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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Pendidikan Kewarganegaraan 

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mencakup kajian dan 

pembahasan tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga demokrasi, rule of 

law, hak dan kewajuban warga negara, proses demokrasi, partisipasi aktif 

dan keterlibatan warga negara dalam masyarakat madani, pengetahuan 

tentang lembaga-lembaga dan sistem yang terdapat dalam pemerintahan, 

warisan politik, administrasi publik dan sistem hukum, pengetahuan tentang 

proses seperti kewarganegaraan aktif, refleksi kritis, penyelidikan dan 

kerjasama, keadilan sosial, pengertian antar budaya, dan kelestarian 

lingkungan hidup, serta hak asasi manusia (ICCE, 2003:2) 

Sofhian (2011: 6) mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan 

sebagai proses pendewasaan bagi warga Negara dengan usaha sadar dan 

terencana melalui pengajaran dan pelatihan sehingga terjadi perubahan pada 

warga Negara tersebut dalam hal pengetahuan, sikap dan perilaku yang 

bersifat kritis dan emansipatorik. Selanjutnya Azra dalam Sofhian (2011: 8) 

mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang 

cakupannya sangat luas dengan mencakupi pendidikan demokrasi 

(Democracy Educational) pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM), 
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pemerintahan, konstitusi, rule of law, hak dan kewajiban warga Negara, 

partisipasi aktif dan keterlibatan warganegara dalam masyarakat madani. 

 Dari paparan di atas maka pendidikan kewarganegaraan dapat 

diartikan sebagai pendidikan yang cakupannya meliputi seluruh aspek yang 

berkaitan dengan kenegaraan dan kewargaan, serta hubungan warganegara 

dengan pemerintah dan dengan warga Negara lain. 

 

b. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaran 

Seperti telah dijelaskan dalam pengertian di atas, pendidikan 

kewarganegaraan memiliki cakupan yang sangat luas. Kelompok mata 

pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan 

kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta 

peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan 

termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela Negara, 

penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, 

pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab 

sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta 

perilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme (Mulyasa, 2010: 47) 

Sofhian (2011: 10) menjelaskan bahwa materi pokok pendidikan 

kewarganegaraan meliputi Nasionalisme (Bangsa dan Identitas Nasional), 

Pancasila, Negara, Kewarganegaraan, konstitusi, good governance, 
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pemerintah dan Pemerintahan, hubungan sipil-militer, hubungan Agama dan 

Negara, Masyarakat Madani, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. 

 

c. Materi Pendidikan Kewarganegaraan kelas IV Sekolah Dasar 

Materi pendidikan kewarganegaraan kelas IV Sekolah Dasar 

berdasarkan Standar Isi pendidikan Nasional, yaitu pada silabus 

pembelajaran meliputi : 

 Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar  PKn Kelas IV 

Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1 

1. Memahami sistem pe- 

merintahan desa dan 

pemerintah kecamatan. 

1.1 Mengenal lembaga-lembaga dalam 

susunan pemerintahan desa dan 

pemerintah kecamatan. 

1.2 Menggambarkan struktur organisasi desa 

dan peme- rintah kecamatan. 

2. Memahami sistem pe- 

merintahan kabupaten, 

kota, dan provinsi. 

2.1 Mengenal lembaga-lembaga dalam 

susunan pemerintahan kabupaten, kota, 

dan provinsi. 

2.2 Menggambarkan struktur organisasi 

kabupaten, kota, dan provinsi. 

2 

3. Mengenal sistem pe- 

merintahan tingkat pusat 

3.1 Mengenal lembaga-lembaga negara 

dalam susunan pemerintahan tingkat 

pusat, seperti MPR, DPR, Presiden, 

MA, MK dan BPK dll. 

3.2 Menyebutkan organisasi pemerintahan 

tingkat pusat, seperti Presiden, Wakil 

Presiden dan para Menteri. 

 

4. Menunjukkan sikap 

terhadap globalisasi di 

lingkungannya. 

 

4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh 

globalisasi di lingkungannya. 

4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia 

yang pernah ditampilkan dalam misi 

kebudayaan internasional. 

4.3 Menentukan sikap terhadap pengaruh 

globalisasi yang terjadi di 

lingkungannya. 
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2. Buku teks 

a. Pengertian buku teks 

Proses pembelajaran di kelas, guru merupakan salah satu faktor 

penting, baik guru sebagi penyampai materi atau guru sebagai fasilitator 

siswa di kelas. Selain guru yang harus membantu siswa untuk membangun 

pengetahuannya, diperlukan pula sarana belajar yang efektif. Salah satu 

sarana yang dianggap penting adalah  penyediaan buku teks sebagai rujukan 

yang baik dan benar bagi siswa. Sagala (2010: 59) menjelaskan bahwa salah 

satu hal yang penting dalam belajar adalah membaca buku teks yang berisi 

tulisan materi pelajaran untuk dibaca baik berupa buku paket maupun buku-

buku lainnya yang berkaitan dengan mata pelajara. 

Penyertaan buku ini sangat penting karena buku teks pelajaran 

merupakan salah satu sarana yang signifikan dalam menunjang proses 

kegiatan pembelajaran. Buku teks pelajaran yang dimaksud adalah buku 

yang menjadi pegangan guru, baik guru pada jenjang Taman Kanak-kanak, 

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, 

Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, maupun Perguruan 

Tinggi. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 

2005 dijelaskan bahwa buku (teks) pelajaran adalah buku acuan wajib untuk 

digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka 

peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, 

kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan 

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



 

 

9 

9 

kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan 

standar nasional pendidikan (http://journal.uny.ac.id/).  

 Tarigan (1989: 13) mendefinisikan buku teks adalah buku 

pelajaran dalam bidang studi tertentu, yang merupakan buku standar, yang 

disusun oleh para pakar dalam bidang itu buat maksud-maksud dan tujuan 

instruksional, yang diperlengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang 

serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan 

perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran. 

Sedangakan Uno (2010:147) mendefinisikan buku teks sebagai penerapan 

dan pengembangan dari instructional design yang lebih menekankan pada 

prinsip-prinsip yang diadopsi dari teori dan temuan penelitian tentang 

belajar. Buku teks PKn Sekolah Dasar Kelas IV adalah buku pelajaran PKn 

yang digunakan dalam jenjang pendidikan Sekolah Dasar kelas IV. 

