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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan pengetahuan ilmiah yaitu 

pengetahuan yang telah mengalami uji kebenaran melalui metode ilmiah. IPA 

berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan manusia. Seluruh 

aspek kehidupan manusia senantiasa terkait erat dengan IPA, sehingga dapat 

dikatakan bahwa IPA merupakan salah satu pilar penting dalam kemajuan dan 

perkembangan dunia. Saat ini, banyak sekolah yang masih membeda-bedakan 

pelajaran IPA seperti biologi dan fisika diajarkan secara terpisah, tidak dikaitkan 

dengan permasalahan yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari, jarang 

menciptakan suasana siswa aktif langsung dalam kegiatan pembelajaran atau 

masih berpusat pada guru serta belum melatih siswa untuk berpikir ilmiah 

(Pujayanto dkk, 2012:9).  

 Pemahaman mereka tentang IPA menjadi sangat kurang akibatnya berimbas 

pada hasil belajar mereka. Pengetahuan IPA siswa hanya sekedar mengetahui apa 

yang guru ceritakan sehingga saat mengerjakan soal, siswa hanya mampu 

mengingat tanpa memahami apa makna dari sesuatu yang diingatnya. Padahal 

IPA bukanlah suatu pelajaran hapalan, karena hanya dengan menghapal tidak 

akan mendapat essensi dari pembelajaran IPA itu sendiri.  

 Hasil observasi dan wawancara kepada guru IPA dari berbagai daerah, 

ditemukan beberapa fakta yaitu: fakta pertama, didapatkan bahwa hasil belajar 

siswa, khususnya penguasaan konsep siswa pada mata pelajaran IPA masih 

berada di bawah nilai kriteria ketuntasan maksimal. Fakta kedua, IPA diberikan 

kepada siswa yaitu IPA terpadu, sedangkan guru mengeluhkan pengetahuannya 

kurang mengenai IPA terpadu dan bahan ajar yang disediakan belum sepenuhnya 

mencakup IPA terpadu. Pada kenyataannya guru-guru IPA di Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) belum mengajarkan IPA secara terpadu. IPA masih diajarkan 

secara terpisah-pisah antara fisika, kimia dan biologi. Ada banyak kendala yang 

mengakibatkan guru belum menerapkan IPA secara terpadu, yaitu (1) guru berasal 
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dari latar belakang pendidikan fisika, kimia dan biologi, bahkan ada beberapa 

guru non IPA yang harus mengajar IPA; (2) buku yang disediakan oleh 

pemerintah belum menyajikan IPA secara terpadu; dan (3) keterbatasan 

kemampuan guru untuk merancang bahan ajar IPA terpadu (Kumala, 2013:2). Ini 

juga sejalan penelitian yang dilakukan Stephen (2015:30) bahwa guru tidak 

mempunyai keterampilan dan strategi dalam mengembangkan bahan ajar sehingga 

menghambat proses belajar dan mengajar. Seiring dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Syatriana dkk (2013:12) ditemukan bahwa guru-guru di Indonesia 

tidak mempertimbangkan bahan ajar yang digunakan. Para guru enggan untuk 

memilih bahan ajar yang sesuai dan berakibat penggunaan bahan ajar hanya 

berdasarkan pada bahan ajar yang ada yang diberikan oleh pemerintah 

Dari dua fakta yang didapat pada data kualitatif tersebut, dapat disimpulkan 

dalam menunjang tercapainya proses belajar dan mengajar (PBM) yang optimal, 

bahan ajar yang tepat dan berkualitas akan mampu memberikan kemudahan 

kepada siswa untuk mengembangkan pengetahuannya, mengarahkan kepada 

pencapaian  kurikulum atau tujuan pendidikan. Pentingnya bahan ajar dalam 

proses pembelajaran telah banyak disampaikan oleh para ahli. Bahan ajar dapat 

berfungsi sebagai bahan pembelajaran bagi siswa dan guru, bahan ajar juga 

berfungsi sebagai sumber utama konten, memberikan pandangan yang spesifik 

tentang sifat metode dan praktek ilmiah serta bagaimana pengetahuan ilmiah 

dikembangkan (Reise dkk, 2003:9 dan Shaibu dan Jonathan, 2003:51). Penelitian 

dari Onasanya dan Omosewo  (2011:73) mendapatkan bahwa siswa memerlukan 

banyak informasi dari bahan ajar untuk menambah kepahaman mereka dari apa 

yang diajarkan oleh guru. 

