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ABTRAK 
 

Agus Tniadi M : “Pengembangan Bahan Ajar IPS Menggunakan Komputer 
Berbasis Web di SMP Negeri 2 Sumberjaya”. 

  
Pengembangan bahan ajar IPS menggunakan komputer berbasis web 

sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses 
pendidikan adalah salah satu bentuk pemanfaatan TIK. Melalui pengembangan 
bahan ajar IPS menggunakan komputer berbasis web dapat dijadikan sebagai 
salah satu sumber belajar bagi siswa.  
 Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana penyampaian 
bahan ajar IPS sebelum pengembangan bahan ajar IPS menggunakan  komputer 
berbasis web 2) Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pengembangan bahan 
ajar IPS menggunakan komputer   berbasis web di SMP Negeri 2 Sumberjaya. 3) 
Untuk mengetahui bagaimana hasil  pengembangan bahan ajar IPS menggunakan 
komputer berbasis web di SMP Negeri 2 Sumberjaya. 4) memperoleh faktor 
pendukung dan penghambat pengembangan bahan ajar IPS menggunakan 
komputer berbasis web di SMP Negeri 2 Sumberjaya.  
 Melalui pengembangan bahan ajar IPS menggunakan komputer berbasis 
web, pembelajaran dengan memanfaatkan TIK melalui jaringan internet dapat 
dijadikan sebagai sumber belajar bagi siswa, sehingga siswa memiliki sumber 
belajar yang lain selain buku paket dan LKS serta  memungkinkan siswa belajar 
mandiri dimanapun, kapanpun tanpa harus tergantung pada guru. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi 
kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 
Negeri 2 Sumberjaya yang berjumlah 217 orang. Sampel dalam penelitian ini 
hanya diambil subjek yang repsentatif saja,   

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Penyampaian bahan ajar 
IPS sebelum pengembangan bahan ajar IPS menggunakan komputer berbasis web 
menggunakan proses pembelajaran konvensional dengan menggunakan buku 
paket dan LKS sebagai sumber bahan ajarnya. 2)Bentuk dari pengembangan 
bahan ajar IPS menggunakan komputer berbasis web di SMP Negeri 2 
Sumberjaya Kabupaten Majalengka berupa web bloger dengan alamat blog 
http://ilmupengetahuansosialsmp.blogspots.com. 3)Hasil pengembangan bahan 
ajar IPS menggunakan komputer berbasis web yaitu  pembelajaran menjadi lebih 
terpusat kepada siswa karena siswa dapat belajar secara aktif dan mandiri 
kapanpun, dimanapun tanpa tergantung pada guru dan dapat membantu 
mempermudah siswa dalam belajar serta membuat siswa lebih tertarik dan 
bersemangat dalam mempelajari IPS. 4) faktor pendukung yaitu di sekolah  sudah 
tersedia sarana dan prasarana laboratorium komputer yang tersambung dengan 
internet, guru dan siswa memiliki sikap positif terhadap TIK, dan dukungan dari 
pihak sekolah untuk menunjang proses pembelajaran berbasis web. Faktor 
penghambat adalah sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah masih kurang 
sehingga belum bisa digunakan dan dimanfaatkan secara maksimal dalam 
pengembangan bahan ajar IPS menggunakan komputer berbasis web.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Majunya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan suatu 

perkembangan yang memberikan akses terhadap perubahan kehidupan 

masyarakat. 

Masyarakat dunia sekarang telah berada dalam era masyarakat berbasis 

pengetahuan. Selain itu juga telah berada dalam era informasi dan 

komunikasi. Era informasi ditandai oleh pesatnya perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) khususnya radio, televise, komputer, dan 

internet. Seperti yang dikemukakan oleh Miarso (2004 : 664-665) dalam  

(Bambang Warsito 2008 : 43),  ciri-ciri perkembangan dalam era TIK yaitu: 

1) Daya muat untuk mengumpulkan, menyimpan, memanipulasikan, dan 

menyajikan informasi meningkat; 2) Kecepatan penyajian informasi 

meningkat; 3) Miniaturisasi perangkat keras; 4) Keragaman pilihan informasi; 

5) Menurunnya biaya memperoleh informasi; 6) Mudahnya penggunaan 

produk teknologi informasi; 7) Distribusi informasi yang semakin cepat dan 

luas; dan 8) Pemecahan masalah yang lebih baik dan dibuatnya prediksi masa 

depan lebih tepat. 

