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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK) sangat pesat, dampak dari pesatnya perkembangan IPTEK tersebut 

mempengaruhi aspek-aspek dalam kehidupan termasuk aspek pendidikan sains. 

Pendidikan sains memegang peranan yang sangat penting karena landasan dari 

perkembangan IPTEK adalah pola pikir para saintis dalam memecahkan 

permasalahan ilmiah yang dihadapinya.  

Salah satu subjek pendidikan sains yang memegang peranan dalam 

perkembangan sains dan teknologi adalah pelajaran fisika. Hal ini karena, fisika 

merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda 

di alam baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati bahkan 

beberapa hanya berbentuk teori yang pembahasannya melibatkan imajinasi atau 

keterlibatan gambaran yang kuat (Setiawan, 2012). 

Berdasarkan penjabaran fisika oleh Sutarto (2005) bahwa dalam 

mempelajari fisika membutuhkan kemampuan berfikir dan analisis karena pada 

beberapa kasus yang abstrak perlu menggunakan pemikiran yang logis, sistematis 

serta analisis yang mendalam dengan berbagai tinjauan teori untuk mengetahui 

gelaja alam yang terjadi. Tujuan dari mempelajari gelaja tersebut adalah untuk 

memperoleh produk fisika yang bersifat khas dan dapat menjelaskan gejala alam 

tersebut. Hal ini, produk fisika terdiri dari konsep, hukum, atau teori yang dibuat 

dalam sebuah buku nonteks.  
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Menurut Suherli (2008) Buku nonteks pelajaran yang mengangkat materi 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang memiliki kedudukan sebagai buku 

yang melestarikan kekayaan IPTEK yang telah dikembangkan. Berbagai 

penemuan IPTEK, baik yang telah dikembangkan bangsa lain maupun oleh 

bangsa Indonesia dapat dilestarikan dalam dokumen tertulis, yaitu buku nonteks 

pelajaran. 

 Salah satu buku nonteks pelajaran jika diklasifikasikan berdasarkan 

fungsinya terdiri atas jenis buku pengayaan, referensi, dan panduan pendidik. 

Berdasarkan ketiga jenis buku nonteks pelajaran ini buku yang memuat materi 

yang dapat memperkaya, meningkatkan penguasaan IPTEK dan keterampilan 

serta membentuk kepribadian mahasiswa, pendidik, pengelola pendidikan, dan 

masyarakat pembaca lainnya adalah buku pengayaan. 

Dengan menggunakan pendekatan SETS buku pengayaan diterapkan pada 

sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat. Maka prinsip-prinsip pembelajaran 

atau prosedur membelajarkan mahasiswa tentang materi pokok dari salah satu 

mata pelajaran di satuan pendidikan dapat dituangkan dalam buku pengayaan 

yang berorientasi SETS sebagai upaya pengembangan kualitas pendidikan yang 

mengangkat materi kekayaan alam dan budaya bangsa Indonesia (Suherli, 2008). 

Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan banyak suku dan budaya, yang 

memiliki ragam arsitektur sesuai dengan daerahnya, biasa disebut arsitektur 

vernakular.  

Arsitektur vernakular adalah arsitektur yang tumbuh dari kondisi alam 

setempat diciptakan oleh warga setempat berakar dalam keunikan budayanya 

yaitu upaya beradaptasi terhadap alam setempat melahirkan keanekaragaman 
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karya arsitektur unik lokal. Arsitektur vernakular telah teruji dalam waktu yang 

lama, dengan sistem ventilasi buatannya maupun beradaptasi dengan kondisi 

iklim dan alam di Indonesia pada rumah tradisional (Purbadi, 2015).  

Rumah tradisional merupakan kekayaan yang dimiliki Indonesia, yang 

sepatutnya dilestarikan keberadaaannya sebagai warisan budaya yang tak ternilai 

harganya. Kekayaan budaya rumah tradisional Provinsi Jambi yang berada di 

Desa Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk, Kota Seberang Jambi seperti pada 

Gambar 1.1 berikut. 

 

 

 

    

 

 

Gambar 1.1 Rumah Tradisional di Kota Seberang Jambi 

Sumber: Dokumentasi 

 

Rumah tradisional ini yang diciptakan oleh nenek moyang kita adalah 

produk dari pengalaman hidup bertahun-tahun, dan telah mengalami bermacam-

macam kondisi alam. Pada akhirnya rumah yang diciptakan sangat 

memperhatikan kenyamanan bagi penguninya baik nyaman dan aman dari 

gangguan alam (cuaca dan iklim), gangguan binatang buas dan tentunya gangguan 

dari musuh, maka rumah tradisional ini sangat berperan penting dalam kehidupan 

(Prasetyo, 2016).  

Dalam kehidupan manusia, kenyamanan ruangan sangat berpengaruh 

penting bagi manusia yang disebut dengan kenyamanan termal. Kenyamanan 

termal tercipta karena adanya suatu kondisi termal yang dirasakan oleh manusia 
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tetapi dikondisikan oleh lingkungan dan benda-benda di sekitar arsitekturnya 

(Massarran, 2013). Kondisi termal aliran udara yang dapat dirasakan didalam 

suatu ruangan dapat berupa suhu udara, kelembaban udara, tekanan udara, dan 

kecepatan angin. Hal ini dapat diterapkan kedalam suatu pembelajaran Fisika 

Lingkungan, kemudian diaplikasikan dalam prinsip-prinsip fisika yang terjadi di 

sekitar masyarakat. 

