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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Penerapan Buku Sekolah Elektronik melahirkan nuansa segar bagi 

dunia pendidikan di Tanah Air. Sayangnya, penerapan tersebut masih 

terkendala berbagai persoalan teknis dan non teknis. Beberapa pihak masih 

merasa kesulitan mengunduh langsung dari internet. Selain itu jumlah buku 

mata pelajaran yang tersedia juga masih belum lengkap. Meskipun 

Kemendiknas telah menyatakan bahwa jumlah buku yang bisa diunduh akan 

mencapai lebih dari 400 buku. Begitu pula tentang Lembar Kerja Siswa (LKS) 

juga belum tersedia. Dimasa depan penerapan Buku sekolah elektronik 

sebaiknya jangan bersifat statis. Harus diusahakan lebih bersifat dinamis dan 

kolaboratif. Supaya tidak cepat ditelan oleh perkembangan jaman maka buku 

sekolah elektronik harus selalu berkembang dan bersenyawa dengan kaedah 

Wikinomics, kedigdayaan Search Engine serta adanya kebijakan nasional yang 

progresif semacam OLPC (One Laptop Per Child) atau minimal OLPT/C 

(One Laptop Per Tutor/Class) dimana satu komputer diberikan untuk seorang 

guru dan/atau satu komputer & proyektor terpasang pada setiap kelas.  

Langkah pertama persenyawaan itu dalam konteks pendidikan di 

Tanah Air bisa berupa sinergi antara pengelola Buku Sekolah Elektronik 

dengan Jardiknas dan pihak penyedia konten pendidikan secara kolaboratif 

dan interaktif seperti misalnya Crayonpedia. Selain itu pengembangan Buku 
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Sekolah Elektronik sebaiknya jangan hanya difokuskan kepada aspek e-Books 

semata. Seperti aspek simplisitas dan kompatibilitasnya dengan berbagai 

Operating System. Karena hal itu secara global sudah berkembang pesat 

dengan sendirinya. 

Seharusnya penggunaan buku tersebut harus sesuai dengan 

namanya yaitu Buku Sekolah Elektronik dimana penggunaanya harus dengan 

mendowload langsung lewat media elektronik, jadi pembelajaran langsung 

memakai media elektronik sebagai pengangan, tapi kenyatannya banyak 

sekolah yang belum mampu menyediakan sarana prasarana elektronik sesuai 

dengan jumlah siswa yang ada, sehingga pemakaian buku tersebut dialihkan 

menjadi bentuk modul yang sangat mudah didapat. Bahkan tiap-tiap sekolah 

sudah ada distributornya langsung sehingga pihak sekolah tidak perlu repot 

untuk mendownload. 

Di sekolah ini sendiri penggunaan buku sekolah elektronik sudah 

dari tahun 2008 yang lalu dan Cuma ada tiga mata pelajaran saja yang 

memakai buku sekolah elektronik yaitu IPA, Matematika, dan Bahasa  

Indonesia tutur Bapak Danardono kepala sekolah SMP N 3 Patebon.  Karena 

buku ini merupaka buku standard jadi siswa-siswi dari sekolah ini tidak perlu 

mengganti ongkos cetak karena buku pengangan siswa dibelikan langsung 

oleh sekolah menggunakan dana BOS. 

Penggunaan buku sekolah elektronik di Sekolah Standar Nasional 

ini tidak berpengaruh banyak terhadap pembelajaran karena pada dasarnya 

materi yang disajikan dengan buku pengangan yang sebelumnya tidak beda 
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jauh. Tapi pada tiap-tiap buku ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. 

Untuk modul buku sekolah elektronik sendiri masih kurang untuk latihan-

latihan soalnya dan juga ada beberapa kekeliruan dalam penulisan ejaan yang 

benar dan penempatan huruf kapital tutur guru bahasa Indonesia  Bapak 

Sirajuddin, materi yang disajikan lebih ringkas dan efektif. 

  Priraharjo (2007: 1) mengatakan bahwa salah satu permasalahan 

pendidikan yang dihadapi oleh bangsa indonesia adalah rendahnya mutu 

pendidikan pada setiap jenjang dan satu pendidikan, khususnya pendidikan 

dasar dan menegah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan 

mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional dan 

lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan 

alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan,dan 

peningkatan manajemen sekolah.  

