAYA ALAM INDONESIA DI SMP MUHAMMADIYAH 5 

SURAKARTA 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengembangan bahan ajar materi potensi sumber 

daya alam Indonesia, dan efektifitas produk pengembangan bahan ajar buku mata pelajaran 

IPS materi potensi sumber daya alam Indonesia. Model pengembangan rancangan 

Thiagarajan model 4D. Desain penelitian menggunakan pretest-posttest control group 

design dengan 50 siswa di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah uji T (t-test). Pengembangan bahan ajar terdapat penambahan materi 

seperti a) pengertian sumber daya alam, b) Pengelompokkan sumber daya alam, c) kondisi 

alam Indonesia, d) potensi sumber daya udara, e) potensi sumber daya tanah, f) Potensi 

sumber daya air. Hasil penelitian kelas kontrol dan eksperimen dengan pretest dan posttest 

mengalami peningkatan. Hasil belajar kelas kontrol menunjukkan rata-rata nilai sebesar 

57,59 dan nilai posttest sebesar 67,22, sedangkan hasil belajar kelas ekpserimen 

menunjukkan rata-rata nilai pretest sebesar 44,35 dan nilai posttest sebesar 77,17. Hasil 

penilaian produk oleh ali materi dan media memiliki nilai rata-rata 4,5 jadi produk bahan 

ajar materi potensi sumber daya alam Indonesia termasuk kategori “BAIK”. Hasil uji T (t-

test) kelas kontrol dan eksperimen memiliki nilai signifikan (2-tailed) 0.000 < 0.05 maka H0 

ditolak dan H1 diterima, sehingga terjadi signifikan perbedaan antara pretest dan posttest, 

maka buku ajar materi potensi sumber daya alam Indonesia yang dikembangkan dinyatakan 

efektif.  

 

Kata kunci: pengembangan, bahan ajar, potensi sumber daya alam 

 

Abstract 

This research aims to find out the development of teaching materials for the potential of 

Indonesia's natural resources, and the effectiveness of the development product of social 

studies on the subject of Indonesia's natural resources potential. The design of development 

model applied in this reasearch is Thiagarajan's 4D. The metodology of this reasearch is a 

pretest-posttest control group design with 50 students at Junior High School Muhammadiyah 

5 Surakarta. Development of teaching materials there are additional materials such as a) 

understanding of natural resources, b) Grouping of natural resources, c) natural conditions 

of Indonesia, d) potential of air resources, e) potential of land resources, f) Potential of water 

resources. The data analysis technique used is this reasearch is T test (t-test). The result of 

the control class research and experiment with pretest and posttest has increased. The 

average score of learning result of the control class is 57.59 and the posttest is 67.22, while 

the experimental results of the experimental class shows an average pretest score of 44.35 

and a posttest value of 77.17. The results of the product assessment by Ali material and the 

media have an average value of 4.5 so the teaching material products of the potential of 

Indonesia's natural resources is "GOOD". The results of the T (t-test) control and 

experimental classes have significant values (2-tailed) 0.000 <0.05, so H0 is rejected and H1 

is accepted. There is a significant difference between the pretest and posttest, so the 

developed book on the potential of Indonesia's natural resources is effective. 

 

Keywords: development, teaching materials, natural resources potential 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan upaya untuk membangun dan meningkatkan mutu sumber daya 

manusia, sehingga harus disadari bahwa pendidikan  merupakan faktor fundamental bagi 

setiap individu. Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia, 

karenanya sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa 

berkualitas serta mampu menyesuaikan diri untuk bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

(Manik & Gafur, 2016). 

Menurut Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tetang sistem 

pendidikan nasional, Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta ddik 

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. Pasal 1 Ayat (1) sudah sangat 

menjelaskan secara rinci proses pembelajaran tahapan dari sistem pembelajarannya. Sistem 

pembelajaran dalam hal ini keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara 

terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.  

