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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era glibalisasi ini, dunia pendidikan dihadapkan pada tantangan yang 

mengharuskannya mampu melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang dapat 

memenuhi tuntutan global. Kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh maju 

tidaknya sistem pendidikan yang berkualitas. Menurut Danim (2010:5) 

pendidikan adalah proses kartografi kognitif, pemetaan pengalaman dan 

menemukan berbagai rute yang dapat diandalkan untuk mengoptimalisasi 

pemikiran dan potensi yang belum optimal. Karenanya, gagasan bahwa 

pendidikan hanya didefinsikan sebagai transmisi pengetahuan, keterampilan, dan 

informasi dari guru kepada siswa adalah sesat. 

Jalaluddin dan Abdullah Idi (2011:8-9), menyatakan pendidikan 

merupakan rangkaian usaha membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia 

yang berupa kemampuan dasar dan kehidupan pribadinya sebagai makhluk 

individu dan makhluk sosial serta dalam hubungannya dengan alam sekitar agar 

menjadi pribadi yang bertanggung jawab. 

Pendidikan adalah salah satu cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan pendidikan merupakan salah satu cara untuk mengembangkan akal manusia. 

Pendidikan juga berfungsi sebagai upaya untuk mengembangkan potensi 

manusia sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003: 

 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga pendidikan 

secara tidak langsung merupakan sebuah usaha/ upaya untuk memanusiakan 

manusia. 

 

Pendidikan sangat penting untuk setiap manusia, utamanya pendidikan 

pada tingkat Sekolah Dasar. Era globalisasi sekarang ini, siswa harus mampu 

beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Perkembangan 
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zaman memaksa siswa harus memiliki bekal yang cukup berupa pengetahuan 

dan keterampilan. Salah satu bekal pengetahuan yang bisa diperoleh siswa 

adalah dengan belajar, baik belajar di sekolah atau belajar secara mandiri. 

Pendidikan mendorong proses interaksi sehingga terjadi pembelajaran. 

Dalam prosesnya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah 

diperlukan fasilitas dan sumber belajar yang memadai. Fasilitas dan sumber 

belajar perlu didayagunakan seoptimal mungkin, dipelihara, dan disimpan 

sebaik-baiknya. Sumber belajar memiliki peranan penting dalam hubungannya 

dengan penyusunan bahan ajar. Dari sumber belajar kita dapat memperoleh 

sebagian besar bahan ajar. Menurut Prastowo (2012: 20) menyatakan bahwa 

“Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru 

atau instruktur dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas.” 

Bahan ajar disebut juga buku teks pelajaran. Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran Pasal 

1 menyatakan 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 kemampuan estetis, potensi fisik dan 

kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidik. 

 

Buku teks pelajaran sangat penting baik bagi guru maupun bagi siswa 

dalam proses pembelajaran. Guru akan mengalami kendala dalam proses 

pembelajaran, tanpa adanya bahan ajar. Demikian pula dengan siswa, tanpa 

adanya bahan ajar siswa akan mengalami kendala dalam menyesuaikan diri 

dalam belajar. Buku teks akan membantu siswa dalam menelusuri kembali apa 

yang telah diajarkan oleh guru dalam pembelajaran. Siswa akan dengan mudah 

mengulangi dan memahami materi yang telah diajarkan baik di sekolah maupun 

di rumah dengan menggunakan buku teks. 

Pada setiap mata pelajaran diperlukan buku teks, baik itu mata pelajaran 

Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, PPKn, Ilmu 
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Pengetahuan Alam. Oleh sebab itu, bahan ajar atau buku teks pelajaran dapat 

digunakan sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa. 

Menurut Banks dalam Abdulkarim (2007) saat ini, seorang guru dituntut 

untuk dapat bisa memilih dan memilah bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku. Buku yang berkualitas disesuaikan dengan kurikulum yang 

berlaku, terutama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Saat ini 

berlaku dua kurikulum diantaranya adalah Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013. Menurut Muslich (2008: 10) “KTSP 

merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-

masing satuan pendidikan atau sekolah.” Sekolah membuat sendiri kegiatan-

kegiatan yang akan diberlakukan di sekolah dan perangkat pembelajaran dengan 

berlandaskan ketentuan dari pemerintah pusat. Kaitannya dengan isi bahan ajar 

juga harus disesuaikan dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD) yang tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) 

Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006. 

Dalam Permendiknas Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 telah 

tertuliskan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang menjadi 

pedoman dalam pengembangan materi pokok untuk siswa. Saat ini banyak buku 

teks pelajaran yang beredar di masyarakat, dan tidak semua buku teks, materi 

yang dimuat memenuhi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

pada standar isi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan,  seperti buku Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) kelas V penulis Susanti Indriyani & Setiadi Suntara 

terbitan Yudhistira. Salah satu permasalahan yang ditemukan dalam buku teks 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Kelas V antara lain tidak dicantumkannya 

Kompetensi Dasar 1.5 Mengenal Jenis-Jenis Usaha dan Kegiatan Ekonomi di 

Indonesia pada buku teks sedangkan ditemukan materi tentang kegiatan ekonomi 

di Indonesia. Selain itu, sebagain besar sumber rujukan dalam buku teks Ilmu 

Pengetahuan Sosial Kelas V terbitan Yudhistira tidak mencantumkan sumber 

rujukan secara terperinci. 

Pada penelitian ini, meneliti tentang buku teks Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) kelas V penulis Susanti Indriyani & Setiadi Suntara terbitan Yudhistira, 



4 

 

tentang kesesuaian dengan Permendiknas No.22 tahun 2006. Buku teks ini 

digunakan oleh sekolah yang menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan terkhususnya di wilayah Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo, 

salah satunya di SD Negeri Lengking 02 Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo. 

Oleh karena itu, peneliti memilih judul “Analisis Kelayakan Isi Buku Teks IPS 

Kelas V SD Terbitan Yudhistira.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimanan kesesuaian uraian materi pada buku teks Ilmu Pengetahuan 

Sosial Kelas V terbitan Yudhistira dengan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar dalam Standar Isi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan? 

2. Bagaimana keakuratan materi pada buku teks Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 

V terbitan Yudhistira? 

3. Bagaimana kelengkapan materi pendukung pembelajaran pada buku teks 

Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas V terbitan Yudhistira? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan kesesuaian uraian materi pada buku teks Ilmu Pengetahuan 

Sosial Kelas V terbitan Yudhistira dengan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar dalam Standar Isi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

2. Mendeskripsikan keakuratan materi pada buku teks Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas V terbitan Yudhistira. 

3. Mendeskripsikan kelengkapan materi pendukung pembelajaran pada buku 

teks Ilmu Pengetahuan Sosial terbitan Yudhistira. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah teori keilmuan yang 

berkaitan dengan analisis buku ajar yaitu dari segi kelayakan isi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Memberikan masukan bagi kepala sekolah untuk memilih buku 

teks pelajaran IPS yang baik, dari segi kesesuaian dengan kurikulum yang 

berlaku. 

b. Bagi Guru 

1) Guru dapat melilih buku teks IPS yang relevan dengan Standar Isi 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

2) Memperbaiki kualitas pembelajaran dengan menyuguhkan informasi 

dan materi yang akurat.  

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti 

lainnya yang mengkaji  hal yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi 

perkembangan dan kemajuan di bidang pendidikan, khususnya pada 

analisis buku ajar. 


