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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini upaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan oleh 

berbagai pihak dan pendekatan. Upaya-upaya tersebut dilandasi suatu kesadaran 

betapa pentingnya peranan pendidikan dalam pengembangan sumber daya 

manusia dan pengembangan watak bangsa. Upaya peningkatan mutu pendidikan 

sudah dilaksanakan di antaranya adalah penyempurnaan kurikulum.  

Kurikulum merupakan unsur yang signifikan dalam meningkatkan kualitas 

siswa. Kurikulum secara umum adalah suatu alat yang digunakan untuk 

membantu tercapainya tujuan pendidikan. Kurikulum mempunyai kedudukan 

sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk 

aktifitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum juga 

merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan 

tentang jenis, lingkup dan urutan isi, serta proses.  

Perkembangan kurikulum di Indonesia pada zaman pasca kemerdekaan 

hingga saat ini terus mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman serta 

terus akan mengalami penyempurnaan dalam segi muatan, pelaksanaan, dan 

evaluasinya. Mulai tahun pelajaran 2013/2014, telah diberlakukan kurikulum 

2013. Munculnya tantangan internal (berupa pemenuhan 8 Standar Nasional 

Pendidikan dan pertumbuhan penduduk usia produktif) dan tantangan eksternal 

seperti tantangan masa depan, persepsi masyarakat, kompetensi masa depan, 
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fenomena negatif yang mengemuka senantiasa menuntut adanya perbaikan pada 

kurikulum nasional pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 dengan 

penyempurnaan pola pikir pendidikan dan pembelajaran yang baru mencoba 

menjawab dua tantangan tersebut. 

Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan dari pengembangan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang dirintis pada tahun 2004 dan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006 yang mencakup 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Kurikulum 2013 

bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan 

hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, 

dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban dunia.  

Implementasi kurikulum 2013 merupakan amanat negara yang harus 

dijalankan oleh lembaga pendidikan formal di Indonesia (sekolah dan madrasah). 

Guru sebagai garda terdepan dalam implementasi kurikulum harus menjadi 

perhatian penting. Guru merupakan salah satu faktor penentu dalam implementasi 

kurikulum. Selain guru implementasi kurikulum 2013 juga dipengaruhi oleh 

faktor pendukung yaitu ketersediaan sarana prasarana terutama buku. Faktor 

tersebut penting karena jika kurikulum mengalami perbaikan, maka buku juga 

harus mengalami perbaikan. Kurikulum 2013 meniscayakan adanya buku siswa 

dan buku guru.  

Buku siswa dan buku guru merupakan salah satu sarana implementasi 

kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran. Buku guru dan siswa telah disiapkan 
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oleh pemerintah sesuai dengan Permendikbud Nomor 71 Tahun 2013 tentang 

Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru. Buku siswa menjabarkan usaha 

minimal yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang 

diharapkan, sedangkan buku guru merupakan pedoman pendidik untuk 

mengajarkan materi yang ada pada buku siswa.  

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

(2013:iii), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah satu mata 

pelajaran yang diajarkan untuk jenjang SMP/MTs. PPKn dirancang untuk 

menghasilkan siswa yang memiliki keimanan dan akhlak mulia sebagaimana 

diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia. Pembahasannya secara utuh 

mencakup empat pilar kebangsaan yang terkait satu sama lain, yaitu Pancasila, 

Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

Bhinneka Tunggal Ika.  

Buku guru merupakan standar minimal yang dapat dikembangkan pendidik 

sesuai dengan kondisi sekolah, terutama yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran. Pendidik dapat menyesuaikan dengan alat dan bahan praktikum atau 

media belajar yang tersedia di sekolah. Pendidik  dituntut untuk dapat menerapkan 

dan mengembangkan buku guru. Implementasi kurikulum 2013, pendidik diharuskan 

menggunakan buku guru dalam melaksanakan proses pembelajaran PPKn.  

