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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Pendidikan memegang peran penting dalam membentuk manusia yang 

unggul dan kompetitif. Manusia yang unggul dan kompetitif diharapkan akan 

mampu bersaing dengan bangsa lain dalam suatu bidang pekerjaan yang 

dilakukan. Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut maka harus dilakukan 

inovasi tentang pengembangan metode dan model pendidikan (Nations, 2016).  

Inovasi dalam bidang pendidikan seyogyanya menjawab tantangan yang 

sedang terjadi. Pada abad 21 ini terjadi perubahan yang sangat cepat terutama 

dibidang sains dan teknologi. Semakin bertautnya dunia ilmu pengetahuan dalam 

berbagai bidang membuat sinergi di antaranya menjadi semakin cepat. 

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan membuat 

semakin sempit dan meleburnya faktor “ruang dan waktu” yang membuat 

pemerolehan dan penguasaan ilmu pengetahuan semakin cepat.  Oleh karena itu, 

pendidikan di abad 21 menjadi semakin penting untuk menjamin peserta didik 

memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan 

teknologi dan media informasi, serta dapat bekerja, dan bertahan dengan 

menggunakan keterampilan untuk hidup (life skills) (Trilling & Fadel, 2009).  

Pentingnya pengembangan kompetensi/keterampilan dalam pendidikan abad 

21 telah diungkapkan oleh banyak ahli. Badan Standar Nasional Pendidikan 

(2012),  mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan abad 21 melatihkan peserta 

didik untuk memiliki kemampuan seperti kemampuan berpikir kritis, komunikasi 

dan pemecahan masalah. Sejalan dengan hal tersebut P21 (2007), mengungkapkan 

agar peserta didik sukses di masa depan, sekolah harus mengajarkan tentang 

kesadaran global, literasi, keterampilan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan 

kolaboratif. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Wagner (2010), bahwa untuk 

menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan krisis global, sekolah harus 

mengajarkan keterampilan bertahan yang disebut keterampilan abad 21. Sehingga 

dari pernyataan tersebut diperoleh bahwa pendidikan abad 21 yang dimaksud 
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adalah peserta didik dilatih untuk mengasah keterampilan dan meningkatkan 

kemampuan 

belajar untuk dapat mengatasi tantangan global, seperti keterampilan berpikir 

kritis, kemampuan berkomunikasi secara efektif, berinovasi dan memecahkan 

masalah melalui negosiasi dan kolaborasi. Selanjutnya, Council (2012), 

menyempurnakan keterampilan abad 21 sebagai kompetensi abad 21 karena untuk 

mencapai pembelajaran yang  lebih mendalam dibutuhkan tidak hanya 

keterampilan secara umum namun lebih kepada terjalinnya antara keterampilan 

dan pengetahuan.  

Untuk menjawab tantangan inovasi pendidikan terkait tantangan abad 21, 

pendidikan di Indonesia telah dikembangkan sesuai dengan tuntutan tersebut 

melalui kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan 

manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga 

negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu 

berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

peradaban dunia (Kemendikbud, 2016). 

Implementasi kurikulum dalam tataran pendidikan di sekolah sangat 

berhubungan dengan asesmen. Asesmen seyogyanya mengakomodasi pencapaian 

kompetensi. Asesmen mengenai kompetensi orang dewasa melalui program 

Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) 

telah diikuti oleh Indonesia namun hasilnya sangat mengecewakan karena 

Indonesia berada pada peringkat paling bawah daripada negara lain yang ikut 

berpartisipasi (OECD, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan orang 

Indonesia terutama literasi sains, numerasi sains, dan ketrampilan pemecahan 

masalah penduduk Indonesia masih sangat rendah. Asesmen serupa yaitu 

Programme for International Students Assessment (PISA) yang diikuti oleh 

peserta didik usia 15 tahun juga menunjukkan hasil yang sama (OECD, 2013). 

Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi masyarakat Indonesia dari usia muda 

hingga usia dewasa perlu mendapatkan perhatian yang serius. Hasil survei dari 

ASEAN Business Outlook 2014 melaporkan bahwa Indonesia memiliki tenaga 

kerja dengan keahlian rendah dan murah. Jika dibandingkan dengan lulusan 

negara ASEAN lain yang lebih ahli dan terlatih padahal Indonesia dianggap 
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sebagai negara tujuan investasi asing dan bahkan menjadi salah satu tujuan utama 

di wilayah ASEAN. 

