
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber belajar adalah sesuatu yang tersedia di lingkungan belajar yang 

berfungsi untuk membantu proses pembelajaran baik untuk guru maupun 

siswa. Sumber belajar terdiri dari bahan-bahan yang dimanfaatkan dan 

diperlukan dalam proses pembelajaran seperti buku ajar/cetak, media cetak, 

media elektronik, narasumber dan lingkungan sekitar yang dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Salah satu sumber 

belajar yang sering digunakan guru dan siswa adalah buku ajar/cetak. Buku 

ajar/buku cetak yang digunakan biasanya memiliki ukuran yang relatif besar 

sekitar 25 cm x 17 cm sehingga sulit dibawa dan memiliki uraian baca yang 

panjang menyebabkan rendahnya minat siswa untuk membaca.  

 

Berdasarkan survey analisis kebutuhan kepada siswa di SMP Negeri 1 

Gedongtataan khususnya kelas VIII, diketahui bahwa siswa lebih memilih 

buku ajar yang lebih ringkas, berukuran kecil dan memiliki tampilan banyak 

gambar. Guru lebih sering menggunakan lembar kerja siswa (LKS) dan buku 

cetak berukuran besar dalam proses pembelajaran. Guru juga belum pernah 

menggunakan buku saku dan guru belum memperhatikan literasi sains siswa 

dalam proses pembelajaran. 
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Dari hasil survey analisis kebutuhan buku ajar/cetak yang akan 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah buku saku IPA Terpadu sebagai 

media pembelajaran berbasis literasi sains. Media pembelajaran berbasis 

literasi sains perlu dikembangkan karena literasi sains di indonesia masih 

tergolong rendah hal ini ditunjukkan pada tahun 2009, Indonesia menduduki 

peringkat 60 dari 65 negara yang terlibat dalam PISA untuk bidang sains. 

Salah satu faktor rendahnya literasi sains siswa adalah rendahnya minat dan 

motivasi siswa belajar siswa terhadap sains. Dengan adanya literasi sains 

dalam diri seorang siswa akan membawa siswa menjadi masyarakat yang 

mampu menguasai materi sains, memahami karakteristik sains dan mampu 

menerapkan konsep sains dalam kehidupan nyata. Literasi sains sangat 

penting dikuasai oleh siswa karena kaitannya dengan bagaimana siswa dapat 

mengenal lingkungan hidup melalui proses sains. 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, telah dilakukan penelitian pengembangan 

dengan judul Pengembangan Buku Saku IPA Terpadu Sebagai Media 

Pembelajaran Berbasis Literasi Sains Siswa SMP 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah dalam pengembangan ini adalah dibutuhkan buku saku IPA Terpadu 

sebagai media pembelajaran berbasis Literasi Sains siswa SMP. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan 

maka tujuan penelitian pengembangan ini adalah menghasilkan suatu buku 

saku pembelajaran IPA terpadu berbasis literasi sains untuk siswa SMP 

sebagai salah satu media pembelajaran 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian pengembangan ini adalah : 

1. Memberikan alternatif  dalam menyajikan pembelajaran dikelas dan 

mengaitkan pembelajaran IPA dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Tersedianya media pembelajaran bagi siswa yang dapat digunakan secara 

kelompok atau mandiri dalam pembelajaran. 

3. Dapat menjadi variasi belajar yang menarik bagi siswa dan meningkatkan 

motivasi belajar terhadap pelajaran IPA Terpadu. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah : 

1. Pengembangan adalah proses menerjemahkan desain ke dalam suatu 

wujud fisik tertentu. 

2. Pengembangan yang dimaksud adalah pembuatan buku saku IPA 

Terpadu berbasis literasi sains untuk siswa SMP sebagai salah satu media 

pembelajaran. 
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3. Buku saku adalah buku berukuran kecil yang dapat dimasukan kedalam 

saku dan mudah untuk di bawa kemana-mana. 

4. Materi pokok yang disajikan dalam penelitian ini adalah materi IPA 

Terpadu SMP bab energi,pesawat sederhana dan tekanan. 

5. Uji coba produk penelitian pengembangan ini dilakukan pada siswa kelas 

VIIIB SMP Negeri 1 Gedongtataan. 

 

 


