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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan proses internal yang kompleks. Yang terlibat dalam 

proses internal tersebut adalah seluruh mental yang meliputi ranah – ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotrik. Kompleksitas dalam belajar dapat 

dipandang dari dua subjek, yaitu dari siswa dan dari guru. Dari segi siswa, 

belajar dialami sebagai suatu proses. Siswa mengalami proses mental dalam 

menghadapi bahan belajar. Bahan belajar tersebut berupa keadaan alam, 

hewan, manusia dan bahan yang telah terhimpun dalam buku – buku 

pelajaran. Dari segi guru, proses belajar tersebut dapat diamati secara tidak 

langsung karena proses internalnya tidak dapat diamati, tetapi dapat dipahami 

oleh guru.   

Buku pelajaran adalah salah satu bahan belajar siswa yang berisi 

materi pelajaran yang telah disusun oleh penulis dan telah disesuaikan oleh 

kurikulum yang ada. Buku yang merupakan suatu sumber ajar ini memiliki 

fungsi sebagai alat komunikasi antara guru dan siswa agar materi pelajaran 

dapat tersampaikan dengan baik. Namun, ada beberapa buku yang menjadi 

pegangan guru dan pedoman siswa ini beberapa menyampaikan suatu pesan 

yang salah jika tidak dikaji lebih lanjut. Buku teks yang berisi materi ini perlu 

ditelaah lebih lanjut oleh guru sehingga dapat menjadi materi pendukung yang 

berkualitas dalam pembelajaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis 
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buku teks, agar materi yang kurang tepat dalam pengajaran dapat diperbaharui 

dengan konsep maupun materi yang benar.  

Buku teks dalam pembelajaran diharapkan benar-benar memiliki 

kualitas yang baik. Ada sebelas aspek untuk menentukan kualitas buku teks, 

yaitu (1) memiliki landasan prinsip dan sudut pandang yang berdasarkan teori 

linguistik, ilmu jiwa perkembangan, dan teori bahan pembelajaran, (2) 

kejelasan konsep, (3) relevan dengan kurikulum yang berlaku, (4) sesuai 

dengan minat siswa, (5) menumbuhkan motivasi belajar, (6) merangsang, 

menantang, dan menggairahkan aktivitas siswa, (7) ilustrasi tepat dan 

menarik, (8) mudah dipahami siswa, yaitu bahasa yang digunakan memiliki 

karakter yang sesuai dengan tingkat  perkembangan bahasa siswa, kalimat-

kalimatnya efektif, terhindar dari makna ganda, sederhana, sopan dan menarik, 

(9) dapat menunjang mata pelajaran lain, (10) menghargai perbedaan individu, 

kemampuan, bakat, minat, ekonomi, sosial dan budaya, (11) memantapkan 

nilai-nilai budi pekerti yang berlaku di masyarakat (Tarigan, 1986: 22).  

Pada buku IPA seharusnya terdapat beberapa aktivitas yang dapat 

merangsang siswa untuk berfikir. Berdasarkan karakteristik IPA, IPA 

mengembangkan 3 kemampuan yaitu (1) kemampuan untuk mengetahui apa 

yang diamati, (2) kemampuan untuk memprediksi apa yang belum diamati dan 

(3) dikembangkannya sikap ilmiah (Tim,2007:284). Buku IPA yang baik 

seharusnya memuat gambar, maupun tulisan yang menimbulkan rasa 

penasaran siswa sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilannya 

melalui keterampilan proses yang diterapkan dalam metode ilmiah. 
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Berdasarkan observasi yang dilakukan ke berbagai sekolah di 

Kabupaten Bantul, guru menggunakan buku dari pemerintah yang berupa 

buku BSE maupun buku dari direktorat pendidikan yang dipinjamkan ke siswa 

selama pembelajaran berlangsung. Tetapi ada juga sekolah yang tidak 

menggunakan buku BSE maupun dari direktorat melainkan dari penerbit lain.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anisa (Anisa Listi.S, 

2009: 2-14), kebanyakan dari guru belum menganalisis buku yang digunakan. 

Buku IPA yang digunakan merupakan buku yang dianjurkan dari sekolah atau 

hanya sebatas sharing antar guru. Tetapi ada guru yang inisiatif mencocokan 

dengan indikator . Buku – buku yang berasal dari Direktorat maupun penerbit 

lain  tentu telah melewati serangkaian validasi sebelum diterbitkan. Tetapi 

mungkin terdapat beberapa kesalahan pada buku tersebut. Oleh karena itu 

guru perlu mengadakan penilaian terhadap  buku sebelum buku tersebut 

digunakan. 

