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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan penggunaan, kendala, dan solusi 

dari kendala penggunaan buku siswa pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 

Gemolong.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data 

melalui wawancara, observasi,  dokumentasi.Validitasnya menggunakan triangulasi 

sumber data dari narasumber, dokumen, dan peristiwa serta triangulasi teknik dari 

observasi, wawancara, dandokumen. Analisis data dilakukan dengan model analisis 

interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Penggunaan buku siswa dalam pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Gemolong 

secara relatif sudah dapat terlaksana. Penggunaan buku siswa mencakup dari buku 

pengangan bagi siswa, penilaian dan penugasan dan buku LKS. Penggunaan buku 

siswa dapat dilihat dari aspek segi materi dan segi isi. Penggunaan buku siswa 

berdasarkan penilaian dan penugasaan dilaksanakan dengan menggunakan teknik 

tes tertulis, tes lisan dan penugasaan. Sedangakan teknik yang belum dilaksanakan 

atau belum dipahami, yaitu teknik tes lisan. Kendala penggunaan buku siswa yaitu 

seperti keterbatasan kertas, saat proses pembelajaran ada yang tidak membawa 

buku pelajaran, terdapat soal yang sukar dikerjakan,  terdapat siswa yang belum 

mengumpulkan tes penugasan dan belum tuntas, keterbatasan waktu guru untuk 

mengkoreksi pekerjaan siswa dan hasil pekerjaan siswa yang sudah dikoreksi 

tidak dikembalikan, serta teknis yang digunakan dalam tes lisan berbeda dengan 

pengertian dari tes lisan. 

Solusi dari penggunaan buku siswa, yaitu memanfaatkan kertas yang ada, 

menyuruh siswa untuk membuat tugas karena tidak membawa buku pelajaran saat 

proses KBM, melakukan remididiasi, berdiskusi dengan guru dalam membahas 

soal, melaksanakan koreksi silang, dan menggunakan tes lisan yang berbeda, yaitu 

guru bertanya dengan lisan, namun siswa menjawabnya dengan tulisan.  

Kata Kunci: Penilaian, BukuSiswa, Kurikulum 2013, PPKn 

 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN  

Setiap manusia  memerlukan  berbagai macam pengetahuan dan nilai. 

Terkait dengan aturan-aturan kehidupan maupun pengembangan sarana 

kehidupan. Maka dari itu, setiap manusia membutuhkan Pendidikan. Pendidikan 

merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan keluarga, bangsa dan bernegara. Pendidikan menjadi institusi penting 

untuk menyiapkan penerus bangsa dalam menghadapi tantangan hidupnya.  

Pasal  33 UU No.20 tahun 2003 “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” Isi pasal di atas menegaskan bahwa 

pendidikan nasional indonesia diharapkan dapat menjadikan insan yang cerdas 

dimaksudkan adalah cerdas, lahirnya generasi penerus yang unggul terlahir 

melalui pelaksanaan pendidikan nasional. 

Kurikulum yang dipakai di indonesia saat ini menggunakan kurikulum 

2013. Menurut penjelasan Permendikbud No 64 Tahun 2013, kurikulum 2013” 

menggunakan pendekatan saintifik yaitu proses pembelajaran menyentuh tiga 

ranah yaitu, sikap, pengetahuan dan ketrampilan”. Buku teks merupakan salah 

satu unsur dari sarana dan prasana dalam pendidikan yang dalam penyusunanya 

dan penulisanya harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Begitu 

pentingya buku teks dalam pembelajaran, maka dibutuhkan buku teks yang isinya 

sesuai dengan kurikulum serta mudah digunakan peserta didik dalam belajar.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu perumusan 

masalah dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah  pemanfaatan penggunaan buku siswa mata pelajaran PPKn 

kelas XI pada kurikulum 2013 di Kelas XI IPS 3 di SMA Negeri 1 Gemolong? 