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 

menyatakan “Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu”. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional 

serta kesesuaian  dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan 

pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan 

pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan 

kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.  
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Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan,kiprah guru lebih 

dominan lagi, terutama dalam menjabarkan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, tidak saja dalam program tertulis tetapi juga dalam 

pembelajaran nyata di kelas. Maka dari itu kami ingin melakukan penelitian 

dengan judul “PENGGUNAAN MODUL BUKU SEKOLAH ELEKTRONIK  

DALAM PENERAPAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN  

(Suatu kajian Etnografi di Sekolah Standar Nasional SMP Negeri 3 Patebon)” 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka fokus penelitian ini 

adalah bagaimana penggunaan modul buku sekolah elektronik dalam 

Penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Fokus penelitian ini 

dijabarkan menjadi tiga sub-fokus sebagai berikut.   

1. Bagaimana pengembangan materi modul buku sekolah elektronik dalam        

kurikulum tingkat satuan pendidikan Di SMP Negeri 3 Patebon? 

2. Bagaimana ragam problem modul buku sekolah elektronik dalam 

kurikulum tingkat satuan pendidikan Di SMP Negeri 3 Patebon? 

3. Bagaimana keunggulan dan kelemahan modul buku sekolah elektronik 

dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan Di SMP Negeri 3 Patebon? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan penelitian yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan. 
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1. Pengembangan materi buku sekolah elektronik dalam kurikulum tingkat 

satuan pendidikan Di SMP Negeri 3 Patebon. 

2. Ragam problem dalam penggunaan modul buku sekolah elektronik dalam 

kurikulum tingkat satuan pendidikan Di SMP Negeri 3 Patebon. 

3. Keunggulan dan kelemahan modul buku sekolah elektronik dalam 

kurikulum tingkat satuan pendidikan Di SMP Negeri 3 Patebon. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

  Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan keilmuan 

tentang peyajian dan pendiskripsian pengembangan Buku Sekolah 

Elektronik, dan mengetahui ragam problem yang dihadapi Buku Sekolah 

Elektronik, serta mendiskripsikan berbagai macam keunggulan dan 

pemahaman modul Buku Sekolah elektronik dalam Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan. 

2. Praktis 

1. Bagi Kepala Sekolah. 

a. Sebagai wawasan atau acuan untuk menggunakan buku 

sekolah elektronik sebagai acuan. 

b. Sebagai bahan pertimbangan yang matang untuk 

menggunakan modul buku sekolah elektronik dalam 

kurikulum tingkat satuan pendidikan demi kemajuan sekolah. 
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2. Bagi Guru 

a. Memberikan informasi perkembangan materi buku sekolah 

elektronik dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. 

b. Dapat memberikan sumbangsih yang berarti dalam penerapan 

kurikulum dan pemakaian buku modulpengangan siswa. 

3. Bagi Siswa 

a. Dapat memberikan tambahan materi dalam pengembangan materi 

pembelajaran. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Modul adalah bahan belajar yang dirancang secara sistematis 

berdasarkan kurikulum tertentu dan dikemas dalam bentuk satuan 

pembelajaran terkecil dan memungkinkan dipelajarai secara mandiri 

dalam satuan waktu tertentu. Dalam buku ini yang disebut sebagi 

modul dibatasi pada “ bahan belajar tercetak”. 

2. Buku Sekolah Elektronik (BSE)  adalah inisiatif dari Departemen 

Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk menyediakan buku ajar 

elektronik untuk tingkat pendidikan dari SD, SMP, SMA, dan SMK. 

BSE ditujukan untuk siswa, guru, dan seluruh masyarakat indonesia. 

3. Etnografi adalah kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu 

masyarakat atau etnik, misalnya tentang adat-istiadat, kebiasaan, 

hukum, seni, religi, bahasa.  
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4. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum 

operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan 

pendidikan/sekolah.  

 
5. Sekolah Standar Nasional (SSN) adalah model manajemen yang 

memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong 

pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung 

semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang 

tua siswa dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah 

berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. 

 
 