Tinsiri memberi perumpamaan yang sangat baik dalam menghadapi 

perkembangan TIK. Apabila TIK tersebut di ibaratkan arus badai, maka 

setidak-tidaknya ada tiga kemungkinan sikap menghadapinya, yaitu mencoba 



2 
 

bertahan melawan arus, hanyut terbawa arus, atau memanfaatkan arus. Sikap 

yang paling tepat adalah yang terakhir, memanfaatkan arus sebagai sumber 

energi. Demikian pula dalam dunia pendidikan. Arus TIK telah masuk ke 

dunia pendidikan. Hadirnya TIK di sekolah, di ruang kelas, di rumah, bahkan 

di kamar tidur siswa, tidak lagi dapat dibendung. Hadirnya TIK bukan lagi 

sebuah pilihan, memilih ataupun tidak, era TIK telah hadir. 

(http://www.teknologipendidikan.net/2008/02/12/pengembangan-bahan-

belajar-berbasis-web/) 

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan kontribusi 

terhadap terjadinya revolusi dalam berbagai bidang, termasuk bidang 

pendidikan. Eric Ashby (1972) dalam (Rusman dkk 2011:6), menyatakan 

bahwa dunia pendidikan telah memasuki revolusi yang kelima. Revolusi 

pertama terjadi ketika orang menyerahkan pendidikan anaknya kepada 

seorang guru baik itu di padepokan, peguron, pesantren dan sekolah. Revolusi 

kedua terjadi ketika digunakannya tulisan untuk keperluan pembelajaran. 

Melalui tulisan ini dapat membuka akses yang sangat luas, sehingga 

informasi dapat disimpan dan dipangil kembali. Revolusi ketiga terjadi 

seiring dengan ditemukannya mesin cetak sehingga materi pembelajaran 

dapat disajikan melalui media cetak, seperti buku teks, modul, majalah, dan 

lain-lain. Revolusi keempat terjadi ketika digunakannya perangkat elektronik 

dalam kegiatan pembelajaran, seperti radio, tape recorder, dan televisi untuk 

pemerataan dan perluasan pendidikan. Revolusi kelima, yaitu seperti saat ini, 

dengan pengemasan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 
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(TIK) dalam kegiatan pembelajaran, khususnya teknologi komputer dan 

internet untuk kepentingan kegiatan pembelajaran. 

TIK mempunyai potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam 

dunia pendidikan. Pada blue print TIK Depdiknas, setidak-tidaknya 

disebutkan ada tujuh fungsi TIK dalam pendidikan, yakni sebagai sumber 

belajar, alat bantu belajar, fasilitas pembelajaran, standard kompetensi, sistem 

administrasi, pendukung keputusan, sebagai infrastruktur. 

Salah satu kosa kata yang muncul dan populer bersamaan dengan 

hadirnya TIK dalam dunia pembelajaran adalah elearning. E-learning 

merupakan kependekan dari elektronik learning. Secara generik e-learning 

berarti belajar dengan menggunakan elektronik. Kata elektronik sendiri 

mengandung pengertian yang spesifik yakni komputer atau internet, sehinga 

e-learning sering diartikan sebagai proses belajar yang menggunakan 

komputer atau internet. 

Teknologi pendidikan adalah teori dan praktik dalam desain, 

pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian proses dan sumber 

untuk belajar. Dari pengertian itu, dapat disimpulkan bahwa teknologi 

pendidikan mengandung empat komponen utama, yaitu : Teori dan Praktik; 

Desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan dan penilaian; Proses dan 

Sumber; dan untuk Keperluan Belajar. (Dewi Salma Prawiradilaga dkk 2004 : 

302). 

Seperti yang dikemukakan oleh Criswell (1989 : 1) dalam  (Niken Arini 

dkk 2010:113) “Penggunaan komputer untuk mempresentasikan materi ajar, 
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menumbuhkan partisipasi aktif siswa dan merespon reaksi-reaksi para siswa. 

Sangat sederhana dan sangat bermanfaat mengajarkan komputer berbasis 

instruksi (CBI, Computer Based Instructions). 

Kegiatan belajar dan mengajar merupakan kegiatan yang paling pokok 

dalam keseluruhan proses pendidikan, hal ini berarti bahwa pencapaian tujuan 

pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar mengajar 

dirancang dan dijalankan secara profesional. Setiap kegiatan pembelajaran 

selalu melibatkan dua pelaku aktif, yaitu guru dan siswa. Guru sebagai 

pengajar merupakan pencipta kondisi belajar siswa yang didesain secara 

sengaja, sistematis, dan berkesinambungan. Sedangkan siswa sebagai peserta 

didik merupakan pihak yang menikmati kondisi belajar yang diciptakan guru. 

