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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 
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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 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, 
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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 Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VII Edisi Revisi 2016 oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memiliki 

kekurangan seperti belum menunjang penyerapan materi siswa karena tidak 

dilengkapi dengan gambar-gambar yang ada di materi potensi sumber daya 

tambang dan materinya masih sangat sulit dipahami oleh siswa sehingga 

menyebabkan siswa tidak tertarik untuk membaca buku ilmu pengetahuan sosial. 

Berdasarkan uraian diatas makan peneliti akan melakukan penelitian yang 

berjudul “PENGEMBANGAN BUKU SISWA IPS TERPADU MATERI 

POTENSI SUMBER DAYA ALAM INDONESIA KELAS VII DI SMP 

MUHAMMADIYAH 5 SURAKARTA” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Buku ajar sebagai bahan belajar masih kurang menarik, dan kurangnya 

gambar-gambar pada potensi sumberdaya tambang. 

2. Siswa membutuhkan buku ajar yang menarik supaya meningkatkan 

semangat belajar siswa. 

 



4 
 

 
 

C. Pembatasan Masalah  

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan di kelas VII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta 

2. Penelitian ini ditekankan pada  materi potensi sumber daya alam Indonesia. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengembangan bahan ajar materi potensi sumber daya alam 

Indonesia kelas VII? 

2. Bagaimana efektivitas produk pengembangan bahan ajar buku mata 

pelajaran IPS materi potensi sumber daya alam Indonesia? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Mengembangkan bahan ajar materi potensi sumber daya alam Indoneisa 

kelas VII berdasarkan pengembangan 4D (Define, Design, Development, 

Dissemination). 

2. Mengetahui efektivitas produk pengembangan bahan ajar buku IPS terpadu 

materi potensi sumber daya alam Indonesia. 

F. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca tentang 

pengembangan bahan ajar dan memberikan sumbangan ilmu dengan 

menggunakan bahan ajar yang menarik dapat  meninggkatkan hasil belajar 

siswa. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan bagi guru dalam mengembangkan bahan ajar 

untuk siswa. 

b. Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu siswa memahami materi 

potensi sumber daya alam Indonesia, siswa menjadi aktif di kelas, dan 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan dalam mengembangankan bahan ajar untuk siswa, serta 

menerapkan ilmu-ilmu yang dipelajari ketika kuliah. 

d. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dan 

pengetahuan baru dalam mengembangkan bahan ajar. 

 