Seiring dengan permasalahan di atas dan tuntutan kurikulum tersebut maka 

perlu dilakukan inovasi pada pembelajaran di semua level sekolah termasuk level 

Sekolah Menengah Pertama (SMP). Seperti diketahui bahwa Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) merupakan jenjang pendidikan yang bertujuan agar lulusannya 

memiliki kompetensi yang nantinya diharapkan bisa berkembang menjadi 

masyarakat yang mampu berkontribusi dalam kehidupan nasional maupun 

internasional.  

Pembelajaran IPA merupakan salah satu pembelajaran penting di SMP 

karena fenomena yang disajikan pada pembelajaran IPA dekat dengan kehidupan 

sehari-hari peserta didik. Melalui pembelajaran IPA, inovasi pembelajaran bisa 

dilaksanakan dengan tujuan mengakselerasi pencapaian kompetensi. Salah satu 

inovasi pembelajaran IPA yang saat ini sangat berkembang pesat adalah 

pendidikan STEM (Sains, Teknologi, Engineering, Matematika). Pendidikan 

STEM merupakan kegiatan pembelajaran yang mengemas sains, teknologi, 

engineering, dan matematika sebagai sebuah integrasi dalam pembelajaran. 

Dalam penerapannya, pendidikan STEM ini dapat dimuat dalam mata pelajaran 

konvensional seperti IPA dan matematika yang kemudian dimasukkan 

pembelajaran rekayasa dan teknologi (English, 2016). 

Pendidikan STEM menjadi tren di negara-negara maju untuk 

mengembangkan warga negara yang melek STEM, serta meningkatkan daya saing 

global dalam inovasi IPTEK (Hanover Research, 2011). Pendidikan STEM 

memiliki tujuan utama untuk  membangun literasi STEM dan kompetensi abad 

21(N. A. Council, 2014). Literasi STEM yang dimaksud adalah peserta didik 

melek terhadap peran STEM di masyarakat modern, mengenal konsep dasar pada 

masing-masing disiplin STEM, dan mampu menerapkan dan mengkritisi 

perubahan sains, perkembangan rekayasa dan teknologi, penggunaan matematika 

dasar pada kehidupan sehari-hari (Bybee, 2013). Sedangkan kompetensi abad 21 

merupakan gabungan dari karakteristik kognitif, interpersonal dan intrapersonal. 

Karakteristik kognitif contohnya adalah keterampilan inovasi dan berpikir kritis. 
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Interpersonal seperti komunikasi, kolaborasi, dan tanggung jawab. Intrapersonal 

seperti fleksibilitas, inisiatif dan metakognisi.  

Pendidikan STEM dipercaya mampu mengatasi permasalahan yang terjadi 

dikarenakan dalam pendidikan STEM terdapat berbagai kegiatan seperti aktivitas 

grup, investigasi laboratorium, dan proyek yang memberikan peserta didik 

kesempatan untuk mengembangkan keterampilan abad 21 (N. R. Council, 2012a). 

Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan pembelajaran yang berbasis pemecahan 

masalah melalui kegiatan rekayasa dan pengenalan teknologi membuat peserta 

didik tertarik dan termotivasi untuk berkompetisi secara global (Sanders, 2009). 

Penerapan pendidikan STEM di sekolah dapat dilakukan melalui beberapa 

pendekatan. Menurut Barrett dkk. (2014) dan Council, N. A. (2014) salah satu 

pendekatan yang dilakukan adalah melalui perubahan kurikulum di sekolah. 

Sekolah dapat menyisipkan program pendidikan STEM sehingga model 

pembelajaran bergeser dari berpusat pada guru (teacher centered) menjadi 

berpusat pada peserta didik (student centered), model pembelajaran menjadi 

pembelajaran yang berbasis masalah yang memberikan kesempatan peserta untuk 

mengaplikasikan pengetahuan akademik dalam menyelesaikan permasalahan 

dunia nyata. Selain itu, asesmen yang digunakan menitik beratkan pada asesmen 

otentik seperti asesmen kinerja. 

