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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan sangat dibutuhkan pada perkembangan anak-anak diusia 

dini. Pendidikan menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

siswa mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar sampai perguruan tinggi. 

Pendidikan adalah proses pembelajaran yang dilakukan seseorang untuk 

mengembangkan potensi dalam dirinya yang bermanfaat untuk masyarakat 

secara luas. Hal tersebut didukung dengan undang-undang UU No. 20 Tahun 

2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikian juga memiliki tujuan yang 

sangat bereran terhadap perkembangan peserta didik.  

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3,  

Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan 

pendidikan nasional menjadikan peserta didik memiliki pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan yang tinggi serta memegang teguh nilai-nilai 

luhur bangsa.  

Agar bisa mencapai tujuan pendidikan nasional, diperlukan seperangkat 

alat. Salah satu alat tersebut yaitu kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu 

alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus menjadi pedoman dalam 
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melaksanakan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. 

Kurikulum silih berganti selalu berubah-ubah karena disesuikan dengan 

perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum di Indonesia sudah 

melakukan perubahan beberapa kali, menurut Alhamuddin dalam jurnal yang 

berjudul “Sejarah Kurikulum di Indonesia” yang membahas mengenai beberapa 

perubahan dan penyempurnaan kurikulum di Indonesia dari masa orde lama, 

orde baru hingga sekarang. Jurnal tersebut menyebutkan bahwa kurikulum di 

Indonesia mengalami perubahan dan penyempurnaan pada tahun 1947, 1952, 

1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Tahun 2013 merupakan 

perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia terbaru atau yang biasa disebut 

Kurikulum 2013 (kurtilas).  

Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter dan 

memiliki empat aspek penilaian yang harus dikuasai peserta didik yaitu aspek 

pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Ke-empat aspek 

tersebut bisa terwujud dengan adanya fasilitas dan sumber belajar yang 

memadai. Fasilitas dan sumber belajar yang memadai bermanfaat agar 

penerapan kurikulum 2013 bisa berjalan dengan lancar. Fasilitas yang dimaksud 

yaitu seperti pelatihan-pelatihan terhadap guru mengenai penerapan kurikulum 

2013. Melalui pelatihan tersebut, guru-guru yang mengikuti pelatihan 

diharapkan bisa menerapkan kurikulum 2013 di masing-masing sekolah yang 

diajarnya. Selanjutnya ada sumber belajar berupa buku panduan kurikulum 

2013, buku ajar, dan lain sebagainya. Buku ajar ialah salah satu sumber belajar 

bagi siswa dan panduan bagi guru untuk menyampaikan pelajarannya. 
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Buku ajar hendaknya dipilih karena memiliki acuan sesuai dengan 

kurikulum yang sedang berjalan yaitu kurikulum 2013. Buku ajar yang yang 

menjadi acuan pada kurikulum 2013 sudah disiapkan oleh Kemendikbud, yaitu 

buku ajar guru dan buku siswa yang wajib dipahami maupun dipelajari. Buku 

ajar ini berfungsi untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran sesuai dengan tema yang sudah ditentukan dibuku guru ataupun 

buku siswa. Buku siswa berperan sebagai panduan aktifitas pembelajaran untuk 

memudahkan peserta didik dalam menguasai kompetensi tertentu. 

Buku ajar guru dan buku siswa yang diterbitkan oleh Kemendikbud pada 

tahun 2013 untuk tingkat sekolah dasar berbeda dengan dengan buku ajar yang 

terbit pada tahun 2006. Buku ajar tersebut bisa berbeda karena adanya perubahan 

kurikulum dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 di rubah 

menjadi Kurikulum 2013 (Kurtilas). Buku ajar kurikulum 2013 tidak berbenttuk 

mata pelajaran, melainkan berbentuk tema dan sub-tema yang bersifat tematik-

integratif sehingga semua pelajaran menjadi satu tema kecuali Pendidikan 

Agama dan Budi Pekerti. Implementsi kurikulum 2013, guru mendapatkan buku 

teks pelajaran atau buku ajar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No.71 pasal 1 tahun 2013 tentang Buku Teks. Kurikulum 2013 ada 

dua buku yang digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran, yatu buku teks 

pelajaran untuk siswa dan buku panduan untuk guru. Buku teks pelajaran untuk 

siswa merupakan sumber utama pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar 

dan kompetensi inti. Sedangkan, buku panduan untuk guru merupakan pedoman 
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yang memuat strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran 

dan penilaian untuk setiap tema pembelajaran yang akan disampaikan. 

