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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku 

Teks Pelajaran Pasal 1 dinyatakan bahwa Buku Teks pelajaran adalah buku 

acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran 

dalam rangka meningkatkan keilmuan, ketakwaan, akhlak mulia, dan 

kepribadian, pengusaaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan 

kepekaan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestetis dan 

kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Standar 

nasional pendidikan tersebut ditetapkan oleh Badan  Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP). Pasal 35 ayat 2 UU No.2o tahun 2003 menyebutkan 

bahwa BSNP bertugas membuat acuan untuk pengembangan kurikulum, 

tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiyaan 

termasuk standarisasi terhadap kualitas buku pelajaran. 

 

Pembelajaran fisika dengan pembelajaran berbasis masalah (Problem Based 

Learning) menggunakan keterpaduan dari metode ceramah, belajar kelompok, 

diskusi, praktikum, penemuan (discovery) hingga inkuiri (inquary). 

 

Berdasarkan hasil observasi terhadap buku ajar fisika IPA kelas VIII tentang 

materi hukum newton yang digunakan di SMP Negeri 1 Buay Pemuka 

Bangsa Raja dapat diketahui bahwa buku yang digunakan ini kurang mampu 
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untuk meningkatkan pengetahuan dan hasil belajar siswa tentang materi 

hukum newton, hal ini dapat dilihat dari hasil belajar nilai KKM siswa. 

Seharusnya buku yang digunakan tersebut mampu untuk meningkatkan 

pengetahuan siswa. Seharusnya siswa memanfaatkan fasilitas yang dimiliki 

sekolah misalnya perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu pilihan 

yang tepat, sebagai tempat untuk meningkatkan pengetahuan dan hasil belajar 

siswa terutama dalam hal ini untuk materi hukum newton. Tetapi 

kenyataannya sampai saat ini pun sekolah belum memiliki suatu produk  yang 

tuntunan belajar mengarahkan siswa untuk belajar sehingga siswa dapat 

menguasai pengetahuan ajarnya secara tuntas dengan menggunakan fasilitas 

perpustakaan sekolah. Padahal perpustakaan sekolah sebenarnya memiliki 

buku-buku yang membantu siswa untuk memperbaiki retensi pengetahuan 

dan hasil belajarnya. 

 

Pemanfaatan media pembelajaran fisika terutama buku siswa sangat 

diperlukan untuk mengefektifkan kegiatan pembelajaran. Media yang efektif 

digunakan hendaknya mampu meningkatkan aktifitas dan minat belajar siswa. 

Untuk mendapatkan media yang efektif dapat digunakan buku yang disusun 

menggunakan model dan metode tertentu. Banyak sekolah menggunakan 

buku yang diterbitkan oleh beberapa penerbitan nasional. Beberapa 

kekurangan yang terdapat pada buku pembelajaran fisika yang diterbikan oleh 

penerbitan nasional jika ditinjau dengan model pembelajaran berbasis 

masalah sebagai berikut. 

 



3 
 

1. Kelengkapan sajian isi pembelajaran 

Berdasarkan analisis dalam Standar Isi tahun 2006, suatu sajian pembelajaran 

dapat berjalan secara optimal jika terdapat kesesuaian Standar Kompetensi, 

Kompetensi Dasar, kelengkapan pemilihan materi, adanya contoh penerapan 

konsep, adanya soal latihan untuk pendalaman konsep, adanya alat evaluasi 

serta adanya umpan balik terhadap keberhasilan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran diperlukan 

adanya kesesuaian antar komponen dalam suatu sajian pembelajaran yang 

dipadukan dengan suatu metode pembelajaran yang sesuai. Dari hasil analisis 

kelengkapan sajian pembelajaran dalam buku yang digunakan oleh beberapa 

sekolah di Buay Madang, ternyata isi pembelajarannya kurang mematuhi 

KTSP. Hal ini disebabkan kebanyakan buku yang ada hanya menyajikan 

ringkasan materi dan soal latihan. Kondisi tempat penerbitan yang tidak sama 

dengan kondisi yang ada di Buay Madang menyebabkan materi yang 

disajikan kurang sesuai dengan kenyataan. 

2. Kelemahan dari segi metode pembelajaran  

Metode pembelajaran dipilih untuk memudahkan dalam penyampaian materi 

pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dalam buku terbitan 

Penerbitan Nasional seringkali tidak sesuai dengan gaya belajar siswa yang 

ada di daerah, sehingga siswa kesulitan dalam menggunakan buku untuk 

mendukung pembelajarannya.  

Berdasarkan kondisi tersebut di atas salah satu alternatif yang diharapkan 

dapat membantu penyelenggaraan pembelajaran yang aktif bagi siswa adalah 

dengan adanya buku yang disusun dengan pembelajaran berbasis masalah. 
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Konteks isi dari buku ini disesuaikan dengan kondisi yang ada di Buay 

Madang, siswa dapat menggunakan buku ini untuk membantu mempelajari 

materi pelajaran secara mandiri atau bersama kelompok belajarnya tanpa 

kehadiran seorang guru, sehingga siswa dapat lebih aktif dan termotivasi 

untuk belajar fisika.  Selain itu, dengan keberadaan buku fisika ini nantinya 

dapat memberikan alternatif pemecahan permasalahan pembelajaran yang 

berkaitan dengan media pembelajaran di SMP.  

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah adalah diperlukannya buku siswa berbasis masalah untuk 

membelajarkan hukum newton  di SMP Negeri 1 Buay Pemuka Bangsa Raja. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan buku siswa berbasis 

masalah di SMP Negeri 1 Buay Pemuka Bangsa Raja. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian pengembangan ini yaitu 

tersedianya pilihan sumber belajar berbasis masalah untuk membelajarkan 

hukum newton di SMP Negeri 1 Buay Pemuka Bangsa Raja. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari berbagai macam perbedaan penafsiran tentang penelitian 

ini, maka diberikan batasan sebagai berikut : 
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1. Pembelajaran berbasis masalah merupakan pendekatan pembelajaran siswa 

pada masalah autentik, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya 

sendiri. Pembelajaran berbasis masalah bercirikan penggunaan masalah 

kehidupan nyata serta menyelesaikan masalah. 

2. Produk yang akan dihasilkan adalah Buku Berbasis Masalah di SMP 

Negeri 1 Buay Pemuka Bangsa Raja. 

3. Materi pokok yang disajikan dalam materi ini adalah : 

Materi    : Hukum Newton. 

Standar Kompetensi  : Memahami usaha, gaya dan energi dalam 

     kehidupan sehari-hari. 

Kompetensi Dasar  : Menerapkan hukum newton untuk menjelaskan 

   berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. 

 


