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 BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah suatu yang berharga yang dapat diwariskan kepada

generasi muda. Generasi muda merupakan generasi yang menggantikan

dikemudian harinya, bentuk dan corak generasi yang akan datang ditentukan oleh

generasi masa sekarang.

 Dunia modern tidak dapat dipisahkan dari perbukuan kehidupan manusia

modern identik dengan adanya buku. Buku merupakan kebudayaan manusia dapat

dilestarikan dan dilanjutkan kegenerasi berikutnya. Jenis buku yang paling

penting dan fungsional bagi pelajaran ialah buku teks. Buku teks dapat

memberikan motivasi belajar bagi siswa dalam berbagai mata pelajaran. Buku

teks dapat memberikan perangsang atau atau menstimulasi aktivitas siswa. Buku

teks yang baik dapat memberikan bahan pengajaran yang tersusun rapi,

memantapkan nilai-nilai yang berlaku.

Dengan adanya buku-buku maka ilmu pengetahuan dapat dikumpulkan

dalam suatu wadah yang selalu tersedia secara permanen. Buku teks atau buku

pelajaran merupakan sarana atau instrumen yang paling baik dan ampuh, buku

teks merupakan sarana penting dan ampuh bagi penyediaan dan pemenuhan

pengalaman tak langsung dalam jumlah yang besar dan rapi. Banyak cara efektif

yang dapat terorganisasi dilakukan oleh para siswa menggunakan dan
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memanfaatkan buku mereka antara lain dengan cara melatih mereka membaca

intensif.

Dalam hal ini guru hendaklah menjelaskan bahwa nilai buku teks tergantung

atas penggunaannya bagi tujuan-tujuan mempelajari keuntungan-keuntungan

khusus buku tersebut.

Buku merupakan kunci kearah gudang ilmu pengetahuan. Siapa yang ingin

maju dan pandai haruslah menggunakan manfaat buku teks. Petani harus

membaca buku pertanian, pedagang harus membaca buku ekonomi, politisi harus

membaca buku tentang politik, ilmu kenegaraan, kemasyarakatan dan lain-lain.

Buku teks berfungsi sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar dalam

matapelajaran tertentu, semakin baik kualitas baik maka semakin sempurna

pengajaran mata pelajaran yang ditunjangnya. Buku teks berkaitan erat dengan

kurikulum yang berlaku. Buku teks yang baik haruslah relevan dan menujang

pelaksanaan kurikulum. 

 Seiring dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami

perubahan reformasi dan ini mengakibatkan perkembangan tersebut, maka

pendidikan harus dapat beradaptasi dengan menyesuaikan kurikulum yang sedang

berlaku.

Dalam rangka melakukan perubahan pendidikan tersebut, Departemen

Pendidikan Nasional (Depdiknas) sedang melakukan penyempurnaan kurikulum

ini merupakan respon atas berbagai masukan dan tanggapan terhadap konsep dan

implementasi kurikulum 1994 yang dirasa memiliki beberapa kelemahan dan

kekurangan, baik dari segi substansi maupun pendekatan dan organisasi
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kurikulum. Perubahan kurikulum juga dominan diterapkannya otonomi

pendidikan di tingkat kabupaten dan kota. 

Perubahan kurikulum ini hendaknya dipahami tidak sekedar penyesuaian

subtansi materi dan format kurikulum dengan tuntutan perkembangan, tetapi

pergeseran paradigma (paradigma shift) dari pendekatan pendidikan yang

berorientasi hasil atau standard (outcome – based education).

Kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sebesar
20%, menetapkan nilai standard kelulusan, membuat program kemitraan
antara sekolah di kawasan Timur Indonesia (KTI) dan kawasan Barat
Indonesia (KBI) hingga menetapkan standar dalam kualitas buku pelajaran
(Solo Pos, 11 September 2004). 

Buku pelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang digunakan dalam

proses pembelajaran dan buku juga masih memegang peranan yang penting.

Menurut Patrick dalam Supriyadi (2000: 46) “buku sekolah khususnya buku

pelajaran merupakan media instruksional yang dominan peranannya di kelas”. 

Buku mempunyai sumbangan yang besar terhadap keberhasilan guru dan

siswa, maka guru harus berhati-hati dalam memilih dan menggunakan buku-buku

yang ada. Guru sebaiknya melihat kualitas buku yang digunakan, baik ditinjau

dari aspek materinya, kesesuaian dengan kurikulum. 