Kenyataannya banyak pendidik yang tidak mampu mengembangkan buku 

guru dalam proses pembelajaran PPKn. Pendidik belum memahami fungsi dari 

buku guru. Buku guru hanya digunakan sebagai formalitas dalam pelaksanaan 

kurikulum 2013. Harapan pemerintah dengan adanya buku guru, dapat 
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memudahkan pendidik dalam melaksanakan kurikulum 2013 khususnya dalam 

melaksanakan proses pembelajaran PPKn.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, hal ini 

mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap implementasi buku 

guru sebagai acuan dalam pembelajaran PPKn pada siswa kelas VIIII di SMP Negeri 

3 Colomadu Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2014/2015.  

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Adanya perumusan masalah diharapkan proses pemecah-

annya dapat terperinci secara jelas, lebih terarah, dan terfokus. Peneliti harus 

mengetahui terlebih dahulu pokok permasalahan yang ada sebelum melakukan 

penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana implementasi buku guru sebagai acuan dalam proses pembelajaran 

PPKn kelas VIII di SMP Negeri 3 Colomadu Kabupaten Karanganyar tahun 

pelajaran 2014/2015?  

2.  Apa kendala implementasi buku guru sebagai acuan dalam proses pembelajaran 

PPKn kelas VIII di SMP Negeri 3 Colomadu Kabupaten Karanganyar tahun 

pelajaran 2014/2015?  

3.  Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala implementasi buku guru sebagai 

acuan dalam proses pembelajaran PPKn kelas VIII di SMP Negeri 3 Colomadu 

Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2014/2015? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan titik pijak untuk merealisasikan aktivitas yang akan 

dilaksanakan sehingga harus dirumuskan dengan jelas. Setiap penelitian perlu ada 

tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang diteliti sehingga 

dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai langkah pemecahan 

masalahnya. Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan implementasi buku guru sebagai acuan dalam proses 

pembelajaran PPKn kelas VIII di SMP Negeri 3 Colomadu Kabupaten 

Karanganyar tahun pelajaran 2014/2015.  

2.  Untuk mendeskripsikan kendala implementasi buku guru sebagai acuan dalam 

proses pembelajaran PPKn kelas VIII di SMP Negeri 3 Colomadu Kabupaten 

Karanganyar tahun pelajaran 2014/2015. 

3.  Untuk mendeskripsikan solusi untuk mengatasi kendala terhadap implementasi 

buku guru sebagai acuan dalam proses pembelajaran PPKn kelas VIII di SMP 

Negeri 3 Colomadu Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2014/2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis yang akan diuraikan sebagai berikut ini. 

1. Manfaat Teoritis  
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a.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam implementasi buku guru 

sebagai acuan dalam proses pembelajaran PPKn. 

b. Penelitian ini sebagai suatu karya ilmiah diharapkan dapat menjadi referensi 

untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.  

2. Manfaat Praktis  

a.  Manfaat bagi peneliti, dapat menambah pengalaman dan pengetahuan mengenai 

implementasi buku guru sebagai acuan yang sesuai kurikulum tahun 2013. 

b.  Manfaat bagi pengajar PPKn, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi dalam implementasi buku guru sebagai acuan yang sesuai dengan 

kurikulum tahun 2013.  

c.  Manfaat bagi siswa, dengan implementasi buku guru sebagai acuan yang sesuai 

dengan kurikulum tahun 2013 oleh pendidik maka proses pembelajaran akan 

lebih maksimal. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Buku adalah merupakan lembar kertas berjilid baik berisi tulisan maupun 

kosong (Prastowo, 2010:37). 

2. Guru adalah pendidik profesional karena guru telah menerima dan memikul 

beban dari orang tua untuk ikut mendidik anak-anak (Daradjat sebagaimana 

dikutip oleh Suparlan, 2005:13). 

3.  Buku guru adalah panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas 

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013:6). 
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4.  Proses pembelajaran adalah proses yang mendasar dalam aktivitas pendidikan di 

sekolah (Sagala, 2006:62). 

5. PPKn adalah wahana untuk mengembangkan serta melestarikan nilai luhur dan 

moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat 

diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik baik sebagai 

individu, maupun sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara (Darmadi, 2013). 