Oleh karena itu, berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan di 

kelas Fisika Reguler A 2017 mengatakan bahwa buku pengayaan fisika dengan 

kearifan lokal belum ada dan sebanyak 53.5% mahasiswa mengatakan buku 

pengayaan fisika terkait dengan karifan lokal Jambi lebih menarik. Maka dengan 

demikian peneliti melakukan “Pengembangan Buku Pengayaan Fisika 

Beroreientasi SETS Tentang Kajian Sistem Tata Udara dan Termal pada 

Rumah Tradisional Jambi”. Sehingga buku pengayaan ini berguna untuk 

memperkaya wawasan, pengalaman, dan pengetahuan pembacanya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana produk akhir buku pengayaan fisika berorientasi SETS tentang 

kajian sistem tata udara dan termal pada rumah tradisional Jambi? 

2. Bagaimana persepsi mahasiswa mengenai buku pengayaan fisika 

berorientasi SETS tentang kajian sistem tata udara dan termal pada rumah 

tradisional Jambi? 
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1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan uraian rumusan masalah, tujuan pengembangan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana produk akhir buku pengayaan fisika 

berorientasi SETS tentang kajian sistem tata udara dan termal pada rumah 

tradisional Jambi. 

2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa mengenai buku 

pengayaan fisika berorientasi SETS tentang kajian sistem tata udara dan 

termal pada rumah tradisional Jambi. 

 

1.4 Spesifikasi Pengembangan 

Spesifikasi produk yang diharapkan dari penelitian pengembangan ini yaitu: 

1. Buku pengayaan fisika berorientasi SETS (Science Environment Technology 

and Society) dengan Tema “Sistem Tata Udara dan Termal”. 

2. Materi yang disajikan dikaitkan dengan masalah disekitar kehidupan 

sehingga lebih mudah memahami materi tersebut. 

3. Buku pengayaan fisika yang dikembangkan dicetak dengan ukuran A5 (14,8 

cm x 21,0 cm) dan berisi ± 100 halaman. 

4. Buku pengayaan fisika menggunakan pendekatan SETS (Science, 

Environment, Technology and Society) disusun sesuai dengan sub bagian 

yaitu: halaman awal buku, pendahuluan (kata pengatar), daftar isi, uraian 

materi (mulai dari isi/pendahuluan, pemahaman konsep, aplikasi konsep, 

pemantapan konsep, serta evaluasi), terdapat rangkuman dan penutup 

(glosarium dan daftar pustaka). 
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5. Penyusunan buku mengacu pada alur pendekatan SETS. 

6. Model pengembangan buku menggunakan model ADDIE. 

7. Tema yang dikembangkan pada buku ini adalah “Sistem Tata Udara dan 

Termal” dengan menghubungkan dengan rumah tradisional Jambi. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

Hasil pengembangan buku pengayaan fisika berorientasi SETS ini 

diharapkan mampu memberikan manfaat bagi: 

1. Mahasiswa 

a. Menambah bahan ajar/buku pengayaan fisika yang berorientasi SETS 

pada rumah tradisional sebagai pengayaan pendidikan terhadap tentang 

kajian sistem tata udara dan termal. 

b. Memberikan wawasan dalam mengenal kearifan lokal rumah tradisional 

provinsi Jambi pada tentang kajian sistem tata udara dan termal. 

2. Peneliti 

a. Memberikan pengalaman dan keterampilan serta wawasan dalam 

mengembangkan buku pengayaan fisika sebagai bahan ajar pendukung 

yang berkualitas baik. 

b. Sebagai acuan dalam pengembangan buku pengayaan fisika berikutnya. 

 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Diperlukan batasan-batasan masalah yang ditentukan sebagai tolak ukur 

untuk suatu pencapaian target analisis. Berikut batasan masalah yang bisa diambil 

yaitu: 
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1. Pengembangan buku pengayaan fisika berorientasi SETS hanya 

dikembangkan dalam pokok bahasan rumah tradisional Jambi sebagai 

pengayaan pengetahuan tentang kajian sistem tata udara dan termal. 

2. Pada penelitian ini hanya sampai tahap pengembangan (development) pada 

buku pengayaan fisika. 

3. Penelitian ini hanya mensimulasi desain arsitektur tradisional Jambi dalam 

kajiannya dengan analisis termal dengan menggunakan aplikasi Sketchup 

dan Ecotect. 

4. Keterbatasan waktu sehingga uji coba instrumen hanya dapat dilakukan 

sekali. 

5. Pada tahap penyebaran hanya dapat dilakukan pada ≥ 30 mahasiswa. 

 

1.7 Defenisi Istilah 

Berikut ini adalah beberapa definisi mengenai istilah-istilah yang terdapat 

dalam penelitian dalam penelitian ini: 

1. Buku pengayaan merupakan buku yang dapat memperkaya dan 

meningkatkan penguasaan IPTEK, keterampilan, dan membentuk 

kepribadian mahasiswa, pendidik, pengelola pendidikan, dan masyarakat 

lainnya (Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008). 

2. Pendekatan SETS adalah pendekatan sains (S-pertama) kebentuk teknologi 

(T) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (S-kedua) yang perlu dipikirkan 

berbagai implikasinya pada lingkungan (E) fisik maupun mental (Binadja, 

2005). 
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3. Rumah tradisional merupakan bangunan rumah yang mencirikan atau khas 

bangunan suatu daerah di Indonesia yang melambangkan kebudayaan dan 

ciri khas masyarakat setempat. Hingga saat ini masih banyak suku atau 

daerah-daerah di Indonesia yang masih memperhatikan rumah tradisional 

sebagai usaha untuk memelihara nilai-nilai budaya (Faisal, 2014). 

4. Kenyamanan Termal adalah suatu kondisi termal yang dirasakan oleh 

manusia tetapi dikondisikan oleh lingkungan dan benda-benda di sekitar 

arsitekturnya (Massarran, 2013). 

 

 

 

 

 

 