Perpaduan dari kedua unsur manusiawi ini melahirkan interaksi edukatif 

dengan memanfaatkan bahan ajar sebagai mediumnya. Bahan ajar adalah 

salah satu jenis dari sumber belajar. Bahan belajar merupakan elemen penting 

dalam e-learning. Tidak ada e-learning tanpa ketersediaan bahan belajar. 

Untuk itu, maka kemampuan seorang guru dalam mengembangkan bahan 

belajar berbasis web menjadi sangat penting. 

Bahan ajar adalah segala bentuk konten baik teks, audio, foto, video, 

animasi, dll, yang dapat digunakan untuk belajar. Dilihat dari subjeknya, 

bahan ajar dapat dikatogorikan menjadi dua jenis, yakni bahan ajar yang 

sengaja dirancang untuk belajar dan bahan yang tidak dirancang namun dapat 

dimanfaatkan untuk belajar. Banyak bahan yang tidak dirancang untuk 

belajar, namun dapat digunakan untuk belajar, misalnya kliping koran, film, 
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sinetron, iklan, berita, dll. Karena sifatnya yang tidak dirancang, maka 

pemanfaatan bahan ajar seperti ini perlu diseleksi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

Bahan belajar yang dirancang adalah bahan yang dengan sengaja 

disiapkan untuk keperluan belajar. Ditinjau dari sisi fungsinya, bahan ajar 

yang dirancang dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu bahan 

presentasi, bahan referensi, dan bahan belajar mandiri. Sedangkan ditinjau 

dari media, bahan ajar dapat kelompokkan menjadi bahan ajar cetak, audio, 

video, televisi, multimedia, dan web. 

Ada empat ciri bahan ajar yang sengaja dirancang, yakni adanya tujuan 

yang jelas, ada sajian materi, ada petunjuk belajar, dan ada evaluasi 

keberhasilan belajar. 

Bahan ajar berbasis web adalah bahan ajar yang disiapkan, dijalankan, 

dan dimanfaatkan dengan media web. Bahan ajar sering juga disebut bahan 

ajar berbasis internet atau bahan ajar on line. Terdapat tiga karakteristik 

utama yang merupakan potensi besar bahan ajar berbasis web, yakni; 

-  menyajikan multimedia 

- menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi 

- hyperlink 

Karena sifatnya yang on line, maka bahan ajar berbasis web mempunyai 

karakteristik khusus sesuai dengan karakteristik web itu sendiri. Salah satu 

karakteristik yang paling menonjol adalah adanya fasilitas hyperlink. 

Hyperlink memungkinkan sesuatu subjek nge-link ke subjek lain tanpa ada 
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batasan fisik dan geografis, selama subjek yang bersangkutan tersedia pada 

web. Dengan adanya fasilitas hyperlink maka sumber belajar menjadi sangat 

kaya. Search engine sangat membantu untuk mencari subjek yang dapat 

dijadikan link. 

Berdasarkan studi awal yang penulis lakukan di SMP Negeri 2 

Sumberjaya Kabupaten Majalengka ditemukan sebuah permasalahan bahwa 

dalam proses pembelajaran IPS masih menggunakan metode pembelajaran 

konvensional yaitu metode ceramah dan tanya jawab bervariasi serta sumber 

bahan ajar hanya menggunakan buku paket dan LKS (Lembar Kerja Siswa) 

saja padahal diera kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat 

ini pengembangan bahan ajar IPS menggunakan komputer berbasis web 

(Elearning) sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk 

sebuah proses pendidikan adalah salah satu bentuk pemanfaatan TIK yang 

perlu dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Melaui pengembangan 

bahan ajar IPS menggunakan komputer berbasis web siswa dapat mengakses 

bahan ajar yang tersedia di internet, siswa dapat belajar mandiri/tidak 

tergantung pada guru dapat belajar dimanapun, kapanpun sesuai keinginannya 

untuk membuka bahan ajar yang sudah tersedia di web juga dapat melengkapi 

materi dari sumber lainnya yang tersedia di internet.  

Melalui media pembelajaran berbasis web materi pembelajaran dapat 

diakses kapan saja dan dari mana saja, di samping itu materi juga dapat 

diperkaya dengan berbagai sumber belajar termasuk multimedia. 

http://blog.uny.ac.id/hermansurjono. 
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Namun dalam kenyataannya ketersediaan TIK di SMP Negeri 2 

Sumberjaya Sebagai sumber belajar yang kaya akan informasi yang 

dibutuhkan oleh siswa belum dimanfaatkan secara maksimal dalam proses 

pembelajaran IPS. Bahan ajar hanya menggunakan buku paket yang ada di 

perpustakaan dan LKS yang dimiliki siswa saja.  

