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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab I ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan 

manfaat penelitian. Latar belakang penelitian ini membahas mengenai masalah 

yang ada di sekolah tersebut dan bagaimana solusi yang ditawarkan oleh peneliti. 

Rumusan masalah membahas mengenai masalah-masalah yang akan diteliti. 

Adapun penjelasan sebagai berikut : 

1.1 Latar Belakang   

Proses belajar mengajar di sekolah, tidak terlepas dari buku teks pelajaran 

sebagai sumber belajar. Buku sama-sama dibutuhkan oleh guru dan peserta didik, 

maka dari itu buku merupakan jendela dunia. Buku mampu membuka wawasan 

pembaca. Adanya buku dapat membantu peserta didik memperoleh sumber 

informasi berbagai ilmu. Melalui buku dapat membuka pintu gerbang ilmu 

pengetahuan, dengan adanya buku peserta didik dapat membaca dan menambah 

wawasan pengetahuan. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 

Pasal 1, buku teks pelajaran adalah buku acuhan wajib untuk digunakan di 

sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan 

keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadiaan, kemampuan 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan 

estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar 

nasional pendidikan.  

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, maka dari itu setiap 

sekolah diwajibkan memiliki buku teks pelajaran. Buku yang sudah diterbitkan  

sudah memiliki standar buku teks pelajaran, buku memuat mengenai materi 

pelajaran yang dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, budi pekerti dan 

kepribadiaan, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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meningkatkan keimanan dan ketakwaaan dapat diperoleh dari buku pendidikan 

Agama Islam. Buku teks pelajaran Bahasa Indonesia menjadi sarana yang sangat 

penting dalam upaya pengembangan dan pencapaian kompetensi bahasa dan 

bersastra serta pengembangan sikap dan budi pekerti peserta didik (atmoko, 

2012:55). Oleh karena itu buku teks pelajaran Bahasa Indonesia harus disusun dan 

dikembangkan berdasarkan pedoman penyusunan buku teks pelajaran.  

Buku teks pelajaran tidak bisa dilepaskan dari pendidik dan peserta didik. 

Pada Rencana pelaksanaan pembelajaran dan silabus yang dibuat oleh guru 

tercantum buku teks pelajaran merupakan salah satu sumber belajar. Sumber 

belajar dapat berfungsi sebagai saluran komunikasi dan mampu berinteraksi 

dengan peserta didik dalam suatu kegiatan pendidikan dan pembelajaran (Nur, 

2012:68).  

Pemilihan dan pemanfaatan buku teks sebagai media sumber belajar yang 

tepat dapat memperoleh keberhasilan dalam pembelajaran. Guru menggunakan 

buku teks Bahasa Indonesia sebagai pedoman guru dan untuk memberikan tugas 

kepada peserta didik, sedangkan LKS berguna untuk pemberian tugas yang harus 

dikerjakan peserta didik di rumah. Kita ketahui bahwa manfaat buku teks 

pelajaran tidak hanya sebagai pedoman atau pegangan melainkan sebagai sumber 

informasi maupun pemberian ransangan saat diperlukan mengingat penyajian 

materi tertentu. 

Pemanfaatan buku teks harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, 

apabila tujuan pembelajaran tidak sesuai dengan buku teks pelajaran maka 

alangkah lebih baiknya, kita tidak menggunakan buku teks tersebut melainkan 

menggunakan sumber belajar yang lain, karena di dalam proses pembelajaran 
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dibutuhkan strategi, metode, media dan sumber belajar yang sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran. 

Badan Standart Nasional Pendidikan (2006:318) menarik 

kesimpulan bahwa, mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar 

siswa memiliki kemampuan sebagai berikut (1) berkomunikasi 

secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik 

secara lisan maupun tulis, (2) menghargai dan bangga menggunakan 

bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara, (3) 

memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan 

kreatif untuk berbagai tujuan, (4) menggunakan bahasa Indonesia 

untuk meningkatkan kemampuan  intelektual, serta kematangan 

emosional dan sosial, (5) menikmati dan memanfaatkan karya sastra 

untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa,(6) 

menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah 

budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

 

Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan maka dari itu pada point 1 

mengatakan bahwa peserta didik diharuskan memiliki kemampuan berkomunikasi 

secara efektif dan efesian sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan dan 

tertulis. Pernyataan baik secara lisan maupun tertulis perlu di bold atau ditebalkan, 

jika dipahami siswa dituntut untuk mampu berkomunikasi melalui bahasa lisan 

dan tertulis, akan tetapi pada pelajaran Bahasa Indonesia guru sekali-kali 

mengajarkan anak berkomunikasi dengan membaca buku teks dengan nyaring. 

Berdasakan hasil wawancara Kepada Guru kelas V di SDN Watulumbung 

II Kec. Lumbang Kab. Pasuruan permasalahan yang terjadi di sekolah adalah 

sebagian buku teks pelajaran Bahasa Indonesia rusak, sehingga sedikit 

menghambat cara belajar peserta didik. Jumlah buku teks pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas V “Mudah Belajar Bahasa Indonesia” (yudistira) yang dimiliki 

sekolah adalah 35 buku, sedangkan buku teks yang rusak berjumlah 15 buku, 

sedangkan yang masih bisa dipakai berjumalah 20 buku. Jumalah peserta didik 

kelas V adalah 31 siswa. Setiap satu bangku hanya mendapatkan satu buku teks 
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pelajaran Bahasa Indonesia kelas V. Peserta didik bergiliran membawa buku teks 

pelajaran.   