Penerapan program pendidikan STEM di sekolah juga membutuhkan 

kontribusi dari komunitas pendidikan IPA (mahasiswa, guru, dan dosen). Menurut 

Firman (2015), kontribusi yang dapat diberikan oleh komunitas pendidikan IPA di 

antaranya penelitian tindakan kelas (PTK) di sekolah dan penelitian di kampus 

perguruan tinggi yang berupa inovasi model-model unit pembelajaran berbasis 

pendidikan STEM dan peralatan pendukung pembelajaran (teaching materials) 

yang teruji efektivitasnya berdasarkan riset ilmiah berbasis kelas (classroom-

based scientific research).    

Menurut Dick dkk. (2013), peralatan pendukung pembelajaran terdiri atas 

panduan mengajar guru, buku ajar, dan panduan siswa. Buku ajar berbeda dengan 

buku teks, karena buku ajar disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan khusus yang 

terkait dengan pembelajaran peserta didik,  utamanya perlu memperhatikan 

kurikulum, karakteristik konsep, karakteristik peserta didik, serta lingkup belajar. 
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Menurut Depdiknas (2008), buku ajar berisi seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari peserta didik sesuai dengan 

kompetensi dasar dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah 

ditentukan. Lebih lanjut menurut Muslich (2010), buku ajar adalah buku yang 

berisi uraian tentang bidang studi tertentu, disusun secara sistematis, diseleksi 

berdasarkan tujuan, diorientasikan pada pembelajaran dan disesuaikan dengan 

perkembangan peserta didik. 

 Di Indonesia banyak beredar buku ajar dari berbagai penerbit. Selain itu, 

pemerintah juga menerbitkan buku ajar wajib yang sesuai dengan kurikulum 2013 

yang berlaku. Beberapa sekolah yang menerapkan kurikulum tambahan seperti 

kurikulum cambridge juga memakai beberapa buku ajar sesuai dengan kurikulum 

tersebut.  

Hasil wawancara terhadap beberapa guru SMP di Bandung mengungkapkan 

bahwa buku ajar dari pemerintah memiliki banyak kekurangan seperti konsep 

yang terlalu dangkal dan beberapa kegiatan kerja kurang inovatif sehingga 

beberapa sekolah lebih memilih menggunakan buku ajar dari penerbit. Buku dari 

penerbit membantu dari segi konsep untuk menutupi kekurangan dari buku wajib. 

Namun demikian, buku dari penerbit tersebut sangat diragukan kesesuaiannya 

dengan kurikulum dan tidak memuat keterampilan atau nilai yang dibutuhkan 

peserta didik. Dari permasalahan ini maka perlu buku ajar yang benar-benar 

sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan peserta didik sesuai dengan pendapat 

Anwar (2017), bahwa buku ajar merupakan suatu komponen penting dalam 

melakukan pembelajaran selain guru dan peserta didik. 

Selain mengakomodasi tuntutan kurikulum, buku ajar yang baik perlu pula 

mengakomodasi perkembangan dalam dunia pendidikan yang belum terespons 

oleh kurikulum. Terkait buku ajar IPA, inovasi terhadap konten buku ajar sangat 

perlu dilakukan. Keterpaduan dalam konten IPA belum sepenuhnya diakomodasi 

oleh buku-buku ajar IPA yang beredar saat ini. Perkembangan global terkait 

“Pendidikan STEM” belum pula banyak diakomodasi. Oleh karena itu, inovasi 

buku ajar terkait kedua hal tersebut sangat perlu untuk dilakukan. 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengembangan buku ajar kaitannya 

dengan keterpaduan dalam IPA dan pendidikan STEM telah dilakukan. Beberapa 
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penelitian yang sudah dilaksanakan diantaranya penelitian dari Sejati, Firman, & 

Kaniati (2017), tentang pengembangan buku kerja berbasis STEM pada konsep 

tuas. Lebih lanjut, pengembangan media berbasis STEM telah dilakukan oleh 

Ismail, Permanasari, & Setiawan (2016). Demikian pula pengembangan e-book 

STEM konsep pesawat sederhana telah dilakukan oleh Komarudin dkk. (2017), 

dan pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis STEM oleh Aldila, 

Abdurrahman, & Sesunan (2017). Semua hasil pengembangan menunjukkan 

dampak yang positif terhadap hasil belajar IPA antara lain peningkatan 

keterampilan abad 21 dan literasi STEM.  