Buku mengandung berbagai konsep untuk disampaikan ke siswa. 

Tetapi jika konsep yang disajikan maka akan memberikan informasi yang 

salah. Oleh karena itu dibutuhkan validasi terhadap konsep yang ada. 

Kevalidan dari konsep yang terdapat pada buku seharusnya sesuai dengan 

konsep yang benar. Berdasarkan data hasil penelitian analisis miskonsepsi 

materi fisika pada buku ajar yaitu Buku IPA Terpadu untuk SMP oleh 

mahasiswa UNJ di SMPN 123 Jakarta, terdapat miskonsepsi di berbagai bab 

dengan jenjang kelas yang berbeda. Untuk kelas 7 miskonsepsi terdapat pada 

bab pengukuran, pemuaian dan kalor. Sedangkan untuk kelas 8 terdapat pada 
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bab gaya, usaha dan energi, pesawat sederhana, tekanan pada zat padat, cair 

dan gas, getaran dan gelombang, dan alat optik. Dan untuk kelas 3 terdapat 

pada bab, listrik statis, listrik dinamis, Hukum Ohm dan Hukum 1 Kirchoff 

dan kemagnetan (Anisa Listi.S, 2009: 2-14). 

Hasil belajar merupakan suatu puncak proses belajar. Oleh karena itu 

didalam buku selain terdapat materi ajar juga terdapat sistem penilaian yang 

digunakan untuk melihat peningkatan kemampuan setelah pembelajaran. 

Tetapi tidak semua sistem penilaian didalam buku telah dianalisis 

penggunaanya. Validasi sistem penilaian diperlukan agar sistem penilaian 

dapat menunjukan kemampuan siswa. Sistem penilaian harus sesuai dengan 

SK dan KD yang akan dicapai sehingga tujuan pembelajaran yang berupa 

peningkatan kemampuan siswa dapat terlihat jika tercapai dalam sistem 

penilaian. 

Dari data wawancara penelitian yang dilakukan mahasiswa UNJ 

(Anisa Listi.S, 2009: 2-14), tidak semua guru dalam memilih buku ajar 

ditelaah terlebih dahulu isinya. Buku wajib seperti buku BSE ataupun buku 

yang diberikan pemerintah digunakan dalam pembelajaran tanpa ditelaah 

terlebih dahulu.Untuk buku selain buku wajib, Guru memilih buku yang telah 

disesuaikan dengan kurikulum ataupun sharing antar guru dalam memilih 

buku. Tetapi ada pula guru yang melakukan analisis buku. Padahal untuk 

menghindari berbagai kesalahan diperlukan analisis terlebih dahulu. 

Penelitian ini mengambil buku yang paling banyak dianjurkan guru 

sebagai bahan ajar kepada siswa.Sekolah yang dijadikan sampel di penelitian 



 
 

5 
 

ini adalah SMP N 1 Piyungan. SMP N 1 Piyungan merupakan SMP terbaik di 

Piyungan. Walaupun terletak jauh dari kota, SMP ini merupakan SMP RSBI 

yang memiliki beberapa hubungan kerja sama dengan sekolah lain di luar 

negeri seperti SMP di Malaysia, Thailand, Singapura, dan Brunei. Selain itu 

dibandingkan dengan sekolah lain di Kabupaten Bantul, sekolah ini telah 

menerapkan IPA Terpadu walaupun belum sepenuhnya terpadu. 

Dalam penelitian ini akan dianalisis kesesuaian materi IPA, konsep 

keterpaduan yang digunakan dalam buku IPA dan sistem penilaian dengan 

kesesuaian SK dan KD yang terdapat dalam buku yang dianjurkan guru 

kepada siswa dalam pembelajaran IPA. Buku yang dianalisis adalah buku IPA 

Terpadu untuk SMP untuk kelas VIII. Pemilihan ini berdasarkan pada data 

analisis yang dilakukan oleh mahasiswa UNJ yang menyatakan miskonsepsi 

yang terdapat di kelas 8 khususnya materi fisika, terdapat lebih banyak 

miskonsepsi dibandingkan dengan materi fisika di kelas 7 maupun 9. Maka 

peneliti memilih menganalisis buku IPA Terpadu SMP kelas 8.  

