
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran Biologi sebagai sains pada dasarnya tidak terlepas dari 

kegiatan mengasah keterampilan praktik dan berpikir siswa. Menemukan dan 

mengembangkan sendiri apa yang sedang dipelajari siswa seperti halnya 

mengamati, interpretasi, komunikasi, bereksperimen, dan menyimpulkan 

merupakan bagian dari pembelajaran yang tidak dapat diabaikan begitu saja. 

Pembelajaran sains merupakan pembelajaran yang berorientasi pada proses dan 

hasil, serta berorientasi pada sikap (Amri, 2010). 

Bahan ajar mempunyai arti penting dalam proses pembelajaran. Bahan ajar 

merupakan segala bahan (baik informasi, alat, ataupun teks) yang digunakan 

dalam proses pembelajaran yang di susun secara sistematis dan mencakup 

keseluruhan kompetensi yang akan di kuasai oleh siswa (Prastowo, 2012). Salah 

satu ciri bahan ajar adalah menimbulkan minat dari pembaca (Puspitasari dan 

Isnawati, 2012). Dengan adanya bahan ajar memungkinkan siswa dapat 

mempelajari suatu kompetensi secara runtut dan sistematis. Biasanya, bahan ajar 

bersifat mandiri, artinya dapat dipelajari oleh siswa secara mandiri karena 

sistematis dan lengkap.  

Keberadaan bahan ajar tanpa memperhatikan pendekatan dalam 

mengembangkan materi dari bahan ajar tersebut tidak akan membawa manfaat 
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besar. Pendekatan yang tepat dalam pengembangan bahan ajar sangat dibutuhkan. 

Salah satu pendekatan belajar yang selama ini dianggap cocok untuk 

pembelajaran materi-materi abstrak adalah pendekatan saintifik. Sujarwanta 

(2012) menyatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

saintifik adalah pembelajaran yang menekankan pada pemberian pengalaman 

secara langsung menggunakan observasi, eksperimen maupun cara yang lainnya, 

sehingga realitas yang akan berbicara sebagai informasi atau data yang diperoleh 

selain valid juga dapat dipertanggungjawabkan. 

Kurikulum di SMP khususnya materi zat aditif dan zat adiktif bahwa 

tujuan pembelajaran materi zat aditif dan zat adiktif mempunyai kompetensi inti 

sebagai berikut: KI 3 memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata; 

KI 4 mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 

dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori, 

dengan Kompetensi Dasar yaitu: 3.6 Menjelaskan berbagai zat aditif dalam 

makanan dan minuman, zat adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan; 4.6 

Membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif 

bagi kesehatan (Permendikbud No. 24 Tahun 2016). Berdasarkan sumber 

kurikulum di atas, maka penyampaian pembelajaran di SMP sudah sesuai dengan 

kompetensi pembelajaran materi zat aditif dan zat adiktif di SMP. 
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Belajar  bukan  hanya  sekedar  menghafal,  melainkan  suatu  proses  

mental yang  terjadi  dalam  diri  seseorang  dalam  kegiatan  pembelajaran 

(Rusman, 2012).  Guru  dan  siswa dalam pendidikan merupakan satu kesatuan  

yang  tidak dapat dipisahkan, pendidikan akan  berfungsi  baik  jika  terwujudnya  

interaksi  antara  guru  dan  siswa  yang  aktif dalam  kegiatan  pembelajaran.  

Keberhasilan  siswa  tidak  terlepas  dari  perjuangan, bimbingan,  dan  tuntunan  

dari  para  guru  dan  begitu  juga  sebaliknya,  para  guru  akan dikatakan  berhasil  

