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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan pendidikan tidak akan terlepas dari unsur belajar. Belajar      

merupakan proses seumur hidup. Manusia belajar sejak dia dilahirkan sampai 

akhir hidupnya. Belajar adalah suatu aktivitas yang disengaja dilakukan oleh 

individu agar terjadi perubahan kemampuan diri, dengan belajar anak yang 

tadinya tidak mampu melakukan sesuatu, menjadi mampu melakukan sesuatu 

itu, atau anak yang tadinya tidak terampil menjadi terampil. Dengan belajar 

manusia melakukan perubahan-perubahan sehingga tingkah lakunya 

berkembang. Belajar dapat dikatakan berhasil jika terjadi perubahan tingkah-

laku. 

Proses belajar dalam pendidikan siswa diperlukan adanya sumber 

belajar. Sumber belajar dapat berupa semua hal yang ada di dalam diri siswa 

dan sekitarnya. Penyampaian materi yang dilakukan guru di sekolah, sumber 

belajar yang sering digunakan adalah buku teks, atau sering disebut juga buku 

ajar atau buku paket. Buku teks yang ada di sekolah-sekolah biasanya 

merupakan bantuan dari dinas pendidikan yaitu melalui program Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) buku. Selanjutnya sekolah membeli sendiri buku-

buku yang diperlukan. Demikian pula di sekolah-sekolah di Kecamatan 

Bukateja. Salah satu Kecamatan di Kabupaten Purbalingga ini memiliki 36 

Sekolah Dasar yang juga mendapatkan BOS Buku dari pemerintah. 
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Buku teks sebagai sumber belajar ini digunakan untuk semua mata 

pelajaran, termasuk pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

di sekolah dasar. Mata pelajaran Pkn yang menitik beratkan pada sikap atau 

pada afektif pada umumnya, buku paket berperan sebagai sumber belajar yang 

cukup penting. Buku paket dalam pembelajaran PKn berperan sebagai 

penyampai materi. Walaupun sumber utama PKn merupakan lingkungan 

sekitar siswa (keluarga, sekolah, dan masyarakat), namun dengan adanya buku 

teks ini dapat memperjelas materi pembelajaran. 

Buku teks sebagai sumber belajar akan menuntun siswa untuk berlatih, 

berpraktik, atau mencobakan teori-teori yang sudah dipelajari dari buku 

tersebut. Oleh karena itu, guru harus secara cerdas menentukan buku teks 

karya siapa yang akan digunakan di dalam pembelajaran. Pemilihan buku teks 

ini penting karena,pada saat guru tepat menentukan buku teks terbaik, hal 

tersebut akan berpengaruh besar didalam proses pembelajaran nantinya. Buku 

teks yang baik memiliki kriteria tertentu atau standar tertentu seperti tentang 

sudut pandang, kejelasan konsep, relevansinya dengan kurikulum yang sedang 

berlaku saat ini, menarik minat, menumbuhkan motivasi, menstimulus 

aktivitas siswa, ilustratif, komunikatif, menunjang mata pelajaran lain, 

menghargai perbedaan indifidu dan memantapkan nilai-nilai. Oleh karena itu, 

perlu diadakannya analisis terhadap buku teks tersebut, dalam hal ini adalah 

buku teks PKn kelas IV yang digunakan oleh guru di Kecamatan Bukateja.  

Berdasarkan kajian awal yang dilakukan terhadap beberapa buku teks 

yang digunakan guru Sekolah Dasar kelas IV di Kecamatan Bukateja, peneliti 
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menemukan bahwa guru menggunakan buku teks yang berbeda sebagai 

sumber reverensi dalam mengajar. Buku teks-buku teks tersebut beberapa 

memiliki urutan materi dan isi materi yang berbeda pula. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif tentang Analisis Buku Teks Pendidikan 

Kewarganegaraan Sekolah Dasar Kelas IV di Kecamatan Bukateja. 

 

B. Fokus Penelitian 

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang, serta dari  kajian 

awal ditemukan fenomena-fenomena yang dipilih sebagai objek perhatian 

untuk dikaji secara ilmiah. Penelitian ini difokuskan pada kajian analisis buku 

teks Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar kelas IV yang digunakan 

oleh guru-guru kelas IV di Kecamatan Bukateja. Dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data yaitu wawancara, angket dan studi dokumen. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dikemukakan 

rumusan masalah sebagai berikut: Apakah buku teks Pendidikan 

Kewarganegaraan Sekolah Dasar kelas IV yang digunakan oleh guru kelas IV 

Sekolah Dasar di Kecamatan Bukateja telah sesuai dengan kaidah-kaidah 

penulisan buku teks? 

 

Analisis Buku Teks …, Sari Yustiana, FKIP UMP, 2012



 

 

4 

4 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuain buku teks 

Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar kelas IV yang digunakan oleh 

guru kelas IV di Kecamatan Bukateja dengan kaidah penulisan buku teks. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna : 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi guru SD Kelas IV pada umumnya dan 

kelas guru SD Kelas IV di kecamatan Bukateja pada khususnya, dalam 

memilih buku teks PKn yang sesuai dengan kaidah penulisan buku teks. 

2. Untuk memperkaya pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam bidang 

penelitian ilmiah. 
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