 Orientasi buku teks adalah untuk mengoptimalkan kegiatan belajar 

dalam rangka mencapai hasil belajar yang optimal. Oleh karena itu, buku 

teks harus dapat menyajikan bahan pembelajaran yang bermakna bagi siswa 

sebagi subjek yang belajar. Buku teks sebagai sumber belajar agar menjadi 

bermakna bagi siswa, maka pengorganisasian buku teks tersebut harus 

memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dengan buku-buku 

lainnya. Menurut Plomp dan Ely dalam Uno (2010: 147) karakteristik yang 

perlu diperhatikan dalam merancang buku teks antara lain: 
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1) Isi pesannnya harus dianalisis dan diklasifikasikan ke dalam kategori-

kategori tertentu. 

2) Setiap kategori harus dipenggal menjadi beberapa penggalan teks. 

3) Perlu ada penyajian format visualisasi untuk memberikan kemenarikan 

isi (content appealing) 

4) Kategori format judul yang berisi bahan harus diseleksi. 

5) Lebih jauh Plomp dan Ely menjelaskan bahwa untuk membuat isi 

pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa diperlukan upaya untuk 

mengorganisasi isi pembelajaran sedekat mungkin dengan cara atau 

strategi pemrosesan informasi yang dilakukan siswa. Selain itu, 

ditegaskan bahwa karakteristik buku teks yang efektif adalah 

keberadaannya disesuaikan dengan kemampuan pemrosesan kognitif 

pembacanya (siswa), yaitu dengan mempertimbangkan aspek semantik 

dan struktur bahan yang disajikan. 

 Pengorganisasian ini sangat penting, apalagi jika dikaitkan dengan 

esensi belajar dilakuakan dari yang mudah menuju yang sulit. Jika buku teks 

digunakan sebagai bagian dari proses belajar, maka pengorganisasian buku 

teks juga disusun dari yang mudah ke yang sulit, atau dari yang sederhana ke 

yang kompleks. 

Selanjutnya Tarigan (1989: 37) memaparkan peran atau fungsi buku 

teks, antara lain : 

1) Mencerminkan suatu sudut pandang. 

2) Menyediakan suatu sumber yang teratur rapi dan bertahap. 
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3) Menyajikan pokok masalah yang kaya dan serasi. 

4) Menyediakan aneka metode dan sarana pengajaran. 

5) Menyajikan fiksasi awal bagi tugas dan latihan. 

6) Menyajikan sumber bahan evaluasi dan remidial. 

 

b. Kriteria kualitas buku teks 

Buku teks yang paling penting bagi seorang pelajar atau siswa ialah 

buku teks yang relevan dengan mata pelajaran di sekolah. Semakin baik 

kualitas buku teks maka dapat diharap semakin besar manfaat dan gunanya 

bagi pelajar. Suatu buku teks dikatakan berkualitas baik apabila buku 

tersebut memenuhi sebelas butir kriteria. Butir-butir tersebut ialah : 

1) Sudut pandangan. 

2) Kejelasan konsep. 

3) Relevan dengan kurikulum 

4) Menarik minat. 

5) Menumbuhkan motivasi. 

6) Menstimulasi aktivitas siswa. 

7) Ilustratif. 

8) Komunikatif. 

9) Menunjang mata pelajaran lain. 

10) Menghargai perbedaan individu. 

11) Menetapkan nilai-nilai.  

(Greene dan Petty dalam Tarigan, 1989: 38) 
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Dari paparan di atas mengenai kriteria buku teks yang berkualitas, 

maka dapat diketahui buku teks yang tergolong dalam buku teks berkualitas, 

untuk selanjutnya dipilih buku teks yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. Berdasarkan kriteria kualitas buku teks di atas, dapat 

dijabarkan masing-masing bagian sebagai berikut: 

1) Sudut pandangan. 

Buku teks harus mempunyai landasan, prinsip atau sudut pandang tertentu 

yang menjiwai atau melandasi buku teks secara keseluruhan. Sudut 

pandangan ini dapat berupa teori dari ilmu jiwa, bahasa, dan sebaginya. 

(Greene dan Petty dalam Tarigan, 1989: 86) 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa buku teks harus mempunyai 

landasan, prinsip atau sudut pandang tertentu yang menjiwai atau 

melandasi buku teks secara keseluruhan. Landasan buku teks berupa teori 

dari berbagai ilmu, seperti ilmu pendidikan. Landasan dari ilmu 

pendidikan dapat berupa model atau metode pembelajarannyang disajikan 

dalam buku teks. Sagala (2010: 176) mengartikan model mengajar adalah 

kerangka konseptual yang mendeskripsikan dan melukiskan prosedur yang 

sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar dan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi 

sebagai pedoman bagi perencana pengajaran bagi para guru dalam 

melaksanakan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya Sagala (2010: 180) 

menjelaska mengenai beberapa jenis model pembelajarn, diantaranya 

sebagai berikut: 
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a) model pembelajaran alam sekitar 

Gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan alam sekitarnya 

adalah gerakan pengajaran alam sekitar, perintis gerakan ini antara lain 

adalah Fr. Finger (1808-1888) di Jerman dengan ”heimatkunde” 

(pengajaran alam sekitar), dan J. Lighart (1859-1916) di Belanda dengan 

”Het Volle Leven” (kehidupan senyatanya). Beberapa prinsip gerakan 

”heimatkunde” adalah: (1) dengan pengajaran alam sekitar itu, guru 

dapat memperagakan secara langsung sesuai dengan sifat-sifat atau 

dasar-dasar pengajaran; (2) pengajaran alam sekitar memberikan 

kesempatan sebanyak-banyaknya agar anak aktif atau giat tidak hanya 

duduk, dengar, dan catat saja; dan (3) pengajaran alam sekitar 

memungkinkan untuk memberikan pengajaran totalitas, yaitu suatu 

bentuk pengajaran dengan ciri-ciri: (a) suatu pengajaran yang tidak 

mengenal pembagian mata pelajaran dalam daftar pengajaran, tetapi 

guru memahami tujuan pengajaran dan mengarahkan usahanya utuk 

mencapai tujuan, (b) suatu pengajaran yang menarik minat, karena 

segala sesuatu dipusatkan atas suatu bahan pengajaran yang menarik 

perhatian anak dan diambil dari alam sekitarnya, dan (c) suatu 

pengajaran yang memungkinkan segala bahan pengajaran itu berhubung-

hubungan satu sama lain seerat-eratnya secara teratur; (4) pengajaran 

alam sekitar memberi kepada anak bahan apersepsi intelektual yang 

kukuh dan tidak verbalitas; dan (5) pengajaran alam sekitar memberikan 
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apersepsi emosional, karena alam sekitar mempunyai ikatan emosional 

dengan anak. 

