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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Bab I Pasal 1 Ayat 19 tentang  

Sistem  Pendidikan Nasional  menyebutkan  bahwa  kurikulum  adalah  

“seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 

serta  cara  yang  digunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.  

Kurikulum harus bersifat dinamis. Artinya kurikulum selalu mengalami 

perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, 

tingkat kecerdasan siswa, kultur, sistem nilai, serta kebutuhan masyarakat (Arifin, 

2012: 2). 

Kurikulum di Indonesia telah mengalamai beberapa kali perubahan secara 

berturut-turut. Mulai tahun 1947, tahun 1952, tahun 1964, tahun 1968, tahun 

1975, tahun 1984, tahun 1994, dan tahun 2004, serta yang terbaru adalah 

kurikulum tahun 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

(Hidayat, 2013: 111). 

Menurut Kemdikbud (dalam Husamah, 2013: 6) beberapa permasalahan 

kurikulum 2006 antara lain: 

Konten kurikulum masih terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya 

mata pelajaran; kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai 

dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional;  kompetensi belum 

menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan; beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan belum  terakomodasi dalam kurikulum: kurikulum 

belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat 

lokal, nasional, maupun global;  standar proses belum menggambarkan urutan 
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pembelajaran yang rinci; serta standar penilaian yang belum mengarah pada 

penilaian berbasis kompetensi (proses dan hasil) dan belum secara tegas 

menuntut adanya remediasi secara berkala.  

 

Beberapa permasalahan tersebut menjadi salah satu acuan untuk 

dikembangkannya kurikulum 2006 menjadi Kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang mencakup 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Mata pelajaran 

diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Semua mata pelajaran diikat oleh 

kompetensi inti (tiap kelas) dan berkontribusi terhadap pembentukan sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan. Kompetensi sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan dirumuskan secara terpadu dan seimbang utuk membangun soft skills 

dan hard skills. Penilaian dalam Kurikulum 2013 sudah mengarah pada penilaian 

berbasis kompetensi (proses dan hasil) dan ada remedial (Kemdikbud, 2013c: 74). 

Salinan Permendikbud Nomor  67 Tahun 2013  tentang Kerangka  Dasar  

dan  Struktur  Kurikulum SD/MI menyatakan bahwa Kurikulum 2013 

dikembangkan  dengan  landasan filosofis  yang memberikan dasar bagi 

pengembangan seluruh potensi siswa menjadi manusia Indonesia  berkualitas  

yang  tercantum  dalam  tujuan pendidikan nasional.  Kurikulum 2013 juga 

dikembangkan dari penyempurnaan pola pikir bahwa pembelajaran berpusat pada 

siswa dan menekankan penerapan pendekatan scientific (meliputi: mengamati, 

menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan untuk semua mata 

pelajaran). 

Menurut Hidayat (2013: 158) dan Mulyasa (2013: 49), salah satu 

keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 adalah ditunjang oleh ketersediaan 

buku sebagai sumber belajar. Salinan Permendikbud Nomor 71 Tahun 2013 
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menetapkan bahwa Buku Teks Pelajaran sebagai Buku Siswa yang layak 

digunakan dalam pembelajaran, yang selanjutnya dalam buku ini disebut Buku 

Siswa. Selain itu, menetapkan Buku Panduan Guru sebagai buku guru yang layak 

digunakan dalam pembelajaran, yang selanjutnya dalam buku ini disebut Buku 

Guru. 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Pasal 43 Ayat (5a) menyatakan “dalam  hal  pengadaan  Buku  Teks  

Pelajaran dilakukan  Pemerintah,  Menteri  menetapkan  buku tersebut  sebagai  

sumber  utama  belajar  dan Pembelajaran  setelah  ditelaah  dan/atau  dinilai oleh 

BSNP atau tim yang dibentuk oleh Menteri”. Buku Guru memuat panduan bagi 

guru dalam mengajarkan materi kepada siswa dan ditulis mengacu kepada konsep 

kurikulum (Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Silabus). Sedangkan Buku Siswa 

memuat panduan bagi siswa dalam pembelajaran dan mengacu pada Buku Guru.  