2. Bagaimanakah kendala siswa pemanfaatan penggunaan buku siswa mata 

pelajaran ppkn kelas XI pada kurikulum 2013 di kelas XI IPS 3 di SMA Negeri 

1 Gemolong? 



Berdasarkanlatarbelakangdan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendiskripsikan pemanfaatan penggunaan buku siswa mata pelajaran PPKn 

Kelas XI pada Kurikulum 2013 di Kelas XI IPS 3 di SMA Negeri 1 Gemolong. 

2. Mendiskripsikan kendala siswa pemanfaatan penggunaan buku siswa mata 

pelajaran PPKn Kelas XI pada Kurikulum 2013 di Kelas XI IPS 3 di SMA 

Negeri 1 Gemolong. 

 

B. METODE PENELITIAN  

Metode Penelitian ini terkait dengan penentuan tempat, waktu, subjek, 

objek, sumber data, instrumen pengumpulan data serta analisisnya. Untuk itu pada 

uraian berikut dikemukakan mengenai hal-hal berikut 

Tempat penelitian ini di SMA Negeri 1 Gemolong. Tahapan pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan dilaksanakan selama kurang lebih empat bulan.Januari 2015 

sampai dengan Maret 2015. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. 

Penelitian ini menggunakan metode interaktif dengan studi kasus, karena 

dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem yang diarahkan untuk menghimpun 

data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus. 

Subjek-subjek penelitian ini terdiri dari kepalasekolah, Wakasek Kurikulum, 

Guru PPKn kelas XI ,dan siswa kelas XI. Objek penelitian ini adalah pemanfaatan 

penggunaan buku siswa dalam proses pembelajaran PPKn Kelas XI di SMA 

Negeri 1 Gemolong, dengan indicator paduan buku siswa dalam proses 

pembelajaran, penilaian dan penugasaan, buku LKS sebagai hasil pembelajaran. 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi narasumber atau informan, aktivitas 

serta arsip maupun dokumen. Narasumber atau informan terdiri dari kepala sekolah, 

wakasek kurikulum, guru mata pelajaran PPKn, serta siswa kelas XI. Aktivitas dalam 

penelitian ini adalah penggunaan buku siswa mata pelajaran PPKn kelas XI. Arsip atau 

dokumen  yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah arsip atau dokumen 



hasil penilaian dengan teknik tes lisan, tes tertulis dan penugasaan, yang dibuat guru 

PPKn, hasil pekerjaan siswa yang sudah dinilai, dan dokumen lain yang terkait. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah interaktif yang meliputi 

teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan dengan tidak 

terstruktur, karena peneliti tidak memakai pedoman wawancara yang disusun secara 

sistematis untuk mengumpulkan data.Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada 

kepala sekolah, wakasek kurikulum, guru mata pelajaran PPKn kelas XI, 

dansiswakelasXI.Wawancaradilakukanterpisahantarainformansatudenganinforman 

yang lain. Wawancarainidilakukangunamemperoleh data atauinformasimengenai 

penggunaan buku siswapadamatapelajaranPPKn di SMANegeri1 Gemolong. 

Observasi dilakukan tidak berstruktur. Observasi dilakukan pada proses 

pembelajaran di kelas, untuk memperoleh data mengenai penggunaan buku siswa yang 

mencakup penilaian dan penugasaanselama proses pembelajaran, yang dilakukan oleh 

guru PPKn. Observasi juga dilakukan pada peristiwa atau aktivitas untuk mengetahui 

pemanfaatan penggunaan buku siswa pada pelajaran PPKn kelas XI. 

Dokumen dalam penelitian ini terdiri dari panduan buku siswa. Penilaian dan 

penugasaan, buku LKS. Dokumen ini untuk mengetahui guru dalam melakukan 

penilaian dalam penggunaan buku siswa melalui berbagai teknik yaitu, teknik tes 

tertulis, teknik tes lisan dan penugasaan. Hal ini untuk mengetahui peserta didik yang 

aktif dalam mengikuti saat proses pembelajaran. 