Alam sekitar tidak berbeda untuk anak maupun orang dewasa, segala 

kejadian di alam sekitarnya merupakan sebagian dari hidupnya sendiri 

dalam suka maupun duka seperti kelahiran, kematian, pesta, panen, 

gotong royong, berladang, dan sebagainya. Alam sekitar sebagai 

fundamen pendidikan dan pengajaran memberikan dasar emosional, 

sehingga anak menaruh perhatian yang spontan terhadap segala sesuatu 

yang diberikan kepadanya asal itu didasarkan atas dan diambil dari alam 

sekitar. J. Ligthart (1859-1916) mengemukakan pegangan dalam ”Het 

Volle Leven” yaitu: (1) anak harus mengetahui barangnya terlebih dahulu 

sebelum mendengar namanya; (2) pengajaran sesungguhnya harus 

mendasarkan pada pengajaran selanjutnya atau mata pengajaran yang 

lain harus dipusatkan atas pengajaran itu; dan (3) haruslah diadakan 

perjalanan memasuki hidup senyatanya kesemua jurusan, agar murid 

paham akan hubungan antara bermacam-macam lapangan dalam 

hidupnya. 

Pokok-pokok pendapat pengajaran alam sekitar tersebut telah banyak 

dilakukan di sekolah, baik dengan peragaan, penggunaan bahan lokal 

dalam pengajaran dan lain-lain. Mengacu pada konsep pendidikan alam 

sekitar Tirtarahardja dan Sula (2000: 202) berpendapat bahwa beberapa 

tahun terakhir ini telah ditetapkan adanya materi pelajaran mutan likal 

dalam kurikulum, termasuk penggunaan alam sekitar. Dengan kurikulum 
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muatan lokal tersebut diharapkan anak semakin dekat dengan alam 

sekitar dan masyarakat lingkungannya. Di samping alam sekitar sebagai 

isi bahan ajar, alam sekitar juga menjadi kajian empirik melalui 

percobaan, studi banding, dan sebaginya. Dengan memanfaatkan 

sumber-sumber dari alam sekitar dalam kegiatan belajar dan mengajar, 

dimungkinkan anak akan lebih menghargai, mencintai, dan melestarikan 

lingkungan alam sekitar sebagai sumber kehidupan. 

b) model pembelajarn pusat perhatian 

Pembelajaran pusat perhatian telah mendorong berbagai upaya agar 

dalam kegiatan belajar mengajar diadakan berbagai variasi cara 

mengajar agar perhatian para siswa tetap terpusat pada bahan ajaran. 

Peluang untuk memvariasikan pengajaran terbuka luas dengan kemajuan 

teknologi, hal ini menyebabkan upaya menarik minat belajar menjadi 

lebih besar. Pemusatan perhatian dalam pengajaran dilakukan dengan 

hanya pada pembukaan pelajaran, tetapi pada setiap pembahasan materi 

pelajaran sehingga tidak ada waktu yang disia-siakan dan pengajaran 

berlangsung dengan penuh arti. 

c) model pembelajaran individual 

Pembelajaran secara individula tampak pada perilaku atau kegiatan guru 

dalam mengajar yang menitik beratkan pada pemberiaan bantuan dan 

bimbingan belajar kepada masing-masing siswa secra individual. 

Susunan suatu tujuan belajar yang didesain untuk belajar mandiri harus 

disesuaikan dengan karakteristik individual dan kebutuhan tiap siswa. 

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



 

 

16 

16 

Bentuk-bentuk belajar mandiri antara lain adalah: (1) self intruction 

semacam modul; (2) independent study; (3) individualized prescribed 

instruction; dan (4) self pacet learning. Untuk tujuan belajar 

meningkatkan kemampuan kognitif dan psikomotor lebih banyak 

ditempuh dengan belajar mandiri. Pada model pembelajaran secara 

individual, guru membaerikan bantuan belajar kepada masing-masing 

pribadi siswa sesuai mata pelajaran yang diajarkan oleh guru yang 

bersangkutan. Perilaku pembelajaran individu ini guru akan memberikan 

kesempatan dan keleluasaan kepada masing-masing individu siswa 

untuk dapat belajar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

d) model pembelajarn klasikal 

Group presentation adalah kegiatan penyampaian kepada sejumlah 

siswa, yang biasanya dilakukan oleh pengajar dengan berceramah di 

kelas. Pembelajaran klasikal mencerminkan kemampuan utama guru, 

karena pembelajan klasikal ini merupakan kegiatan belajar dan mengajar 

yang tergolong efisien. Pembelajaran secara klasikal ini memberi arti 

bahwa seorang guru melakukan dua kegiatan sekaligus yaitu mengelola 

kelas dan mengelola pembelajarn. Pengelolaan kelas adalah penciptaan 

kondisi yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran 

secara baik dan menyenangkan yang dilakukan di dalam kelas. 

2)  Kejalasan konsep. 

Konsep-konsep yang digunakan dalam sesuatu buku teks harus jelas, 

tandas. Keremang-remangan dan kesamaran perlu dihindari agar siswa 
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atau pembaca juga jelas pengertian, pemahaman dan penangkapannya. 

(Greene dan Petty dalam Tarigan, 1989: 86) 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penyajian konsep atau 

materi dalam buku teks harus jelas bagi siswa. Definisi dari suatu materi 

dijelaskan secara jelas dan tidak ambigu. Materi juga dipaparkan secara 

logis dan sistematis menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa. 

 

3)  Relevan dengan kurikulum. 