Bahan ajar IPA merupakan komponen yang sangat penting dan perlu 

mendapat perhatian yang khusus. Masih banyak bahan ajar yang keluasan dan 

kedalaman materinya belum sesuai dengan tingkat perkembangan siswa sehingga 

tidak mudah dipahami siswa (Anwar, 2014:5). Bahan ajar harus 

mempertimbangkan keluasan dan kedalaman materi, kebenaran materi, struktur 

materi sampai dengan aspek grafika dan aspek penyajian materi. Keluasan dan 

kedalaman materi yang diajarkan menjadi hal penting untuk diperhatikan karena 
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kemampuan siswa dalam memahami materi berkaitan dengan tingkat 

perkembangan kognitif siswa. Pada saat ini sumber belajar yang digunakan oleh 

guru di sekolah masih berupa buku-buku yang diterbitkan oleh pemerintah, 

lembar kerja siswa (LKS) dari MGMP, dan beberapa buku yang relevan dari 

penerbit tertentu. Bahan ajar yang digunakan oleh guru-guru SMP tersebut belum 

menyajikan IPA secara terpadu. Bahan ajar dari kajian fisika, kimia dan biologi 

yang disajikan secara terpisah. Jika dilihat dari segi konten, antara fisika, kimia 

dan biologi masih belum ada keterkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga 

siswa kesulitan melihat keterkaitannya. Belum optimalnya bahan ajar IPA yang 

ada selama ini diduga menjadi salah satu faktor masih rendahnya penguasaan 

konsep siswa pada pelajaran IPA  di SMP. 

Bahan ajar yang disusun adalah bahan ajar IPA terpadu berdasarkan salah 

satu keterpaduan menurut Fogarty (1996:14) yaitu keterpaduan connected, dimana 

keterpaduan connected merupakan keterpaduan yang dapat menghubungkan 

materi-materi dalam satu mata pelajaran yang sama, dengan asumsi bahwa siswa 

tidak akan memahami adanya hubungan secara otomatis dari materi yang 

dipelajari dengan materi lainnya. Seiring dengan penelitian Cho dan Kim (2014:4) 

yang menunjukkan bahwa keterpaduan dapat membantu siswa untuk 

menggunakan pengetahuan yang didapatkan dari sekolah untuk pengalaman hidup 

dengan cara menghubungkan hasil pendidikan di sekolah dengan kehidupan 

sehari-hari. Penelitian yang menghasilkan manfaat dari penggunaan bahan ajar 

yang disajikan secara terpadu oleh Furner dan Kumar (2007:186) yang 

menyatakan penggunaan keterpaduan dalam suatu bahan ajar akan memberikan 

banyak peluang bagi peserta didik untuk dapat belajar lebih banyak 

keterhubungan, sedikit terpisah, dan merangsang lebih banyak pengalaman 

belajar. 

 Salah satu materi IPA yang sangat dekat dengan konteks dalam kehidupan 

sehari-hari adalah masalah pencemaran lingkungan. Pemanasan global merupakan 

isu lingkungan yang sangat penting yang dihadapi oleh masyarakat dan 

merupakan topik yang penting bagi pendidikan lingkungan terhadap siswa 

(Jickling, 2001:6). Terdapat penelitian yang menyarankan berbagai informasi 
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yang dapat ditampilkan dalam menjelaskan topik pemanasan global terhadap 

siswa. Sebagai contoh Shepardson dkk (2012:351) menyarankan memberikan 

informasi mengenai aktivitas manusia yang dapat meningkatkan komposisi dan 

kadar gas rumah kaca di atmosfer sesuai dengan laporan yang diperoleh dari IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change), gas rumah kaca dan efek rumah 

kaca, serta dampak pemanasan global terhadap perubahan iklim. Dalam penelitian 

yang lain, Shepardson dkk (2011:6) menyarankan untuk memberikan penjelasan 

yang tepat mengenai hubungan antara penipisan lapisan ozon dengan pemanasan 

global sehingga tidak terjadi pemahaman yang keliru oleh siswa. Polusi udara 

juga perlu dijelaskan sebagai salah satu penyebab dari peningkatan efek rumah 

kaca yang menyebabkan pemanasan global (Choi, 2010). Courtenay-Hall dan 

Rogers (2002:295) menyarankan untuk memberikan penjelasan mengenai upaya 

yang dapat dilakukan oleh siswa dalam mengurangi dampak pemanasan global 

sehingga terjadi perubahan sikap siswa. Selain itu, menurut Boyes et all 

(2008:90), masih terdapat miskonsepsi dalam diri siswa mengenai konsep 

pemanasan global dilihat dari penyebab dan akibat atau bahaya pemanasan global 

terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan ditemukan 

bahwa kegiatan pembelajaran mengenai pemanasan global hanya bersifat 

pelengkap dari materi pencemaran dan biasanya dibahas secara sekilas dan tidak 

mendalam. Selain itu, materi yang berkaitan dengan fenomena pemanasan global 

belum disajikan secara terpadu di bidang fisika, biologi dan kimia. Oleh karena itu 