Sumbangan buku ajar tidak sekedar sebagai alat penyampaian informasi

saja, tetapi jauh dari itu buku ajar dimanfaatkan seperti berikut: 

1. Sebagai pelengkap keperluan belajar yang mungkin tidak diajarkan di kelas.

2. Membantu guru dalam membuat rencana pengajaran.
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3. sebagai pengganti pengisi kekurangan bagi guru-guru yang dangkal

pengetahuan Kewarganegaraannya, baik dalam penguasaan materi maupun

dalam strategi mengajar.

Untuk itu pemerintah diminta memperhatikan secara baik mengenai standar
kualitas buku ajar yang telah dinilai oleh Pusat Perbukuan (pusbuk),
khususnya  pengguna kurikulum 2004. Buku kurikulum 2004 semuanya
sama, tidak ada namanya buku pokok (buku yang disediakan oleh
pemerintah yang disebut buku paket), maupun buku pelengkap (buku
terbitan dari swasta). Namun dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan,
buku-buku tersebut dinilai oleh Pusat Perbukuan. Hasilnya, ada buku yang
memenuhi standar kualitas dan ada yang tidak memenuhi (SoloPos, 2
September 2004).

B. Identifikasi Masalah

Mengingat pentingnya buku pelajaran dalam meningkatkan mutu

pendidikan, pemerintah berusaha menyediakan buku pelajaran cuma-cuma bagi

para siswa di semua jenjang pendidikan.  Selain itu adanya buku-buku yang

beredar di pasaran yang dijadikan sebagai pegangan guru untuk proses belajar

mengajar di kelas. Buku mempunyai peranan penting dalam proses belajar

mengajar oleh sebab itu guru sebaiknya memperhatikan kualitas buku yang

digunakan, harga buku ajar, aktivitas belajar, gaya belajar, dan motivasi belajar.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian mengenai Relevansi buku ajar Kewarganegaraan SMA kelas X dengan

kurikulum 2004.

C. Pembatas an Masalah

Permasalahan yang dikaitkan dengan judul diatas sangat luas, sehingga tidak

mungkin dari berbagai permasalahan yang ada dapat dijangkau dan terselesaikan

semua. Oleh sebab itu perlu adanya pembatasan masalah, selain itu guna
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menghindari kemungkinan adanya kesalahpahaman sehingga timbul penafsiran

yang tidak sama dan akan mengakibatkan penyimpangan terhadap judul diatas,

sehingga persoalan yang akan ditelitipun menjadi jelas dan kesalahpahaman dapat

dihindari.

Dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkup dan fokus masalah sebagai

berikut:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah aspek-aspek dari subjek penelitian yang menjadi

sasaran penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya

adalah relevansi buku ajar Kewarganegaraan SMA kelas X dengan kurikulum

2004. Mengenai penilaian buku ajar dilihat dari aspek materi dan buku yang

akan diteliti adalah buku Kewarganegaraan SMA Kelas X kurikulum 2004:

a. Karangan Drs. Budiyanto, MM dengan judul “Kewarganegaraan untuk

SMA Kelas X”, penerbit: Erlangga.

b. Karangan Drs. H. Suardi Abu bakar dkk dengan judul “Kewarganegaraan

Menuju Masyarakat Madani”, penerbit: Yudhistira. 

2. Subyek penelitian

Subyek penelitiannya adalah buku ajar Kewarganegaraan Kelas X

kurikulum 2004 yang diterbitkan oleh 2 penerbit yaitu Erlangga dan

Yudhistira.
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D. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan perumusan masalah, Hamidi (2004:43) berpendapat

bahwa:

Permasalahan penelitian pada hakikatnya merupakan bentuk lain dari
pernyataan permasalahan seperti yang terdapat dalam latar belakang
permasalahan. Dalam permasalahan penelitian, pernyataan permasalahan
penelitian dinyatakan dalam kalimat pertanyaan, bukan lagi dalam kalimat
pertanyaan. Istilah pernyataan disini bukan berarti sesuatu yang
mengganggu atau menyulitkan tetapi sesuatu yang masih “gelap”, sesuatu
yang belum diketahui, sesuatu yang ingin diketahui.