Selain itu, keterpaduan dalam pengembangan buku ajar IPA telah banyak 

dilakukan diantaranya pengembangan buku ajar oleh Prastiyanto & Anwar (2017) 

tentang tema tanah, pengembangan buku ajar tema gempa bumi oleh Hendri & 

Setiawan (2016), dan pengembangan buku ajar tema cahaya dan warna oleh 

Fauziah (2016). Semua hasil pengembangan menunjukkan bahwa buku ajar layak 

dan sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan peserta didik. Dengan demikian buku 

ajar siap disajikan oleh guru sebagai bahan belajar yang sesuai dengan karakter 

dan tingkat perkembangan psikologi peserta didik (Heinich, 2002). 

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan belum ditemukan penelitian 

mengenai buku ajar berbasis STEM dengan konsep IPA darah sebagai alat angkut 

dalam tubuh kita untuk peserta didik SMP. Urgensi mengenai kebutuhan buku 

ajar tersebut harus segera dipenuhi dengan pengembangan buku ajar yang tepat 

sehingga dapat mengisi kekosongan tersebut. Peneliti telah mengembangkan 

sebuah model keterpaduan buku ajar berbasis STEM dengan tema IPA terpadu 

tersebut. Pemilihan tema yang dekat dengan kehidupan peserta didik dan lekat 

dengan permasalahan saat ini seperti sadar terhadap kesehatan, efisiensi 

penggunaan energi, kualitas lingkungan, penggunaan sumber daya, dan keamanan 

negara akan memudahkan peserta didik dalam belajar. Dari contoh tersebut, 

penelitian dan pengembangan buku ajar mengambil tema tentang “sadar terhadap 

kesehatan” yang dalam pembelajaran biasa dimuat dalam pembelajaran sistem 

peredaran darah dalam tubuh. Menurut Snapir, dkk. (2017), konsep pembelajaran 

tubuh manusia yang dimulai dengan fenomena, komponen, dan mekanisme akan 

menambah pemahaman peserta didik.  



7 
 

 

Arya Dwi Susetyadi, 2019 
PENGEMBANGAN MODEL KETERPADUAN BUKU AJAR IPA  
BERBASIS STEM TEMA “DARAH SEBAGAI ALAT ANGKUT DALAM TUBUH KITA” UNTUK SISWA SMP 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana kualitas model keterpaduan buku ajar IPA 

berbasis STEM dengan tema “Darah sebagai alat angkut dalam tubuh kita” ? 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut disusunlah pertanyaan-pertanyaan 

penelitian. Pertanyaan tersebut sebagai berikut; 

1. Bagaimana karakteristik konsep dan struktur organisasi model keterpaduan 

buku ajar IPA berbasis STEM dengan tema “Darah sebagai alat angkut 

dalam tubuh kita” ? 

2. Bagaimana karakteristik konsep STEM pada model keterpaduan buku ajar 

IPA berbasis STEM dengan tema “Darah sebagai alat angkut dalam tubuh 

kita” ? 

3. Bagaimana kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikan pada 

model keterpaduan buku ajar IPA berbasis STEM dengan tema “Darah 

sebagai alat angkut dalam tubuh kita” ? 

4. Bagaimana pemahaman peserta didik terhadap model keterpaduan buku ajar 

IPA berbasis STEM dengan tema “Darah sebagai alat angkut dalam tubuh 

kita” ? 

5. Bagaimana respons peserta didik terhadap model keterpaduan buku ajar IPA 

berbasis STEM dengan tema “Darah sebagai alat angkut dalam tubuh kita” ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian maka tujuan 

penelitian adalah menghasilkan model keterpaduan buku ajar IPA tema “Darah 

sebagai alat angkut dalam tubuh kita” yang memenuhi kriteria kelayakan dan 

kualitas buku ajar menurut pedoman penilaian BSNP serta mengakomodasi 

keterpaduan konsep Sains dengan Teknologi, Engineering, dan Matematika.  

1.4 Manfaat Penelitian 
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Penelitian pengembangan model keterpaduan buku ajar ini diharapkan 

memiliki berbagai manfaat bagi peserta didik, guru, dan peneliti lain; 

1. Bagi peserta didik SMP diharapkan produk penelitian ini berguna sebagai  

buku ajar alternatif dalam mempelajari IPA yang berkaitan dengan sistem 

dalam tubuh yaitu sistem peredaran darah, dan sistem ekskresi ginjal. 