Buku Siswa merupakan buku panduan sekaligus buku aktivitas sehingga  

dapat mencapai kompetensi yang diharapkan serta memudahkan para siswa 

terlibat aktif dalam pembelajaran. Buku Siswa lebih ditekankan pada activity 

based bukan merupakan bahan bacaan. Buku Siswa yang disediakan oleh 

pemerintah dalam Kurikulum 2013 ini menjabarkan usaha minimal yang harus 

dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dan urutan 

pembelajarannya dirancang serta dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan yang harus 

dilakukan siswa. Buku siswa mengajak siswa menjadi berani untuk mencari 

sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya (Kemdikbud, 

2013b). 
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Penerapan Kurikulum 2013 dimulai sejak tahun pelajaran 2013/2014 pada 

beberapa sekolah dasar yang ditunjuk sebagai sekolah percontohan (pilot project) 

di kelas I dan kelas IV. Pada tahun pelajaran 2014/2015 ini, Kurikulum 2013 

diterapkan pada semua sekolah dasar di kelas I, II, IV, dan V. Namun dalam 

perkembangannya, pemerintah memutuskan pemberhentian sementara Kurikulum 

2013 untuk sekolah yang baru melaksanakan selama satu semester. Sedangkan 

sekolah yang sudah melaksakanan Kurikulum 2013 selama tiga semester, tetap 

melanjutkan Kurikulum 2013 sampai dengan akhir semester kedua tahun 

pelajaran 2014/2015.  

Beberapa sekolah  dasar di Kota Malang yang melaksanakan Kurikulum 

2013 pada semester genap tahun pelajaran 2014/2015 yaitu SD Muhammadiyah 5 

Malang dan SDI Mohammad Hatta. Sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 43 Ayat (5a),  Buku Siswa dan Buku 

Guru digunakan sebagai  sumber  utama  dalam pembelajaran  pada sekolah yang 

melaksanakan Kurikulum 2013 termasuk SD Muhammadiyah 5 Malang dan SDI 

Mohammad Hatta. 

Peneliti melakukan studi pendahuluan pertama di SD Muhammadiyah 5 

Malang pada tanggal 13 Februari 2015 dengan melakukan wawancara kepada 

kepala sekolah mengenai penggunaan Buku Siswa. Informasi yang didapat antara 

lain Buku Siswa diperoleh dari dana BOS dan setiap siswa mendapat satu buku. 

Siswa diperbolehkan mengerjakan latihan soal dengan mengisi langsung di buku. 

Selain menggunakan Buku Siswa, SD Muhammadiyah Malang juga 

menggunakan Lembar Kerja Siswa untuk menunjang pembelajaran serta 
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menambah materi. Dalam hal pendistribusian, tidak ditemukan kendala. Buku 

Siswa selalu datang tepat waktu. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru 

kendala yang dihadapi adalah adanya keluhan dari orang tua. Orang tua mengaku 

bahwa materi dalam Buku Siswa terlalu sedikit sehingga mengalami kesulitan saat 

membimbing siswa belajar di rumah. 

Studi pendahuluan yang kedua pada tanggal 23-25 Februari 2015 

dilaksanakan di SDI Mohammad Hatta. Peneliti melakukan wawancara dengan 

kepala sekolah dan beberapa guru. Informasi yang didapat dari kepala sekolah 

antara lain bahwa pada awalnya Buku Siswa diperoleh dengan cara membeli dari 

dana BOSNAS, sedangkan pada tahun kedua dengan mengunakan dana BOS 

buku. Setiap siswa memperoleh satu Buku Siswa ditambah dengan Buku Kerja 

Siswa (BKS) yang dibuat oleh Tim KKG Malang dan buku dari penerbit 

Erlangga. Pendistribusian Buku Siswa selalu telat sehingga sekolah harus 

menggandakan sendiri dalam bentuk photo copy. Kendala yang ditemui dalam 

penggunaan Buku Siswa yaitu materi dalam Buku Siswa terlalu minim atau 

kurang luas cakupannya. 

Hasil wawancara dengan beberapa guru antara lain penggunaan Buku 

Siswa di beberapa kelas berbeda, ada yang diperbolehkan mengisi secara 

langsung di Buku Siswa namun ada juga guru yang membuat lembar kerja sendiri 

untuk latihan dan ditempelkan pada Buku Siswa. Hal ini dikarenakan buku 

tersebut diperoleh dari dana BOS sehingga apabila tidak diisi langsung di Buku 

Siswa maka bisa dipakai untuk sesudahnya. Seperti yang dikemukakan oleh 

kepala sekolah, di kelas I, II, IV, dan V ada buku pendamping yaitu Buku Kerja 

Siswa (BKS) dan buku dari penerbit Erlangga. Penggunaan Buku Siswa dapat 
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memudahkan pembelajaran, satu pembelajaran bisa tersampaikan tepat pada 