Penyusunan sebuah buku ajar memiliki beberapa aturan yang harus 

sesuai dan dipenuhi oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dimana 

buku ajar sangat mempengaruhi proses dalam pencapaian hasil pembelajaran 

dan faktor pendukung proses pembelajaran di sekolah. Ada beberapa aspek-

aspek yang harus dipenuhi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dalam 

penyusunan buku ajar diantaranya sesuai dengan Standar Kompetensi Kelulusan 

(SKL), Kompetensi Inti (KI), dan Standar Kompetensi (SK). Selain kualitas 

aspek-aspek tersebut, perlu diperhatikan juga model pembelajaran maupun 

media pembelajaran yang diperlukan dalam penyampaian suatu materi sebagai 

pelengkap. Buku ajar yang tidak sesuai dengan aspek aspek Standar Kompetensi 

Kelulusan (SKL), Kompetensi Inti (KI), dan Standar Kompetensi (SK), maka 

buku ajar tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam kurikulum 2013.  

Peneliti melakukan analisis awal pada buku guru dan buku siswa yang 

akan peneliti analisis dan menemukan satu bagian yang kurang tepat/cocok. 

Pada buku guru pembelajaran 6 KD 3.8. Mengenal  dan menentukan panjang 

dan berat dengan satuan tidak baku menggunakan benda/situasi konkret. 

Penjelasan pada buku siswa isinya hanya menghitung benda saja, untuk 

menghitung panjang belum ada.  

Buku ajar guru dan siswa diciptakan oleh tangan manusia, sehingga 

masih mungkin terjadinya kesalahan atau kekurangan pada buku tersebut, 

melalui penelitian ini diharapkan peneliti bisa menemukan kesalahan atau 
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kekurangan yang bermanfaat untuk menutupi kekurangan atau kesalahan yang 

ada pada buku ajar guru dan buku siswa yang akan peneliti analisis pada kelas I 

tema Keluargaku, subtema Kebersamaan dalam Keluarga. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti buku guru dan buku siswa  

kelas 1 tema Keluargaku subtema Kebersamaan dalam Keluarga dengan 

mengacu pada kurikulum yang berlaku taitu kurikulum 2013. Hal tersebut 

dikarenakan buku ajar merupakan salah satu sumber belajar yang sangat penting 

dan sangat mendukung kegiatan belajar mengajar di kelas. 

B.  Fokus Penelitian 

Peneliti memiliki fokus penelitian agar penelitian tidak terlalu luas agar 

peneliti lebih terarah terhadap topik yang sedang dibahasnya, peneliti 

memfokuskan pada analisis buku guru dan buku siswa  kelas 1 tema Keluargaku 

subtema Kebersamaan dalam Keluarga di SD Negeri 1 Kotayasa. 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah disini yaitu “Bagaimana kesesuaian buku guru dan 

buku siswa  kelas 1 tema Keluargaku subtema Kebersamaan dalam Keluarga di 

SD Negeri 1 Kotayasa. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yang ingin peneliti ingin capai yaitu untuk 

mengetahui kelayakan dan kesesuaian buku guru dan buku siswa kelas 1 tema 

Keluargaku subtema Kebersamaan dalam Keluarga di SD Negeri 1 Kotayasa. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan 

informasi terhadap pihak-pihak yang terkait mengenai kelayakan dan 

kesesuaian buku guru dan siswa kurikulum 2013 tema Keluargaku subtema 

Kebersamaan dalam keluarga di kelas 1 SD Negeri 1 Kotayasa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Guru 

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa menjadi evaluasi dalam 

penerapan Kurikulum 2013 dan memberikan wawasan yang lebih terkait 

penggunaan buku guru dan buku siswa. 

b. Sekolah/Instansi Terkait 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan 

informasi terkait kekurangan yang terdapat pada buku guru dan buku siswa 

di kelas 1 tema Keluargaku subtema Kebersamaan dalam Keluarga di SD 

Negeri 1 Kotayasa. 

Analisis Buku Guru…, Abdul Rizal Alfattah, FKIP UMP, 2019