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat

dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah relevansi isi buku ajar kewarganegaraan terbitan

Erlangga dan Yudhistira dengan kurikulum 2004?

2. Bagaimana struktur isi buku ajar Kewarganegaraan SMA Kelas X

terbitan Erlangga dan Yudhistira yang disusun berdasarkan kurikulum

2004 ditinjau dari aspek materi dengan kurikulum 2004? 

E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian, Hamidi (2004:48) berpendapat bahwa:

Menulis tujuan penelitian sebenarnya ingin memperjelas apa yang
sebenarnya hendak diteliti. Esensinya adalah sama dengan kalimat judul,
pernyataan permasalahan dan permasalahan penelitian. Tujuan penelitian ini
bisa diungkapkan dengan kata-kata, ingin mengetahui atau secara lengkap:
tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui.
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui seberapa besar relevansi isi buku ajar

kewarganegaraan terbitan Erlangga dan Yudhistira dengan kurikulum

2004.

2. Untuk mengetahui struktur isi buku pelajaran kewarganegaraan SMA

kelas X terbitan Erlangga dan Yudhistira yang disusun berdasarkan

kurikulum 2004 dari aspek materi dengan kurikulum 2004.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis

Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan

pengetahuan, khususnya mengenai relevansi buku ajar Kewarganegaraan

SMA kelas X dengan kurikulum 2004. Disamping itu dapat mengetahui

stuktur isi buku ajar Kewarganegaraan SMA terbitan dari kurikulum 2004.

2. Manfaat atau kegunaan Praktis

                   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Dapat menjadikan sumber informasi untuk digunakan dalam penulisan

kembali buku ajar. 

b. Dapat menjadikan sumber informasi dalam mendefinisikan kembali

pembelajaran Kewarganegaraan. 

c. Dapat memotivasi dalam pemeriksaan kembali kurikulum 

Kewarganegaraan SMA Kelas X. 

d. Membantu guru Kewarganegaraan SMA Kelas X dalam memilih dan

menentukan buku pegangan dalam proses belajar mengajar. 
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G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka

diperlukan penulis untuk mengemukakan sistematikanya. Adapun sistematika

penulisannya adalah sebagaimana uraian berikut ini.

Bagian awal meliputi: Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman

Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi,

Daftar Tabel, Daftar Lampiran dan Abstrak. 

Bagian pokok isi skripsi ini diperinci dalam lima Bab. BAB I Pendahuluan

meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah,

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat atau Kegunaan Penelitian serta

Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori diawali dengan Tinjauan Pustaka yang

mengemukakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian

ini. Selanjutnya Kerangka Teoritik yang dimulai dengan tinjauan teoritis

mengenai Kajian Buku Pelajaran yang berisi: Pengertian Buku Teks, Pengertian

Buku Pelajaran, dan Jenis-jenis Buku, selanjutnya adalah mengenai Kurikulum

2004 mencakup: Pengertian Kurikulum, Pengertian Kurikulum 2004/KBK dan

Tujuan Kurikulum 2004/KBK. Kemudian dilanjutkan uraian mengenai

Kewarganegaraan menurut Kurikulum 2004 yang berisi: Pengertian

Kewarganegaraan serta Fungsi dan Tujuan Kewarganegaraan. Kemudian di

lanjutkan uraian mengenai Kaitan Relevansi Buku Ajar Kewarganegaraan dengan

Kurikulum 2004, dan dilanjutkan Penyusunan Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.

(bila ada).
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 Bab III Metode penelitian berisi uraian meliputi: Tempat dan Waktu

Penelitian, Bentuk dan Strategi Penelitian, Sumber Data, Sampling, Tehnik

Pengumpulan Data, Validitas Data, Analisis Data serta Prosedur Penelitian. 

Bab IV Hasil Penelitian yang berisi uraian meliputi: Deskripsi Materi Buku

Ajar Kewarganegaraan Kelas X yang telah diterbitkan oleh Erlangga dan

Yudhistira dan Deskripsi Hasil Penelitian.

Bab V Penutup meliputi: Kesimpulan, Implikasi, dan Saran-saran.

Sedangkan bagian akhir berisi uraian: Daftar Pustaka, Daftar Tabel, Daftar

Gambar, Daftar Lampiran, Daftar Ralat (bila ada).