Berdasarkan uraian diatas, dipandang perlu adanya pengembangan bahan 

ajar IPS menggunakan komputer berbasis web pada mata pelajaran IPS di 

SMP 2 Sumberjaya Kabupaten Majalengka. 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

1. Identifikasi Masalah 

a. Wilayah Kajian 

Wilayah kajian yang digunakan adalah SBM (Strategi Belajar 

Mengajar) yaitu mengenai strategi pembelajaran yang dipakai dalam 

kegiatan pembelajaran IPS.  

b. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teoritik dan 

empirik. Pendekatan teoritik adalah pendekatan yang datanya berasal 

dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji 

dan pendekatan empirik yaitu diperoleh secara langsung pada objek 

penelitian terutama mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dari 

permasalahan penelitian.  
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c. Jenis Masalah  

jenis masalah yang muncul dari penelitian ini adalah deskripsi tentang 

pengembangan bahan ajar IPS menggunakan komputer berbasis web 

pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Sumberjaya Kabupaten 

Majalengka. 

2. Batasan masalah  

Dalam pembatasan masalah ini untuk menghindari dari pelebaran masalah 

yang tidak ada keterkaitannya dengan masalah yang penulis teliti. 

Untuk itu penulis membatasi penelitian ini dalam hal :  

1. Pembelajaran berbasis web adalah proses belajar mengajar yang 

dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet, sehingga sering 

disebut juga dengan e-learning. 

2. Bahan ajar dapat diterjemahkan sebagai perangkat material yang 

digunakan oleh seseorang untuk melakukan kegiatan belajar  Bahan 

ajar atau learning materials merupakan bahan pembelajaran yang 

secara langsung digunakan untuk kegiatan pembelajaran.  

3. Bahan ajar yang di buat dalam pengembangan bahan ajar IPS berbasis 

web pada mata pelajaran IPS Ekonomi kelas VIII semester II. 

4. Penelitian dilakukan di kelas VIII SMP Negeri 2 Sumberjaya 

Kabupaten Majalengka semester II tahun ajaran 2011/2012. 
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3. Pertanyaan Penelitian  

1. Bagaimana penyampaian bahan ajar IPS sebelum pengembangan 

bahan ajar IPS menggunakan  komputer berbasis web di SPM Negeri 2 

Sumberjaya ? 

2. Bagaimanakah bentuk pengembangan bahan ajar IPS menggunakan  

komputer   berbasis web pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 2 

Sumberjaya ? 

3. Bagaimana hasil pengembangan bahan ajar IPS dengan menggunakan 

komputer berbasis web pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 2 

Sumberjaya ? 

4. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pengembangan 

bahan ajar IPS menggunakan komputer berbasis WEB pada mata 

pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Sumberjaya ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

tersaji suatu deskripsi yang mengungkapkan tentang tujuan-tujuan sebagai 

berikut:  

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penyampaian bahan ajar IPS sebelum 

pengembangan bahan ajar IPS menggunakan  komputer berbasis web di 

SMP Negeri 2 Sumberjaya. 
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2. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pengembangan bahan ajar IPS 

menggunakan komputer   berbasis web pada mata pelajaran IPS di SMP 

Negeri 2 Sumberjaya. 

3. Untuk mengetahui bagaimana hasil  pengembangan bahan ajar IPS 

menggunakan komputer berbasis web pada mata pelajaran IPS di SMP 

Negeri 2 Sumberjaya. 

4. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengembangan 

bahan ajar IPS menggunakan komputer berbasis web pada mata pelajaran 

IPS di SMP Negeri 2 Sumberjaya. 

Adapun kegunaan penelitian yang penulis lakukan adalah Setelah 

mengadakan penelitian tentang pengembangan bahan ajar IPS menggunakan 

komputer berbasis web pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Sumberjaya 

kabupaten majalengka diharapkan: 

1. Menghasilkan perangkat lunak (software) dalam bentuk bahan ajar 

berbasis web yang dapat dimanfaatkan untuk belajar secara on line lewat 

jaringan internet  

2. Dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS, karena siswa saat ini lebih tertarik pada TIK. 

3. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan informasi oleh Dosen, 

Guru dan Mahasiswa dalam menyusun bahan ajar yang lebih baik. 
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D. Kerangka Pemikiran 