Validitas data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi.Triangulasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu triangulasi sumber, 

triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2013:127). Penelitian ini 

menggunakan dua macamtriangulasi, yaitutriangulasisumberdantriangulasiteknik. 

Triangulasisumberdilakukan dengan membandingkan beberapa sumber data, yaitu 

informan atau narasumber, aktivitas, dan dokumen. Informan atau narasumber, seperti 

guru mata pelajaran PPKn, kepala sekolah, siswa kelas XI, dan wakil kepala 

sekolah urusan kurikulum. Aktivitas atau peristiwa dalam penelitian ini adalah 

penggunaan buku siswa pada mata pelajaran PPKn di kelas XI. Serta dokumen 

yang berupa arsip hasil penilaian dan penugasaan yang dibuat guru PPKn, hasil 

pekerjaan siswa yang sudah dinilai, dan dokumen lain yang terkait. Triangulasi 



teknik dalam penelitian ini menggunakan metode observasi partisipasif, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk mendapatkan data penggunaan 

buka siswa. 

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan 

Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono (2010:246), yang berupa tahap 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Pengumpulan data penggunaan buku siswa pada mata pelajaran PPKn 

melalui wawancara kepada subjek penelitian, observasi pelaksanaan dengan cara 

mengadakan pengamatan di kelas terhadap penggunaan buku siswa pada saat 

pelajaran berlangsung. Data yang diperoleh selanjutnya diseleksi dan dipilah-pilah 

secara masalah penelitian. Data yang sudah terseleksi selanjutnya dirangkai dalam 

suatu analisis sehingga dapat diperoleh gambaran pelaksanaan penilaian autentik 

pada mata pelajaran PPKn. Berdasarkan gambaran mengenai penggunaan buku 

siswa pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Gemolong selanjutnya ditarik 

kesimpulan. 

 

C. DESKRIPSI DATA DAN HASIL PENELITIAN 

1) Pemanfaatan penggunan buku  siswa mata pelajaran Pendidikan Pancasila  dan 

Kewarganegaran kelas XI IPS 3 di SMA Negeri 1 Gemolong. 

1. Buku panduan bagi siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

Penggunaan buku selama pembelajaran yang berdasarkan indikator dan 

sub indikator, Jadi dapat disimpulkan bahwa panduan buku untuk belajar 

peserta didik didalamya dilengkapai dengan materi-materi yang cukup 

relevan dan contoh-contoh soal sedangkan pada penilaian lebih 

menekankan pada prisip-prisip kejujuran yang mengedepankan pada aspek 

knowledge, skill dan attitude. Buku siswa sendiri diarahkan agar peserta 

didik lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran melalui kegiatan 

mengamati, menanya, mencoba, menalar dan berdiskusi. Pendidik sudah 

cukup memahami tentang panduan buku siswa, meskipun pemaham belum 

secara maksimal tapi sudah mencakup semua aspek. Panduan buku siswa 

yang sudah dipahami pendidik yaitu dalam  menyampaikan materi yang 



sudah di implementasikan pendidik khususnya mata pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI. 

2. Penilaian dan Penugasaan 

Penilaian dalam proses pembelajaran yang diuraikan berdasarkan indikator 

dan sub indikator, dapat disimpulkan bahwa pendidik sudah cukup 

memahami mengenai penilaian sebagai hasil pembelajaran, meskipun 

pemahaman tersebut belum maksimal mencakup seluruh penilaian  sebagai 

hasil pembelajaran. Teknik penilaian yang cukup dipahami dan sudah 

diimplemetasikan oleh pendidik khususnya guru mata pelajaran PPKn 

kelas XI, yaitu penilaian penilaianmelalui tes tertulis dan penilaian 

pengetahuan melalui penugasan. Sedang penilaian pengetahuan sebagai 

hasil pembelajaran yang belum dipahami namun sudah implementasikan 

yaitu penilaian pengetahuan melalui tes lisan. 

3. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Penggunaan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) yang diuraikan berdasarkan 

indikator dan sub indikator, dapat disimpulkan bahwa pendidik sudah 

cukup memahami mengenai penggunaan LKS sebagai hasil pembelajaran, 

meskipun pemahaman tersebut belum maksimal mencakup seluruh 

pengetahuan sebagai hasil pembelajaran. Teknik  yang digunakan dalam 

penggunaan LKS cukup dipahami dan sudah diimplemetasikan oleh 

pendidik khususnya guru mata pelajaran PPKn kelas XI, yaitu penilaian 

pengetahuan melalui penugasan dengan cara mengerjakan soal latihan . 

Sedang penilaian sebagai hasil pembelajaran yang belum dipahami namun 

sudah implementasikan yaitu penilaian pengetahuan melalui tes lisan. 

2) KendalapelaksanaanpenggunaanbukusiswapadamatapelajaranPendidikanPanc

asiladanKewarganegaraanpadakelas XI IPS 3 di SMA Negeri 1 Gemolong. 

Pelaksanaan penggunaan buku siswa  pada mata pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan tidak menemui kendala yang berarti. 

Kendala-kendala tersebut seperti keterbatasan kertas, saat proses 

pembelajaran ada yang tidak membawa buku pelajaran, terdapat soal yang 

sukar dikerjakan,  terdapat siswa yang belum mengumpulkan tes penugasan 



dan belum tuntas, keterbatasan waktu guru untuk mengkoreksi pekerjaan 

siswa dan hasil pekerjaan siswa yang sudah dikoreksi tidak dikembalikan, 

serta teknis yang digunakan dalam tes lisan berbeda dengan pengertian dari 

tes lisan. 

3) Solusi kendala pemanfaatan penggunaan buku siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada kelas XI IPS 3di SMA 

Negeri 1 Gemolong. 

Kendala dalam pelaksanaan penggunaan buku siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus diberikan solusi seperti 

memanfaatkan kertas yang ada, menyuruh siswa untuk membuat tugas karena 

tidak membawa buku pelajaran saat proses KBM, melakukan remidiasi, 

berdiskusi dengan guru dalam membahas soal, melaksanakan koreksi silang, 

dan menggunakan tes lisan yang berbeda, yaitu guru bertanya dengan lisan, 

namun siswa menjawabnya dengan tulisan.  

D. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan pada 

bab IV maka penelitian ini yang berjudul persepsi siswa tentang penggunaan buku 

siswa kelas XI IPS 3 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

pada kurikulum 2013 ( studi kasus siswa kelas XI IPS 3 di SMA Negeri 1 

Gemolong). Dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 

1. Penggunaan buku siswa pada mata pelajaran PPKn. Teknik penilaian 

penggunaan buku siswa yang dipahami dan sudah diimplemetasikan oleh 

pendidik yaitu penilaian dengan cara teknik tes tertulis, tes lisan dan 

penugasaan. Penilaian dalam penggunaan buku siswa yang  sudah 

diimplemetasikan yaitu tes tertulis, tes lisan  dan penugasaan.  

2. Kendala penggunaan buku siswa pada mata pelajaran PPKn, yaitu fasilitas 

penilaian, masalah pendidik dalam mengenal peserta didik, pendidik kurang 

memahami penilaian pengetahuan melalui tes lisan, serta keterbatasan waktu 

dalam mengadakan tes lisan.  

3. Solusi kendala penggunaan buku siswa pada mata pelajaran PPKn, yaitu 

sekolah menyediakan atau memfasilitasi kertas buram dan mesin foto copy 



untuk memperbanyak lembar penilaian, pendidik harus lebih memahami lagi 

mengenai tes lisan, setiap kali pertemuan pendidik melakukan tes lisan untuk 

mengulas pelajaran minggu lalu kira-kira 10 menit sebelum masuk ke 

pembelajaran selanjutnya, serta prndidik harus memahami lagi teknik 

penilaian autentik. 
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