waktunya karena pada kelas rendah kegiatan pembelajarannya lebih sedikit 

dibandingkan dengan kelas atas. Sementara untuk kelas atas, satu tema juga bisa 

tersampaikan tepat waktu hanya saja pembelajaran tidak bisa santai. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan guru kelas IV kendala yang dihadapi yaitu orang tua 

merasa bingung membedakan materi dalam Buku Siswa itu termasuk dalam mata 

pelajaran apa. Siswa kelas V pada awalnya merasa terbebani dengan banyaknya 

tugas, karena dalam Kurikulum 2013 siswa mencari tahu dahulu baru guru 

menjelaskan. 

Sesuai uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang Analisis Efektivitas Penggunaan Buku Siswa dalam Pembelajaran di 

Sekolah Dasar Kota Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana ketercapaian tujuan dan sasaran penggunaan Buku Siswa dalam 

pembelajaran di Sekolah Dasar Kota Malang? 

2. Bagaimana ketepatan waktu pencapaian dan penyelesaian penggunaan Buku 

Siswa dalam pembelajaran di Sekolah Dasar Kota Malang? 

3. Bagaimana pemanfaatan sumber daya penggunaan Buku Siswa dalam 

pembelajaran di Sekolah Dasar Kota Malang? 

4. Bagaimana efektivitas penggunaan Buku Siswa dalam pembelajaran di Sekolah 

Dasar Kota Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mendeskripsikan ketercapaian tujuan dan sasaran penggunaan Buku 

Siswa dalam pembelajaran di Sekolah Dasar Kota Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan ketepatan waktu pencapaian dan penyelesaian 

penggunaan Buku Siswa dalam pembelajaran di Sekolah Dasar Kota Malang. 

3. Untuk mendeskripsikan pemanfaatan sumber daya penggunaan Buku Siswa 

dalam pembelajaran di Sekolah Dasar Kota Malang. 

4. Untuk mendeskripsikan efektivitas penggunaan Buku Siswa dalam 

pembelajaran di Sekolah Dasar Kota Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap pengembangan dunia pendidikan pada umumnya dan khususnya 

dalam penggunaan Buku Siswa dalam pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai berikut: 

a. Bagi Siswa 

Bisa digunakan sebagai sumber belajar yang dapat membantu siswa 

terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas serta memudahkan siswa 

memahami materi dan mengerjakan tugas. Selain itu, penggunaan Buku 

Siswa ini dapat dijadikan buku panduan sekaligus buku aktivitas sehingga  

dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. 
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b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat bantu 

mengajar di kelas sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang interaktif 

dan kreatif. Guru  dapat  memfasilitasi  pengembangan  potensi serta 

kebutuhan belajar siswa yang beragam dengan penggunaan Buku Siswa 

dalam pembelajaran.  

c. Bagi Pihak Sekolah 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi kelengkapan sarana 

pembelajaran sekolah tentang Kurikulum 2013. 

d. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai 

pelaksanaan Kurikulum 2013 terutama tentang penggunaan Buku Siswa 

dalam pembelajaran di kelas. 

 

E. Definisi Istilah 

Untuk memberikan gambaran tentang masalah yang akan diteliti, 

diperlukan batasan istilah untuk membatasi makna terhadap istilah-istilah yang 

terkait dengan penelitian ini. 

1. Efektivitas 

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target atau 

tujuan yang telah ditentukan telah tercapai. Dalam hal ini seberapa jauh tujuan 

penggunaan Buku Siswa sebagai panduan aktivitas dan untuk memudahkan   

siswa dalam menguasai kompetensi tertentu dapat tercapai.  
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2. Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang dikembangkan dengan 

berbasis pada pencapaian kompetensi dengan mencakup keterampilan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. 

3. Buku Siswa 

Buku Siswa adalah buku yang disediakan oleh pemerintah dalam 

Kurikulum 2013 yang menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan siswa 

untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dan urutan pembelajarannya 

dirancang serta dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan 

siswa. 

 

F. Batasan Masalah 

Penelitian  ini  berfokus  pada  efektivitas  penggunaan  Buku Siswa dalam 

pembelajaran di Sekolah Dasar Kota Malang yang melaksanakan Kurikulum 2013 

pada semester genap tahun pelajaran 2014/2015 di kelas IV dan V.  

 