Pentingnya pendidikan bagi masyarakat Indonesia, karena pendidikan merupakan 

upaya untuk membangun dan meningkatkan mutu sumberdaya manusia. Pendidikan tidak 

hanya didapatkan di sekolah tetapi di lingkungan keluarga. Pendidikan menjadi salah satu 

media pembelajaran bentuk formal maupun informal yang dijadikan sebagai acuan proses 

dari suatu pembelajaran. Pendidikan dalam hal ini menjadi sebuah pengembang potensi 

berfikir dan menjadi sebuah media serta saran berfikir kritis dalam pengembangan karakter 

individu peserta didik. Pentingnya pendidikan juga termaktub dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia  Tahun 1945 Alinea ke- 4 yang berbunyi 

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. 

Jelas sekali poin ke pentingnya pendidikan diatas salah satunya adalah untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Bangsa ini akan cerdas ketika pendidikannya bagus dan dengan sistem 

pendidikan yang baik pula serta dengan payung hukum yang jelas, karena pendidikan adalah 
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salah satu bagian dari integritas suatu bangsa yang menjadi tolak ukur suatu peradaban yang 

baik. 

Menurut Supardi (2013:164), menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses 

pengaturan lingkungan yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan, dan prosedur secara teratur dan sistematis yang sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Pendidikan IPS (social studies) merupakan salah satu mata pelajaran yang selalu 

berkembang sangat dinamis, karena pendidikan IPS adalah mempelajari hubungan perilaku 

masyarakat dengan lingkungannya yang pada dunia informasi dan globalisasi berkembang 

sangat dinamis. Oleh karena itu, pembelajaran IPS harus responsif terhadap tuntutan 

masyarakat modern (Jamrut & Aman, 2014). 

Menurut Permendiknas No. 20 tahun 2006 menjelaskan bahwa mata pelajaran IPS 

disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu. Materi IPS di SMP/MTs memuat 

materi sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi yang dipadukan. Kajian dalam IPS dikaji 

menggunakan disiplin-disiplim ilmu sosial yang dipadukan. 

Proses belajar, tindakan manusia dalam bersikap dan bertingkah laku tidak hanya 

sekedar mennaggapi rangsangan dari luar dirinya, tapi juga ada faktor tertentu dari dalam 

diri yang mendorong untuk melakukan perbuatan yaitu minat, untuk menumbuhkan minat 

belajar IPS pada peserta didik, sangat berhubungan dengan semangat guru dalam mengajar 

(Sahra, 2014). 

Bahan ajar memiliki beragam jenis, ada yang cetak maupun noncetak. Bahan ajar 

cetak yang dijumpai antara lain berupa handout, buku, modul, brosur, dan lembar kerja 

siswa. Buku sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis 

terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Contohnya adalah buku teks pembelajaran karena 

buku pelajaran disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. Buku disusun dengan 

menggunakan bahasa yang sederhana, menarik, dilengkapi gambar, keterangan, isi buku, 

dan daftar pustaka. Buku akan sangat membantu guru an siswa dalam mendalami ilmu 

pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran masing-masing (Lestari,2013). 

Buku ajar yang digunakan siswa kelas VII dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas VII oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia belum 

menunjang penyerapan materi siswa karena belum dilengkapi dengan gambar-gambar dan 

materinya masih sangat sulit dipahami oleh siswa sehingga siswa menjadi kurang tertarik 
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untuk membaca. Materi potensi sumberdaya alam Indonesia masih terdapat beberapa 

kekurangan, seperti kurangnya gambar di potensi sumberdaya tambang, dan materi yang 

sulit dipahami oleh siswa sehingga menyebabkan siswa tidak tertarik untuk membaca buku 

ilmu pengetahuan sosial. 

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengembangan 

dan efektifitas bahan ajar materi potensi sumber daya alam Indonesia pada kelas VII di SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan (Research and Development) 

menggunakan model pengembangan Thiagarajan, langkah-langkah penelitian dan 

pengembangan disingkat 4D (Define, Design, Development, and Dissemination).  