Buku teks ditulis untuk digunakan di sekolah. Sekolah mempunyai 

kurikulum. Karena itu tidak ada pilihan lain bahwa buku teks harus 

relevan dengan kurikulum yang berlaku. (Greene dan Petty dalam 

Tarigan, 1989: 86). Kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini adalah 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Oleh karena itu buku 

teks yang harus sesuai dengan KTSP tersebut. 

Menurut Mulyasa (2010: 48) kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standar, dan hasil 

belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan 

pendidikan. Sedengkan Dimyati (2009: 266) mengartikan kurikulum 

menjadi lima konsep, yakni: 

a) Kurikulum sebagai jalan meraih ijasah. 

b) Kurikulum sebagai mata dan isi pelajaran. 

c) Kurikulum sebagai rencana kegiatan pembelajaran 
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d) Kurikulum sebagai hasil belajar. 

e) Kurikulum sebgai pengalaman belajar. 

Sanjaya (2009: 9) mengartikan kurikulum sebagi sebuah dokumen 

perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi dan 

pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa, startegi dan cara yang 

dapat dikembangkan, evaluasi yang dirancang untuk mengumpilkan 

informasi tentang pencapaian tujuan, serta omplementasi dari dokumen 

yang diracang dalam bentuk nyata. Dengan demikian, pengembangan 

kurikulum meliputi penyusunan dokumen, implementasi dokumen serta 

evaluasi dokumen yang telah disusun. 

Kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini adalah KTSP. KTSP 

merupakan singkatan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. KTSP 

disusun dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tantang Sistem 

Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam 

penyusunannya, KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah 

mengacu kepada Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 

Tahun 2006 tentang standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah, Peraturan Menteri Pedidikan Nasional nomor 23 Tahun 2006 

tentang Standar Kompetensi. Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar 

dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 

2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
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Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006, dan berpedoman 

pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP). ( Muslich, 2008:1) 

Sesuai dengan namanya, kurikulum ini dikembangkan sesuai dengan 

satuan pendidikan, potensi sekolah/daerah, karakteristik sekolah/daerah, 

sosial budaya masyarakat setempat, dan karakteristik peserta didik. 

KTSP merupakan penyempurnaan dari KBK, yang merupakan singkatan 

dari Kurikulum Berbasis Kompetensi, karena menggunakan pendekatan 

kompetensi dan kemampuan minimal yang harus dicapai oleh siswa 

pada setiap tingkat kelas. Penyempurnaan KTSP terhadap KBK ini 

meliputi indikator yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk 

melihat ketercapaian hasil pembelajaran, selain itu juga dilakukan 

penyempurnaan terhadap struktur kurikulum yang meliputi jumlah mata 

pelajaran, beban belajar, alokasi waktu, mata pelajaran pilihan dan 

muatan lokal, serta sistem pelaksanaannya, baik sistem paket maupun 

sistem satuan kredit semester (SKS).  

Secara umum Tujuan diterapkanya KTSP adalah untuk memandirikan 

dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan 

(otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk 

melakukan pengambilan keputusan secara partisipasif dalam 

pengeambangan kurikulum. Secara Khusus tujuan diterapkannnya KTSP 

dijelaskan oleh Mulyasa (2010:22) adalah sebagai berikut: 

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



 

 

20 

20 

a) Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif 

sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan 

memberdayakan sumberdaya yang tersedia. 

b) Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam 

pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. 

c) Meningkatkan kompetensi yang sehat antara satuan pendidikan 

tentang kualitas pendidikan yanga akan dicapai. 

Memahami tujuan di atas, selanjutnya Mulyasa (2010: 23) menjelaskan 

perlunya KTSP diterapkan oleh setiap pendidikan, terutama berkaitan 

dengan tujuh hal sebagai berikut : 

a) Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman bagi dirinya sehingga dia dapat mengoptimalkan 

pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan 

lembaganya. 

b) Sekolah lebih mengatahui kebutuhan lembaganya, khususnya input 

pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam 

proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan 

kebutuhan peserta didik. 

c) Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah labih cocok 

untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang 

peling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya. 

d) Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam 

pengembangan kurikulum menciptakan transparasi dan demokrasi 
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yang sehat, serta lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh 

masyarakat setempat. 

e) Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-

masing kepada pemerintah, orangtua peserta didik, dan masyarakat 

pada umumnya, sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin 

untuk melaksanakan dan mencapai sasaran KTSP. 

f) Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-

sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-

upaya inovatif dengan dukungan orangtua peserta didik, masyarakat, 

dan pemerintah daerah setempat. 

g) Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan 

lingkungan yang berubah dengan cepat, serta mengakomodasinya 

dalam KTSP. 

Menurut Mulyasa (2010: 12) KTSP adalah kurikulum operasional yang 

disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan 

yang sudah siap dan mampu mengmbangkannya dengan memperhatikan 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 36: 

a) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar 

Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

b) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan 

dengan prinsip dirersivikasi sesuai dengan satuan pendidikan, 

potensi daerah dan peserta didik. 
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c) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah 

dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada 

standar kompetensi luluan dan standar isi serta panduan penyusunan 

kurikulum yang ditetapkan BSNP. 

Agar pengembanagn kurikulum dapat berhasil sesuia dengan yang 

diinginkan, maka dalam pengembangan kurikulum perlu diperhatikan 

landasan-landasan pengembangan kurikulum. Seperti yang tercantum 

dalam Kurikulum Sekolah Dasar, dalam landasan program dan 

pengembangan dikemukakan bahwa pengengembangan kurikulum 

mengacu pada tiga unsur, yaitu: 

a) Nilai dasar yang merupakan falsafah dalam pendidikan manusia 

seutuhnya. 

b) Fakta empirik yang tercermin dari pelaksanaan kurikulum, baik 

berdasarkan penilaian kurikulum, studi maupun survei lainnya. 

c) Landasan teori yang menjadi arahan pengembangan dan kerangka 

penyorotnya. 

(Dimyati dan Mudjiono, 2009: 268) 

Adanya buku teks tidak dapat terlepas dari adanya kurikulum. Buku teks 

dan kurikulum memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keeratan 

hubungan buku teks dan kurikulum seperti dua sisi mata uang yang tidak 

dapat dipisahkan. Buku teks dibuat dan dikembangkan berdasarkan 

kurikulum. Sedangkan kurikulum perlu adanya buku teks sebagai alat 

penjabaran isi, dan sebagai sumber belajar siswa untuk mencapai tujuan 
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kurikulum itu sendiri, sehingga keberadaan buku teks saling menunjang 

dengan keberadaan kurikulum. 