Penelitian ini penting untuk guru karena pada dasarnya sebelum buku 

tersebut digunakan oleh guru buku tersebut telah tervalidasi. Sehingga dalam 

penggunaannya tidak terdapat kesalahan lagi. Dan buku pelajaran sebagai 

media pembelajaran yang berisi informasi materi pembelajaran dapat 

tersampaikan dengan baik. 

 

 

 



 
 

6 
 

B. Identifikasi Masalah 

Pembelajaran yang berlangsung saat ini, guru telah menggunakan 

berbagai buku IPA sebagai pedoman untuk guru dan pendamping belajar 

siswa. Tetapi terdapat beberapa unsur yang belum diketahui 

1. Tidak semua buku yang digunakan dalam pembelajaran IPA sudah 

diketahui kevalidan dan kualitasnya 

2. Tidak semua buku yang digunakan dalam pembelajaran IPA telah 

mengaplikasikan dengan benar model keterpaduan yang digunakan. 

3. Tidak semua buku dalam pembelajaran IPA menggunakan latihan soal 

yang telah disesuaikan dengan SK dan KD yang diajarkan. 

4. Tidak semua buku dalam pembelajaran IPA mengandung materi yang 

telah disesuaikan SK dan KD. 

5. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena penelitian dapat membantu 

guru dalam memilih bahan ajar tepat untuk siswa. 

 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini akan fokus pada buku IPA Terpadu semester 1 kelas VIII 

yang paling banyak dianjurkan guru kepada siswa di suatu sekolah.  Peneliti 

akan menganalisis keterpaduan materi IPA yang terdapat di dalam buku 

semester tersebut. Selain menganalisis keterpaduan peneliti akan menganalisis 

miskonsepsi IPA Terpadu pada buku pembelajaran IPA kelas 8 serta latihan 

soal yang terdapat di dalam buku.  
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D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

masalah yang diungkapkan pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana keterpaduan IPA dalam buku  teks di SMP N 1 Piyungan? 

2. Bagaimana kesesuaian materi dalam buku teks IPA Terpadu dengan 

kebenaran konsep IPA? 

3. Bagaimana  kesesuaian penilaian yang  ada  dalam  buku  teks  dengan  

SK dan KD yang diajarkan? 

4. Bagaimana kesesuaian materi dalam buku teks IPA Terpadu dengan 

SK dan KD yang diajarkan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban untuk 

permasalahan yang dirumuskan di atas: 

1. Mengetahui kesesuaian keterpaduan IPA dalam buku dengan salah satu 

model keterpaduan yang ada. 

2. Mengetahui kesesuaian materi dalam buku teks IPA dengan kebenaran 

konsep materi. 

3. Mengetahui kesesuaian  penilaian  yang  ada  dalam  buku  teks  dengan  

SK dan KD yang diajarkan. 

4. Mengetahui kesesuaian materi dengan SK dan KD yang akan diajarkan. 
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F. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah: 

1. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi yang 

bermanfaat bagi guru mata pelajaran IPA dalam menentukan buku teks 

yang akan digunakan sebagai sumber pembelajaran pada saat kegiatan 

belajar mengajar. 

2. Bagi Penulis 

Melalui penelitian ini penulis dapat memperoleh tambahan pengetahuan 

tentang bagaimana melakukan suatu analisis terhadap satu buku. 

 

G. Definisi Operasional 

1. Pembelajaran terpadu adalah suatu konsep dapat dikatakan sebagai 

suatu pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang 

studi untuk memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik.  

2. IPA Terpadu adalah suatu pemikiran dasar dari berbagai disiplin ilmu 

untuk melihat suatu fenomena alam sebagai satu kesatuan yang utuh. 

3. Analisis keterpaduan pada buku yaitu menganalisis keterpaduan materi 

yang berdasarkan model – model keterpaduan IPA yang terdapat pada 

buku How to Integrate the Curricula karangan Fogarty. 

4. Materi maupun isi pada buku merupakan konsep yang telah dijabarkan 

di KD untuk SMP yang merupakan tujuan dari pembelajaran. Pada 

skripsi ini kesesuaian isi hanya sebatas kebenaran materi yang terdapat 
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pada buku yang dianalisis. Kebenaran materi yang terdapat pada buku 

yang dianalisis disesuaikan dengan buku sumber yang digunakan 

sebagai buku acuan.  

5. Penilaian (assessment) merupakan istilah umum yang mencakup 

semua metode yang biasa dipakai untuk mengetahui keberhasilan 

belajar siswa dengan cara menilai untuk kerja individu peserta didik 

atau kelompok (Mulyasa, 2006: 16). 

 