Buku teks pelajaran Bahasa Indonesia BSE jarang digunakan oleh guru, 

keberadaan buku teks pelajaran Bahasa Indonesia BSE di letakkan di 

perpustakaan sekolah, karena banyak yang rusak bukunya. Jumalah buku teks 

pelajaran Bahasa Indonesia BSE yang ada di perpustakaan adalah 9 buku. Buku 

teks pelajaran Bahasa Indonesia “ Mudah Belajar Bahasa Indonesia” (Yudistira) 

digunakan oleh guru dalam pembelajaran, misalnya pemberian tugas kelompok 

maupun individu kepada peserta didik, pembuatan soal-soal. Apabila guru 

membuat soal, salah satu soalnya bersumber dari buku teks pelajaran. Buku teks 

bagi peserta didik digunakan sebagai sumber informasi yang sangat penting, 

dimana buku teks dapat digunakan peserta didik dalam belajar mandiri di rumah 

dan berlatih memecahkan masalah. Berdasarkan hasil wawancara kepada guru 

kelas V pada saat mengajar guru memanfaatkan buku hanya sebagai pedoman dan 

sebagai pemberian tugas kepada peserta didiknya, peserta didik menggunakan 

buku teks pelajaran untuk belajar mengerjakan soal-soal yang ada di buku teks 

pelajaran, dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk memilih tentang 

Pemanfaatan Buku Teks Pelajaran Bahasa Indonesia dalam Pembelajaran di 

kelas V SDN watulumbung II Kec. Lumbang Kab. Pasuruan. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan masalah yang ada di SDN Watuumbung II Kecamatan 

Lumbang Kab. Pasuruan pada pemanfaatan buku teks pelajaran Bahasa Indonesia 

Kelas V semester I, maka dapat dirumuskan masalah peneliti sebagai berikut:  
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1) Bagaimana pemanfaatan buku teks pelajaran Bahasa Indonesia yang digunakan 

guru dalam pembelajaran di kelas V Semester I SDN Watulumbung II Kec. 

Lumbang Kab. Pasuruan? 

2) Bagaimana pemanfaatan buku teks pelajaran Bahasa Indonesia bagi siswa  

dalam pembelajaran di kelas V Semester I SDN Watulumbung II Kec. 

Lumbang Kab. Pasuruan? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam suatu 

penelitian. Berdasarkan masalah yang terjadi di SDN watulumbung II Kec. 

Lumbang Kab. Pasuruan pada pemanfaatan buku teks Bahasa Indonesia kelas V, 

maka tersusunlah tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan pemanfaatan buku teks pelajaran Bahasa Indonesia yang 

digunakan oleh guru dalam pembelajaran di kelas V semester I SDN 

Watulumbung II Kec. Lumbang Kab. Pasuruan 

2) Mendeskripsikan pemanfaatan buku teks pelajaran Bahasa Indonesia bagi 

siswa dalam pembelajaran di kelas V semester I SDN Watulumbung II Kec. 

Lumbang Kab. Pasuruan. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapakan memberikan informasi tentang pemanfaatan 

buku teks pelajaran Bahasa Indonesia dan bermanfaat bagi orang lain, sehingga 

dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya. Peneliti ini memiliki 

manfaatn secara teoritis maupun manfaat secara praktis sebagai berikut:  
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1) Manfaat Teoritis 

a) Penelitian ini diharapakan dapat memberikan informasi mengenai 

pemanfaatan buku teks khususnya buku teks pelajaran Bahasa Indonesia 

kelas V dan  

b) Memberikan informasi mengenai bagaimana cara memanfaatkan buku 

teks pelajaran dalam pembelajaran.  

2) Manfaat praktis dapat dilihat dari Segi bagi guru, sekolah dan peneliti sebagai 

berikut:  

a) Bagi Guru  

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru untuk memberikan saran atau 

masukan kepada guru dalam pemanfaatan buku teks pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas V.  

b) Bagi Sekolah  

Penelitian ini dapat dijadikan masukkan yang baik untuk meningkatkan 

lagi mutu pendidikan sekolah tersebut dan dapat membantu pihak sekolah 

dalam memanfaatkan buku teks dalam proses pembelajaran.  

c) Bagi Peneliti  

Penelitian memberikan kesempatan atau pengalaman terhadap penelitian 

tentang pemanfaatan buku teks pelajaran Bahasa Indonesia dalam 

pembelajaran di kelas V dengan baik.  

1.5 Batasan Istilah 

Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh 

karena itu untuk mempermudah memahaminya, maka peneliti memberikan 

penjelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut: 
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1) Buku teks adalah buku acuhan wajib yang harus dimiliki oleh guru dan siswa 

yang memuat materi pelajaran.  

2) Hakekat Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang dipergunakan oleh 

masyarakat untuk keperluan sehari-hari, misalnya belajar, bekerja sama dan 

berinteraksi. (Cahyani, 2012:47) 