Hubungan dari buku teks dan kurikulum kemudian menimbulkan 

pertanyaan mengenai kemunculan dari buku teks dan kurikulum 

tersebut. Jawaban dari pertanyan yang muncul dapat dijabarkan sebagai 

berikut : 

a) Kurikulum mendahului buku teks. 

Pendapat yang umum diikuti dan dianggap paling logis-nalar ialah 

kurikulum mendahului buku teks. Setelah kurikulum ditetapkan atau 

diumumkan oleh pihak yang berwenang para pengarang menulis 

buku teks yang relevan dengan kurikulum. 

b) Buku teks mendahului kurikulum. 

Buku teks yang dianggap bermutu yang juga memang ditulis oleh 

para pakar dibidangnya dijadikan dasar, landasan dan pedoman 

penyusunan kurikulum. Mungkin sekali penulis buku teks tersebut 

ditugasi sebagai penyusun kurikulum agar yang bersangkutan dapat 

menerjemahkan idenya pada kurikulum. Bila hal ini terjadi maka 

kurikulum dan buku teks tetap sejalan, saling menunjang. 

c) Buku teks dan kurikulum serentak diumumkan. 

Penyusunan buku teks sejalan dan bersamaan dengan penyusunan 

kurikulum. Dalam proses penggodokannnya memang ada dua 

kemungkinan. Pertama kurikulum disusun lebih dahulu kemudian 

disusun buku teksnya. Kedua mungkin pula berdasarkan buku teks 
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tertentu disusun kurikulum. Baik buku teks maupun kurikulum 

serentak digunakan dan diumumkan. Bila cara ini digunakan maka 

antara kurikulum dan buku teks terdapat hubungan yang erat. 

d) Buku teks dan kurikulum lahir sendiri-sendiri. 

Ada kalanya, dan sering terjadi, antara buku teks dan kurikulum 

tidak ada pertemuan. Buku teks disusun tersendiri kemudian 

diterbitkan mungkin mendahului atau sesudah adanya kurikulum 

yang berlaku. Dengan perkataan lain, buku teks dan kurikulum lahir 

sendiri-sendiri. Dalam situasi demikian ini dapat terjadi kurikulum 

mengarah ke kanan dan buku teks mengarah kekiri. Jadi tidak ada 

persesuaian, mungkin terdapat pertentangan. Akibatnya jangankan 

saling menunjang sama arah dan tujuan pun tidak. Bila hal ini terjadi 

rasanya sia-sialah keberadaan buku teks. 

(Tarigan, 1989: 67) 

Diantara keempat hubungan keberadaan buku teks dan kurikulum, cara 

ketiga yaitu buku teks dan kurikulum serentak diumumkan dan 

digunakan yang paling ideal. Artinya penulisan buku teks dan kurikulum 

sepadu dan sejalan. Namun cara ini sukar ditempuh karena menuntut 

persiapan yang matang dan tenaga ahli yang banyak. 

Yang paling biasa dilihat ialah kurikulum diumumkan terlebih dahulu. 

Kemudian menyusul penulisan buku teks yang berdasarkan kurikulum. 

Dalam kurikulum KTSP, pengaturan mengenai buku teks ada didalam 

satandar isi. Satndar isi berisi mengenai kompetensi yang harus dimiliki 
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siswa. Menurut Mulyasa (2010: 45) Standar Isi adalah ruang lingkup 

materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang 

kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata 

pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta 

didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dari pengertian 

tersebut maka buku teks yang sesui dengan kurikulum adalah yang sesui 

dengan kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran. 

 

4) Menarik minat. 

Buku teks ditulis untuk siswa, karena itu penulis buku teks harus 

mempertimbangkan minat-minat siswa pemakai buku teks tersebut. 

Semakin sesuai buku teks dengan minat siswa, semakin tinggi daya 

penarik buku teks (Greene dan Petty dalam Tarigan, 1989: 86). Slameto 

(2010: 180) mengartikan minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. 

Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri 

sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan 

tersebut, semakin besar minat. 

Selanjutnya, Slameto (2010: 181) juga menjelaskan meningkatkan minat 

siswa yang dirangkum seperti berikut: 

a) Meningkatkan minat dengan cara memberikan informasi mengenai 

hubungan antara suatu materi dengan materi yang lalu. 
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b) Meningkatkan minat dengan cara menguraikan kegunaan materi bagi 

siswa dimasa yang akan datang. 

c) Meningkatkan minat dengan cara Menghubungkan materi dengan 

berita yang telah diketahui siswa. 

Sardiman (2011: 95) juga menjelaskan menganai cara-cara 

membangkitkan minat, yaitu: 

a) Membangkitkan adanya suatu kebutuhan. 

b) Menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau. 

c) Memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik. 

d) Menggunakan berbagai macam bentuk mengajar. 

 

5)  Menumbuhkan motivasi. 

Motivasi berasal dari kata ”motif” yang berarti daya pendorong bagi 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Dengan motivasi diartikan sebagai 

penciptaan kondisi yang ideal sehingga seseorang ingin, mau, senang 

mengerjakan sesuatu. Buku teks yang baik ialah buku teks yang dapat 

membuat siswa ingin, mau, senang mengerjakan apa yang diinstruksikan 

dalam buku tersebut. Apalagi bila buku teks tersebut dapat menggiring 

siswa ke arah penumbuhan motivasi interinsik (Greene dan Petty dalam 

Tarigan, 1989: 86). 

Uno (2008: 3) mengartikan motivasi merupakan dorongan yang terdapat 

dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah 

laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannnya. Sardiman (2011: 
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75) motivasi adalah serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-

kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, 

dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau 

mengelakkan perasaan tidak suka itu. Jadi motivasi adalah dorongan 

pada seseorang untuk melakukan sesuatu. 