jika  mampu  membimbing,  membina  dan  mengajarkan  siswa dengan baik dan 

professional. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui 

wawancara pada guru mata pelajaran IPA kelas VIII di SMP Negeri 1 Kokop 

diketahui bahwa dalam proses pembelajaran sudah menggunakan bahan ajar 

berupa buku paket IPA terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 

2017 sebagai acuan belajar dalam proses mengajar, dan didapatkan secara fakta 

informasi bahwa jumlah buku paket yang digunakan siswa dalam belajar sangat 

terbatas dan buku paket tersebut diletakkan diperpustakaan sekolah, sehingga 

siswa hanya memiliki LKS (Lembar Kegiatan Siswa). Materi zat aditif dan zat 

adiktif yang tercantum dalam buku paket tidak lengkap dan tidak meluas, 

misalnya pada materi pemanis buatan hanya menyebut empat macam jenis 

pemanis buatan yang dapat digunakan sedangkan menurut permenkes ada enam 

macam pemanis buatan yang dapat digunakan, dibagian identifikasi berbagai zat 

aditif dalam makanan dan minuman siswa mengetahuinya dengan cara membaca 

komposisi yang ada pada kemasan makanan dan minuma tanpa 
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diimplementasikan secara langsung dan masih banyak siswa yang mengalami 

kesukaran dalam menentukan materi esensial yang ada dalam buku paket. 

Sehingga dibutuhkan bahan ajar yang dapat membantu meningkatkan kompetensi 

siswa yaitu dari segi konsep IPA. 

Menurut Hendrayati, T et al., (2014) mengemukakan bahwa bahan ajar 

dengan pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang dirancang sedemikian 

rupa sehingga siswa dapat menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep 

dan teori-teori dengan keterampilan proses dan sikap ilmiah siswa sendiri. Dengan 

demikian, dapat meningkatkan potensi intelektual untuk meningkatkan 

kemampuan anak didik menyadari, memahami, dan menguasai rangkaian bentuk 

serta meningkatkan kemampuan pola pikir ilmiah. Dilihat dari beberapa hasil 

penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan saintifik oleh Yerimadesi et 

al., (2016) yaitu modul efektif meningkatkan hasil belajar siswa yang disebabkan 

karena, modul disusun berdasarkan pendekatan saintifik yang dikenal dengan 5M. 

Bahan ajar dengan pendekatan saintifk yang dilengkapi kegiatan 

laboratorium akan memberdayakan siswa. Laboratorium dibutuhkan sebagai 

sarana peningkatan pengetahuan dan kertrampilan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran IPA atau sains. Laboratorium merupakan wadah untuk 

membuktikan sesuatu yang harus dilakukan melalui suatu percobaan. Siswa dapat 

melakukan percobaan untuk membuktikan teori-teori ilmiah yang diperolehnya 

dalam pembelajaran. Kegiatan di laboratorium memberikan kemudahan bagi 

siswa dalam memahami apa yang mereka pelajari materi melalui pendekatan kerja 

ilmiah (Emda, 2014). 
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Dengan disusunnya buku ajar dengan pendekatan saintifik berbasis 

laboraturium pada pelajaran IPA diharapkan siswa dapat menerapkan 

pembelajaran dalam kehidupan nyata dan membangun pengetahuannya sendiri. 

Berdasarkan penelusuran dari beberapa permasalahan yang ada untuk mendukung 

pembelajaran aktif dan melengkapi bahan ajar perlu dikembangkan penelitian, 

yang berjudul “Pengembangan Buku Ajar dengan Pendekatan Saintifik 

Berbasis Laboratorium Materi Zat Aditif dan Zat Adiktif untuk Pelajaran 

Biologi Kelas VIII”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana prosedur pengembangan buku ajar materi zat aditif dan zat 

adiktif  dengan pendekatan saintifik berbasis laboratorium untuk siswa 

kelas VIII? 

2. Bagaimana validitas dan efektivitas buku ajar materi zat aditif dan zat 

adiktif dengan pendekatan saintifik berbasis laboratorium untuk siswa kelas 

VIII? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam kegiatan penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1. Menghasilkan produk berupa buku ajar materi zat aditif dan zat adiktif 

dengan pendekatan saintifik berbasis laboratorium untuk siswa kelas VIII. 
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2. Menganalisis validitas dan efektivitas buku ajar materi zat aditif dan zat 

adiktif dengan pendekatan saintifik berbasis laboratorium untuk siswa 

kelas VIII. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Produk yang dihasilkan adalah buku ajar materi zat aditif dan zat adiktif 

untuk kelas VIII dengan pendekatan saintifik berbasis laboratorium yang sesuai 

dengan kurikulum 2013. Perancangan buku ajar yang akan dikembangkan 

memiliki kriteria, yaitu sebagai berkut: 

1. Pendahuluan  

Bagian pendahuluan buku ajar meliputi sampul, halaman depan, kata 

pengantar, petunjuk penggunaan buku, KI, KD, indicator dan daftar isi. 