2. Bagi guru SMP diharapkan penelitian ini berguna sebagai contoh buku ajar 

yang berkaitan dengan sistem dalam tubuh yaitu sistem peredaran darah, 

dan sistem ekskresi ginjal. Buku ajar yang memuat keterpaduan ini dapat 

digunakan untuk melatih literasi STEM dan kompetensi abad 21. 

3. Bagi peneliti lain diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai 

referensi dalam mengembangkan suatu buku ajar IPA berbasis STEM 

dengan konsep IPA terpadu. 

1.5 Definisi Istilah 

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan memperjelas maksud tentang 

istilah dalam penelitian ini, maka diberikan definisi istilah antara lain sebagai 

berikut 

1. Model Keterpaduan Buku Ajar IPA berbasis STEM  

Model keterpaduan buku ajar IPA merupakan salah satu jenis bahan ajar 

cetak (printed). Model keterpaduan buku ajar IPA berbasis STEM adalah 

buku yang berisi konsep hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk 

tertulis dan disusun untuk proses pembelajaran STEM. Konsep pada model 

keterpaduan buku ajar IPA menyajikan konsep sains yang terpadu dengan 

konsep teknologi, engineering, dan matematika. Konsep tersebut kemudian 

dipadukan dalam satu tema kontekstual yang utuh. Selain memuat tentang 

konsep yang terpadu, model keterpaduan buku ajar IPA berbasis STEM juga 

memuat kegiatan dan pertanyaan yang melatihkan peserta didik untuk 

menggunakan pengetahuan STEM dalam menyelesaikan permasalahan 

terkait isu bidang STEM. 

2. Pemahaman Peserta Didik pada Model Keterpaduan Buku Ajar IPA 

Pemahaman peserta didik pada model keterpaduan buku ajar IPA adalah 

kemampuan peserta didik memahami makna dari konsep/teks. Pemahaman 

peserta didik diperoleh dari uji keterpahaman menggunakan tes penulisan 
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ide pokok dan pendapat peserta didik mengenai suatu konsep pada paragraf. 

Penulisan ide pokok ini dipilih karena dengan menuliskan ide pokok 

menggunakan bahasa peserta didik sendiri, maka peserta didik dianggap 

memahami suatu konsep pada paragraf tersebut. Uji keterpahaman ini 

dilakukan dua kali, yaitu pada langkah pengembangan tahap karakterisasi 

dan setelah dilakukan reduksi didaktik.  

3. Respons Peserta Didik Terhadap Model Keterpaduan Buku Ajar IPA 

Respons peserta didik dalam buku ajar IPA adalah persepsi terhadap buku 

ajar IPA berbasis STEM yang dikembangkan. Persepsi ini diukur 

menggunakan angket berskala likert dengan skala 4 tingkat, yaitu sangat 

setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju yang kemudian dianalisis. 

Respons peserta didik ini meliputi beberapa aspek, yaitu konten buku ajar, 

didaktik, dan tampilan. 

1.6 Struktur Organisasi Tesis 

Tesis berjudul Pengembangan Model Keterpaduan Buku Ajar IPA 

Berbasis STEM Tema “Darah Sebagai Alat Angkut Dalam Tubuh Kita” 

untuk Siswa SMP berisi lima bab 

Bab I Pendahuluan berisikan rasionalisasi dan latar belakang penelitian, 

permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat yang dapat dirasakan 

oleh berbagai pihak terkait, dan definisi operasional.  

Bab II Kajian Teori memaparkan teori yang digunakan dalam penelitian 

seperti teori tentang pengertian buku ajar, model pengembangan buku ajar, 

pendidikan STEM, dan keterpaduan IPA. 

Bab III Metodologi Penelitian berisi tentang  serangkaian prosedur dan 

teknik yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian dan 

pengembangan. Prosedur dan teknik tersebut digambarkan dalam desain 

penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab IV Temuan dan Pembahasan memaparkan tentang hasil temuan penulis 

selama melakukan penelitian dan pengembangan kemudian dianalisis dengan 

metode yang telah dibahas pada bab sebelumnya, menggunakan teori-teori yang 

telah dipaparkan, serta merujuk kepada permasalahan yang diungkap pada bab 

pendahuluan. 
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Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi membahas tentang garis 

besar dari hasil temuan penelitian yang menjawab rumusan masalah, tindak lanjut 

serta beberapa saran yang dapat berguna bagi perkembangan penelitian 

selanjutnya.  