Gage dan Berlier dalam Djamarah (2011: 170) menyarankan cara 

meningkatkan motivasi sebagai berikut: 

a) Pergunakan pujian verbal 

Penerimaan sosial yang mengikuti suatu tingkah laku yang diinginkan 

dapat menjadi alat yang cukup dapat dipercaya untuk mengubah 

prestasi dan tingkah laku akademis ke arah yang diinginkan. Kata-kata 

seperti ”bagus”, ”baik”, ”pekerjaanmu baik”, yang diucapkan segera 

setelah anak didik selesai mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan 

atau mendekati tingkah laku yang diinginkan, merupakan pembangkit 

motivasi yang besar. Penerimaan sosial merupakan suatu penguat atau 

insentif yang relatif konsisten. 

b) Pergunakan Tes dan Nilai Secara Bijaksana. 

Kenyataan bahwa tes dan nilai dipakai sebagai dasar berbagai hadiah 

sisial (penerimaan lingkungan, promosi, pekerjaan yang baik, uang 

yang lebih banyak, dan sebaginya) menyebabkan tes dan nilai dapat 

menjadi suatu kekuatan untuk memotivasi anak didik. Anak didik 

belajar bahwa ada keuntungan yang diasosiasikan dengan nilai yang 

tinggi. Dengan demikian memberikan tes dan nilai mempunyai efek 
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dalam memotivasi anak didik untuk belajar. Tapi tes dan nilai harus 

dipakai secara bijaksana, yaitu untuk memberikan informasi kepada 

anak didik dan untuk menilai penguasaan dan kemajuan anak didik, 

bukan untuk mrnghukum atau membandng-bandingkannya dengan 

anak didik lainnya. Penilaian diberikan sesuai dengan prestasi kerja 

dan perilaku yang ditunjukkan oleh anak didik dan bukan atas 

kemauan guru yang semena-mena. Penyalahgunaan tes dan nilai akan 

mengakibatkan menurunnya keinginan anak didik untuk berusaha 

belajar dengan baik. 

c) Membangkitkan Rasa Ingin tahu dan Hasrat Eksplorasi 

Di dalam diri anak didik ada potensi yang besar yaitu rasa ingin tahu 

terhadap sesuatu. Potensi ini dapat ditumbuhkan dengan menyediakan 

lingkungan belajar yang kreatif. Rasa ingin tahu pada anak didik 

melahirkan kegiatan yang positif, yaitu ”eksplorasi”. Keinginan anak 

untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru dalam situasi yang 

baru merupakan desakan eksploratif dari dalam diri anak didik. 

Kebangkitan motivasi tak dapat dibendung bila di dalam diri anak 

sudah membara rasa igin tahu dan hasrat eksplorasi. 

Dengan melontarkan pertanyaan atau masalah-masalah, guru dapat 

menimbulkan suatu konflok konseptual yang merangsang anak didik 

untuk bekerja. Di sini anak didik berusaha keras mencari jawaban atas 

pertanyaan yang dilontarkan itu dan berusaha memecahkan berbagai 

masalah dengan berbagai sudut pandang atau pendekatan. Motivasi 
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akan berakhir bila konflik itu terpecahkan atau bila timbul rasa bosan 

untuk memecahkannya. 

d) Melakukan hal yang Luar Biasa 

Untuk tetap mendapatkan perhatian, sekali-sekali guru dapat 

melakukan hal-hal yang luar biasa, misalnya meminta anak didik 

melakukan penyusunan soal-soal tes, menceritakan problem guru 

dalam belajar di masa lalu ketika sedang sekolah seperti mereka, dan 

sebagainya. 

e) Merangsang Hasrat Anak Didik 

Hasrat anak didik perlu dirangsang dengan memberikan kepada anak 

didik sedikit contoh hadiah yang akan diterimanya bila ia berusaha dan 

berprestasi dalam belajar. Berikan kepada anak didik penerimaan 

sosial, sehingga ia tahu apa yang dapat diperolehnya bila ia berusaha 

lebih lanjut. Dalam menerapkan hal ini guru perlu membuat urutan 

pengajaran, sehingga anak didik dapat memperoleh sukses dalam 

tugas-tugas permulaan. 

f) Memanfaatkan Apresepsi Anak Didik 

Pengalaman anak didik baik yang didapat di lingkungan sekolah 

maupun di luar sekolah dapat dimanfaatkan ketika guru sedang 

menjelaskan materi pengajaran. Anak didik mudah menerima atau 

menyerap materi pelajaran dengan mengasosiasikannya dengan bahan 

pelajaran yang telah dikuasanya. Dengan cara asosiasi, anak didik 

berusaha menghubungkan materi pelajaran yang akan diserap dengan 
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pengalaman yang telah dikuasai. Bahan apresepsi merupakan 

seperangkat materi yang dikuasai. Bahan apresepsi merupakan 

seperangkat materi yang dikuasai yang melicinkan jalan menuju 

penguasaan materi pelajaran yang baru. 

g) Terapkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam konteks yang 

unik dan luar biasa agar anak didik lebih terlibat dalam belajar. 

h) Minat kepada anak didik untuk mempergunakan hal-hal yang  sudah 

dipelajari sebelumnya. Hal ini menguatkan belajar yang lain dan 

sekaligus menanamkan suatu penghargaan pada diri anak didik, bahwa 

yang sedang dipelajarinya sekarang, juga berhubungan dengan 

pengajaran yang akan datang. 

i) Pergunakan Simulasi dan Permainan 

Kedua hal ini akan memotivasi anak didik, meningkatkan interaksi, 

menyajikan gambaran yang jelas mengenai situasi kehidupan 

sebenarnya, dan melibatkan anak didik secara langsung dalam proses 

belajar. 

j) Perkecil daya tarik sistem motivasi yang bertentangan. 

Kadang-kadang agar diterima oleh teman-temannya, anak didik 

melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh guru. Dalam hal ini guru 

sebaiknya melibatkan pimpinan (ketua kelas) anak didik dalam 

aktivitas yang berguna (menyusun tes, mewakili sekolah dalam 

pameran ilmiah dan sebagiya), sehingga teman-temannya akan meniru 

melakukan hal-hal yang positif. 
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k) Perkecil konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan terhadap 

anak didik dari keterlibatannnya dalam belajar, yaitu: 

(1) Anak didik kehilangan harga diri karena gagal memahami suatu 

gagasan atau pemecahan suatu permasalahan dengan tepat. 