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta 

yang terdiri dari dua kelas yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Jenis data yang 

digunakan adalah data kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen 

angket. Uji prasyarat analisis data menggunakan uji validasi dengan rumus Product Moment 

Correlation dan uji reliabilitas menggunakan Cronbacch’s Alpha. Desain eksperimen 

penelitian ini menggunakan pretest-posttest control group design. Analisis data dilakukan 

dengan uji T. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Analisis Uji Kebutuhan 

Berdasarkan analisis uji kebutuhan kriteria bahan ajar materi potensi sumber daya alam 

Indonesia yang dikembangkan terdiri dari a) materi dan latihan sola, b) materi disertai 

dengan contoh potensi sumber daya alam Indonesia, c) materi yang disajikan dengan 

merujuk daftar pustaka, d) materi ditunjang dengan gambar-gambar agar mudah dipahami, 

e) terdapat tujuan pembelajaran, f) terdapat rangkuman dan glosarium, g) evaluasi materi 

berupa soal pilihan ganda, h) sampul buku memuat lebih 20 halaman, j) buku dicetak dengan 

kertas A4, k) jenis huruf yang digunakan Times New Roman, l) ukuran yang digunakan 12. 
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3.2 Penilaian Produk oleh Ahli  

Penilaian produk akhir dilakukan ahli materi dan ahli media. Penilaian ahli materi terdiri 

dari 5 pertanyaan dan penilaian ahli media terdiri dari 10 pertanyaan yang terkait dengan 

kualitas produk bahan ajar. Berikut penilaian produk oleh ahli materi dan ahli media: 

 

 

Grafik 1. Hasil Penilaian Ahli Materi dan Media 

Sumber: Peneliti, 2019 

Berdasarkan grafik diatas hasil penilaian oleh ahli materi dan ahli media terhadap 

produk bahan ajar materi potensi sumber daya alam Indonesia termasuk ketegori “BAIK” 

dengan rata-rata 4,5. 

3.3 Analisis Data Penelitian 

Hasil uji validasi instrumen terhadap 25 soal hanya 15 butir yang dinyatakan valid digunakan 

untuk pengambilan data pretest dan posttest. Hasil uji reliasbilitas dengan hasil Croncbach’s 

Alpha > rtabel yaitu dengan hasil 0,837 > 0,413 maka butir soal dinyatakan reliable atau layak 

digunakan. Hasil belajar siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan pretest dan 

posttest mengalami peningkatan, hasil belajar kelas kontrol menunjukkanr rata-rata nilai 

pretest sebesar 57,59 dan posttest sebesar 67,22, sedangkan hasil belajar kelas eksperimen 

menunjukkan rata-rata nilai pretest sebesar 44,35 dan posttest sebesar 77,17. Hasil 

normalitas data pretest pada kelas kontrol adalah 0,059 > 0,05 dan posttest yaitu 0,103 > 

0,05 maka dinyatakan berdistribusi normal. Sedangkan untuk hasil normalitas data pretest 

pada kelas eksperimen adalah 0,106 > 0,05 dan pretest 0,222 > 0,05 maka dinyatakan 

berdistribusi normal. 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis data penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Penelitian pengembangan ini menghasilkan produk bahan ajar materi potensi sumber 

daya alam Indonesia dikatakan efektif untuk digunakan dalam pembelajaran IPS dengan 

hasil penilaian oleh ahli meteri dan ahli media termasuk kategori “BAIK”. 

b. Hasil belajar siswa siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan pretest dan 

posttest mengalami kenaikan. Hasil belajar kelas kontrol menunjukkan rata-rata nilai 

pretest sebesar 57,88 dan nilai posttest sebesar 67,22, sedangkan hasil belajar kelas 

ekperimen menunjukkan rata-rata nilai pretest sebesar 44,35 dan nilai posttest sebesar 

77,17. Hasil uji T kelas kontrol dan eksperimen memiliki nilai signifikan (2-talied) 0.000 

< 0.05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga terjadi signifikan perbedaan antara 

pretest dan posttest, maka buku ajar materi sumber daya alam Indonesia yang 

dikembangkan dinyatakan efektif digunakan dalam proses pembelajaran IPS. 
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