2. Kegiatan Belajar/Isi 

a. Buku ajar yang dikembangkan akan di desain sesuai dengan pedoman 

pengembangan buku ajar yakni dengan pendekatan saintifik yang di 

dalamnya terdapat kegiatan 5M (mengamati, menanya, mengasosiasi, 

mencoba, dan mengkomunikasikan) berbasis laboratorium.  

b. Buku ajar yang dikembangkan meliputi materi zat aditif dan zat adiktif kelas 

VIII dengan KD yaitu: 3.6 “Menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan 

dan minuman, zat adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan” (Mentri 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). 

c. Bagian isi buku siswa terdiri dua kegiatan (Belajar), yaitu Belajar 1 berjudul 

“zat aditif” dan Belajar 2 berjudul “zat adiktif”. Tiap kegiatan (Belajar) 
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terdiri dari judul, tujuan pembelajaran, aktvitas siswa, uraian materi yang 

dilengkapi kegiatan saintifik berbasisi laboratorium, serta aktivitas atau 

tugas untuk siswa. 

3. Pentup  

Bagian penutup dari buku ajar terdiri atas rangkuman materi dan evaluasi, 

glosarium dan daftar pustaka. 

4. Spesifikasi Kegrafisan 

a. Buku ajar yang akan dikembangkan dicetak dengan kertas ukuran A4 70 

gram, dengan spesifikasi layout tampilan buku ajar seperti pada 

umumnya dengan kontras warna yang tidak terlalu mencolok, serta 

tampilan layout berwarna. Cover buku ajar di cetak secara soft cover 

dengan cover depan dicetak menggunakan kertas Art Paper 100 GSM dan 

dijilid secara soft cover. Layout buku ajar dibuat dengan menggunakan 

program photoshop cs3, dan corel draw x3 

 

1.5 Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian pengembangan buku ajar yang diharapkan dari penelitian dalam 

pelajaran biologi dengan pendekatan saintifik berbasis laboratorium pada materi 

zat aditif dan zat adiktif, sebagai berikut: 

1.5.1 Bagi Siswa 

a.  Siswa dapat menggunakannya sebagai sumber dan media belajar dalam 

mempelajari materi zat aditif dan zat adiktif. 
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b. Melatih siswa dalam berpikir ilmiah terhadap mata pelajaran biologi 

khususnya materi zat aditif dan zat adiktif. 

1.5.2 Bagi Guru 

a. Sebagai bahan ajar tambahan dalam proses pembelajaran. 

1.5.3 Bagi Lembaga 

a.  Sekolah dapat menambah kumpulan referensi sumber belajar berupa buku 

ajar selain dari penerbit. 

b. Memberikan inovasi bagi penelitian pengembangan dalam dunia 

pendidikan. 

 

1.6 Definisi Istilah 

1. Pengembangan adalah proses memperluas atau memperdalam pengetahuan 

yang telah ada menggunakan model pengembangan Borg and Gall (1983). 

2. Buku Ajar merupakan salah satu sumber belajar, yakni segala sesuatu yang 

memudahkan siswa memperoleh sejumlah informasi pengetahuan, 

pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar (Mulyasa, 

2007). 

3. Validitas merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan 

produk baru secara rasional akan lebih efektif dari yang lama atau tidak. 

Pada penelitian ini proses validasi dilakukan oleh ahli bahan ajar dan ahli 

materi. 

4. Uji keefektivan adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui ketercapaian 

tujuan pembelajaran menggunakan buku ajar sebagai penunjang. 
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5. Pendekatan Saintifik, konsep dasar yang menginspirasi atau 

melatarbelakangi perumusan metode mengajar dengan menerapkan 

karakteristik yang ilmiah. Pendekatan pembelajaran ilmiah (scientific 

teaching) merupakan bagian dari pendekatan pedagogis pada pelaksanaan 

pembelajaran dalam kelas yang melandasai penerapan metode ilmiah 

(Asnawi, 2017). 