(2) Dari aspek fisik anak merasa ketidaknyamanan, seperti duduk 

terlalu lama, mendengarkan penjelasan guru dalam ruangan yang 

akustiknya buruk, melihat ke papan tulis yang terlalu jauh. 

(3) Anak didik frustasi karena tidak memingkinkan mendapatkan 

penguatan (reinforcement). 

(4) teguran guru bahwa anak didik tidak mungkin mengerti sesuatu 

dari bahan pelajaran yang disampaikan. 

(5) Anak didik harus berhenti ditengah-tengah sktivitas yang menarik. 

(6) Anak didik harus melaksanakan ujian yang materi dan gagasan-

gagasnnya belum pernah diajarkan. 

(7) Anak didik harus mempelajari materi yang terlalu sulit bagi tingkat 

kemampuannya. 

(8) guru tidak melayani permintaan anak didik akan pertolongan. 

(9) Anak didik harus melakukan tes yang pertanyaan-pertanyaannya 

tidak dimengerti atau soal-soalnya terlalu remeh. 

(10) Anak didik mendapatkan umpan balik dari guru 

(11) Anak didik harus belajar dengan kecepatan yang sama dengan 

anak didik lainnnya yang lebih pandai. 
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(12) Anak didik harus bersaing dalam situasi dimana hanya beberapa 

orang anak didik saja yang dapat sukses menyelesakan suatu tugas. 

(13) Anak didik dkelompokan bersama anak didik yang kurang pandai 

dibandingkan dirinya. 

(14) Anak didik harus duduk mendengarkan presentasi 

(penjelasan/keterangan) guru yang membosankan. 

(15) Anak didik harus menghadapi guru yang tidak meneruh perhatian 

(minat) pada mata pelajaran yang diajarkannya. 

(16) Anak didik dipaksa menyelesaikan tugas yang banyak dengan 

sedikit waktu yang disediakan. 

Dari paparan mengenai cara meningkatkan motivasi di atas, yang dapat 

diaplikasaikan dalam buku teks adalah penggunaan penguatan, 

membangkitkan rasa ingin tahu siswa dan memanfaatkan apresepsi 

siswa.  

 

6)  Menstimulasi aktivitas siswa. 

Buku teks yang baik ialah buku teks yang meragsang, menantang, dan 

menggiatkan aktivitas siswa. Di samping tujuan dan bahan, faktor 

metode sangat menentukan dalam hal ini (Greene dan Petty dalam 

Tarigan, 1989: 87). 

Dalam kegiatan belajar, tidak akan terlepas dari aktivitas. Sardiman 

(2011: 97) menegaskan bahwa tanpa adanya aktivitas, proses belajar 

tidak mungkin dapat berlangsung dengan baik. Banyak jenis aktivitas 
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yang dapat dilakukan siswa, bukan hanya mendengar dan mencatat. Dari 

macam-macam aktivitas yang dapat dilakukan siswa, aktivitas yang 

dapat dilakukan dengan panduan buku teks adalah visual activities, yaitu 

kegiatan membaca dan memperhatikan gambar. 

Ahmadi dan Supriyono (2008: 132) mencontohkan aktivitas belajar 

sebagai berikut: 

a) mendengarkan 

b) memandang 

c) meraba, membau, dan mencicipi/mengecap 

d) menulis atau mencatat 

e) membaca 

f) membuat ikhtisar atau ringkasan dan menggarisbawahi 

g) mengamati tabel-tabel, diagram-diagram dan bagan-bagan 

h) menyusun paper atau kertas kerja 

i) mengingat 

j) berfikir 

k) latihan atau praktek 

Dari aktivitas-aktivitas belajar siswa di atas, yang dapat ditunjang 

dengan buku teks adalah aktivitas menulis; membaca; membuat ikhtisar; 

mengamati tabel, diagram, dan bagan; serta aktivitas latihan atau 

praktek. 
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7)  Ilustratif. 

Buku teks harus disertai dengan ilustrasi yang mengena lagi menarik. 

Ilustrasi yang cocok pastilah memberikan daya penarik tersendiri serta 

memperjelas hal yang dibicarakan (Greene dan Petty dalam Tarigan, 

1989: 87). 

Berdasarkan penjelasan di atas, ilustrasi yang diharapkan pada buku teks 

adalah ilustrasi yang digunakan tepat atau sesuai dengan tema atau 

materi, mengena pada siswa, dan dapat membantu pemahaman siswa. 

 

8)  Komunikatif. 

Buku teks harus dimengerti oleh pemakainya, yakni siswa. Pemahaman 

harus didahului oleh komunikasi yang tepat. Faktor yang utama berperan 

di sini ialah bahasa. Bahasa buku teks haruslah: 

a) Sesuai dengan bahasa siswa. 

b) Kalimat-kalimatnya efektif. 

c) Terhindar dari makna ganda. 

d) Sederhana. 

e) Sopan. 

f) Menarik. 

(Greene dan Petty dalam Tarigan, 1989: 87). 

Berdasarkan kriteria di atas, kriteria buku teks yang komunikatif adalah 

yang menggunakan bahasa yang mudah dimengerti siswa, menggunakan 

kalimat-kalimat yang efektif, kalimat-kalimatnya tidak menimbulkan 
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makna ganda, bahasa yang digunakan sederhana, bahasa yang digunakan 

sopan, dan bahasa yang digunakan menarik bagi siswa. 

 

9) Menunjang mata pelajaran lain. 

Buku teks mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia misalnya di 

samping menunjang mata pelajaran Bahasa Indonesia, juga menunjang 

mata pelajaran lain. Melalui mata pelajaran Bahasa Indonesia 

pengetahuan siswa dapat bertambah dengan soal-soal sejarah, ekonomi, 

matematika, geografi, kesenian, transmigrasi, gizi, olah raga, dan 

sebaginya (Greene dan Petty dalam Tarigan, 1989: 87). 

Buku teks PKn yang digunakan di SD setidaknya menunjang mata 

pelajaran wajib bagi SD, yaitu Bahasa Indonesia, IPS, IPA, dan 

Matemarika. 

 

10)  Menghargai perbedaan individu. 

Buku teks yang baik tidak membesar-besarkan perbedaan individu 

apalagi merendahkan individu tertentu. Perbedaan-perbedaan dalam 

kemampuan, bakat, minat, ekonomi, sosial, budaya setiap individu tidak 

dipermasalahkan tetapi diterima sebagaimana adanya (Greene dan Petty 

dalam Tarigan, 1989: 87). 