untuk memberikan penjelasan yang sesuai dan dapat memberikan informasi yang 

tepat mengenai topik pemanasan global, maka bahan ajar ini terdiri dari enam sub 

tema dalam bentuk pertanyaan yang telah diurutkan yaitu: bagaimana panas 

Matahari sampai ke Bumi, bagaimana Bumi menyerap dan memancarkan panas 

dari Matahari, apa itu efek rumah kaca, apa sajakah gas-gas rumah kaca, apa 

dampak pemanasan global dan apa upaya penanggulangan pemanasan global. 

Masalah lingkungan khususnya pemanasan global bukan merupakan masalah 

lingkungan yang baru dijumpai saat ini. Pemanasan global didefinisikan sebagai 

proses dimana suhu antara lapisan atmosfer dan bumi sangat curam sebagai hasil 

peningkatan beberapa gas yang disebut gas rumah kaca yang terjadi karena 

beberapa aktivitas manusia (Aydin, 2010:1567). Menurut pendapat beberapa guru 
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materi ini juga merupakan materi yang cukup sulit bagi guru untuk disampaikan 

kepada siswa karena bersifat abstrak dan penguasaan konsep siswa terhadap 

materi ini juga termasuk rendah. Seluruh pemaparan di atas melatarbelakangi 

dilakukannya penelitian peran bahan ajar IPA terpadu tipe connected pada tema 

pemanasan global terhadap penguasaan konsep siswa. 

B.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan 

permasalahan pada penelitian adalah: “Bagaimanakah peran bahan ajar IPA 

terpadu tipe connected  tema pemanasan global terhadap penguasaan konsep 

siswa?”. Permasalahan tersebut diuraikan menjadi beberapa pertanyaan penelitian, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penggunaan bahan ajar IPA terpadu tipe connected tema 

pemanasan global dalam proses pembelajaran? 

2. Bagaimanakah peran bahan ajar IPA terpadu tipe connected pada tema 

pemanasan global terhadap penguasaan konsep siswa? 

3. Bagaimanakah respon siswa dan guru setelah menggunakan bahan ajar 

IPA terpadu tipe connected pada tema pemanasan global? 

C.  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai pada 

penelitian ini adalah memperoleh informasi tentang peran penggunaan bahan ajar 

IPA terpadu tipe connected pada tema pemanasan global terhadap penguasaan 

konsep siswa  

D.  Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan dapat dijadikan sebagai salah 

satu referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengolahan 

bahan ajar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, melalui bahan ajar IPA terpadu tipe connected ini dapat 

meningkatkan kemampuan penguasaan konsep siswa 
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b.  Bagi guru, sebagai bahan pertimbangan bagi guru dalam menyampaikan 

materi pelajaran kepada siswa secara terpadu. 

 

E. Struktur Organisasi Penulisan 

 Penelitian ini terdiri atas dengan lima bab yang diikuti dengan daftar pustaka 

dan lampiran-lampiran. BAB I menguraikan tentang latar belakang masalah 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur 

organisasi penulisan. Pada BAB II, memuat uraian tentang bahan ajar, bahan ajar 

IPA terpadu tipe connected, penguasaan konsep, pemanasan global, pendekatan 

ilmiah, hubungan bahan ajar IPA terpadu tipe conected dengan penguasaan 

konsep siswa dan penelitian yang relevan. Metode penelitian yang dimuat dalam 

BAB III menguraikan tentang metode dan desain penelitian, subjek penelitian, 

definisi operasional, prosedur penelitian, alur penelitian, teknik pengumpulan data 

dan analisa data. Kemudian BAB IV menguraikan tentang hasil penelitian dan 

pembahasan, pada BAB V memuat simpulan terhadap jawaban terhadap 

pertanyaan penelitian, implikasi dan rekomendasi. 

 