Nu’man Sumantri (1988) dalam (Syafruddin Nurdin 2005:21) 

menyatakan bahwa pelajaran IPS yang diberikan di sekolah-sekolah sangat 

menjemukan, membosankan. Hal ini disebabkan penyajiannya bersifat 

monoton dan ekspositoris, sehingga siswa kurang antusias yang dapat 

mengakibatkan pelajaran kurang menarik. Salah satu kewajiban guru dalam 

mengajar adalah menarik minat siswa, agar pelajaran yang diberikannya bisa 

dikuasai oleh siswa dengan baik. Seperti ditegaskan oleh Nursed 

Sumaatmadja (1996:35), bahwa guru IPS wajib berusaha secara optimum 

merebut minat anak didik terhadap pelajaran IPS, karena minat anak didik 

merupakan modal dasar mencapai keberhasilan pendidikan IPS. 

Agaknya hal tersebut yang mendorong perlu adanya metode 

pembelajaran yang menarik dalam mempelajari IPS yang oleh karena itu 

memerlukan teaching method yang bervariasi dan tidak menjenuhkan. 

Dikaitkan dengan tuntutan masa depan yang bukan hanya bersifat 

kompetitif tapi juga sangat terkait dengan berbagai kemajuan teknologi dan 

informasi maka kualitas sistem pembelajaran yang dikembangkan  harus 

mampu secara  cepat memperbaiki segala kelemahan yang ada. Salah satu 

cara yang dapat dikembangkan adalah mengubah sistem pembelajaran 

konvensional dengan sistem pembelajaran yang lebih efektif dan efisien 

dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Melaui 

pengembangan bahan ajar IPS menggunakan komputer berbasis web, 

pembelajaran dengan memanfaatkan sarana teknologi dan informasi melalui 
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jaringan internet merupakan salah satu alternativ yang tepat yang dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar/bahan ajar bagi siswa, sehingga siswa 

memiliki sumber belajar yang lain selain buku paket dan LKS yang mereka 

miliki serta  memungkinkan siswa belajar mandiri dimanapun, kapanpun 

tanpa harus tergantung pada guru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam 

bagan di bawah ini : 

Guru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) mengembangkan bahan ajar IPS menggunakan komputer 

berbasis web  

 

 

 

 

Bagan 1. 1 

 

E. Sistematika Penulisan  

Pertama, BAB 1 PENDAHULUAN, dalam BAB 1 ini mencakup A, 

Latar belakang masalah yang merupakan pendeskripsian  tentang hal-hal yang 

melatarbelakangi masalah yang timbul dalam penelitian, kemudian 

dilanjutkan dengan B. Perumusan masalah yang mencakup 1. Identifikasi 

masalah yang meliputi wilayah kajian, pendekatan penelitian dan jenis 

masalah. 2. Pembatasan masalah yaitu merupakan batasan masalah dalam 

penelitian dengan tujuan supaya dalam penjelasan penelitian tidak terjadi 

TIK 
 

PENGEMBANGAN BAHAN 
AJAR IPS BERBASIS WEB 

GURU 
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penjelasan yang melebar. 3. Pertanyaan penelitian yang merupakan sejumlah 

pertanyaan terhadap permasalahan yang timbul. Selanjutnya C. Tujuan 

penelitian yang merupakan maksud dan tujuan penelitian melakukan sebuah 

penelitian. D. Kerangka pemikiran, yang berisi tentang gambaran dasar 

tentang permasalahanyang akan diteliti. E. Sistematika penulisan yang berisi 

tentang sistematika penulisan yang ada dalam skripsi. 

Kedua, BAB II LANDASAN TEORITIS, dalam BAB II berisi tentang 

landasan-landasan teori yang berkaitan dengan pengembangan pembelajaran 

komputer berbasis web yang diperoleh dari literature-literatur seperti buku-

buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, internet, koran, dan 

sumber-sumber lain yang berkaitan.  

Ketiga, BAB III METODOLOGI PENELITIAN, dalam BAB III ini, 

berisi tentang A. Tempat dan waktu penelitian. B. Kondisi umum tempat 

penelitian hal ini dalah SMP Negeri 2 Sumberjaya Kabupaten Majalengka. C. 

Langkah-langkah penelitian. D. Teknik pengumpulan data. E. Instrument 

penelitian. F. Teknk analisis data. 

Keempat, BAB IV ANALISIS DATA DAN PENELITIAN, dalam BAB 

IV berisi tentang hasil-hasil dari penelitian yang telah dilakukan melalui 

teknik pengumpulan data.  

Kelima, BAB V PENUTUP, dalam BAB V berisi tentang kesimpulan 

dan saran dari hasil penelitian yang telah diteliti. 
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