Berdasarkan penjelasan di atas, buku teks PKn yang menghargai 

perbedaan individu adalah yang menghargai perbedaan agama, suku 

bangsa, dan tingkat ekonomi keluarga. 
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11)  Menetapkan nilai-nilai.  

Buku teks yang baik berusaha untuk menetapkan nilai-nilai yang berlaku 

dalam masyarakat. Uraian-uraian yang menjurus kepada penggoyahan 

nilai-nilai yang berlaku pantas dihindarkan (Greene dan Petty dalam 

Tarigan, 1989: 88). Dalam pengembangan silabus, terdapat suatu 

pengambangan karakter yang harus dimiliki oleh siswa pada tiap 

pembelajaran. Karakter siswa yang diharapkan tersebut berkaitan dengan 

nilai-nilai yang harus dimiliki oleh siswa. Karakter siswa tersebut adalah 

dapat dipercaya (trustworthines), rasa hormat dan perhatian (respect), 

tekun (diligence) , tanggung jawab (responsibility), berani (courage), 

integritas (integrity), peduli (caring), jujur (fairnes) dan 

kewarganegaraan (citizenship). Setidaknya, dalam buku teks terdapat 

pengembangan karakter tersebut, untuk menunjang kurikulum yang 

berkaitan dengan pengembangan karakter. 

Kriteria buku teks diatas merupakan kriteria analisis isi buku teks. 

Selain kriteria buku teks yang berkualitas, dalam pemilihan buku teks 

sebagai sumber belajar perlu diperhatikan pula kriteria memilih buku teks. 

Soelaiman (1979: 269) menjelaskan kriteria untuk memilih buku pelajaran 

(nama lain buku teks) ialah : 

1) Sehubungan dengan tujuan pendidikan, misalnya: jelaskah dikemukakan 

dalam buku itu tujuan yang ingin dicapai. 

2) Sehubungan dengan ukuran buku itu, misalnya mengenai besarnya 

huruf, spasi dan margin, kualitas kertas, format, dan lain-lain. 
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3) Sehubungan dengan penyusunan isi buku, kriteriumnya mengenai 

kemungkinan murid-murid dapat belajar sendiri, demikian juga tentang 

adanya kemungkinan belajar berdasarkan perbedaan individual anak, dan 

tentang pengadaan tugas yang mendorong kegiatan murid belajar, dan 

lain-lain. 

4) Berkenaan dengan cara penulisan, kriterium itu mengenai penyajian 

bahan yang cukup jelas dan sesuai dengan tingkat perkembangan murid, 

dipersyaratkan juga mengenai bobot yang ditekankan pada pemahaman 

atau pada belajar mekanis. Sistimatik penyusunan menurut tingkat 

kesulitan bahan yang disajikan memenuhi keperluan dan minat anak 

serta menantang murid untuk belajar. 

5) Kriterium mengenai isi buku dipersyaratkan agar fakta-fakta yang 

disajikan memenuhi keperluan dan minat anak serta menantang murid 

untuk belajar. 

6) Perlu juga diperhatikan, apakah buku itu dilengkapi dengan ilustrasi, 

gambar, garafik tabel, atau map, dan lain-lain. 

Buku teks itu sendiri dalam penyusunannya perlu disesuaikan 

dengan tingkat perkembangan siswa. Hal ini dilakuakan melalui penyajian 

yang menarik supaya dapat membangun minat dan membangun motivasi 

peserta didik untuk belajar. Hanafiah (2010: 31) mengungkapkan penyajian 

bahan ajar dalam hal ini adalah buku ajar atau buku teks, sebagai berikut : 

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



 

 

38 

38 

1) Sekuens kronologis, yaitu penyusunan bahan  ajar bagi siswa berdasar 

urutan waktu, seperti peristiwa sejarah, perkembangan historis suatu 

institusi, atau kronologis penemuan karya ilmiah. 

2) Skuens kausal, yaitu penyusunan bahan ajar dimana siswa dihadapkan 

untuk mempelajari sesuatu sebab (Causal) sehingga menemukan sesuatu 

akibat. 

3) Sekuens struktural, yaitu bahan ajar disusun/disajikan berdasarkan 

struktural keilmuan,misalnya belajar angka 1-10, selanjutnya tambah, 

kurang, kali, bagi, dan seterusnya. 

4) Sekuens logis, yaitu bahan ajar disusun dari bagian menuju eseluruhan, 

dari nyata ke abstrak, atau dari sederhana menuju kompleks. 

5) Skuens psikologis, yaitu bahan ajar disusun dari keseluruhan ke bagian, 

atau dari kompleks ke sederhana. 

6) Sekuens spiral, yaitu bahan ajar dipusatkan pada topik atau pokok 

bahasan tertentu (populer dan sederhana), kemudian diperluas, 

diperdalam dan kompleks. 

7) Rangkaian ke belakang (backward chining), yaitu belajar dimulai dari 

langkah terakhir dan mundur ke belakang. 

8) Sekuens berdasarkan hierarki belajar dengan prosedur, diantaranya: 

a) Tujuan khusus pembelajaran dianalisis. 

b) Kemudian dicari suatu hierarki urutan bahan ajar untuk mencapai tujun 

tersebut. 
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c) Hierarki tersebut menggambarkan urutan perilaku apa yang mula-mula 

harus dikuasai siswa sampai dengan urutan perilaku terakhir. 

Kriteria berdasarkan Soelaiman (1979: 269) dan Hanafiah (2010: 31) 

merupakan kriteria buku teks secara fisik. 

B. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian tentang analisis buku telah dilakukan oleh Nigi Purwo Handoyo 

dalam skripsinya di Program studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, 

Fakulatas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto tahun 2002, dengan judul ”Analisis Kesesuaian Buku-Buku 

Teks Bahasa Jawa SLTP Dengan Kurikulum Bahasa Jawa SLTP 1994”. 

Dengan hasil kesesuaian materi buku teks ”wursita Basa”, sebesar 69,86%, 

buku teks ”Bisa Basa” sebesar 67,60%, dan buku teks ”Pelajaran Bahasa 

Jawa” 68,06%.  
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