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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam bab I ini, membahas subbab-subbab sebagai berikut: (1) latar belakang, 

(2) rumusan masalah, (3) tujuan penelitian, (4) pembatasan masalah, (5) manfaat 

penelitian, dan (6) penegasan istilah. 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan pendidikan di negara berkembang Philip H. Coombs yang 

dikutip Darwati (2010:1) dalam jurnalnya mengukapkan bahwa, pertumbuhan 

anak yang cepat, sehingga banyak anak yang tidak bisa sekolah, kurangnya mutu 

pendidikan, tidak kesesuainnya hak sekolah dengan kebutuhan masyarakat, 

kurangnya sumber dana dan efesiensi kerja. Indonesia adalah negara yang 

berkembang juga mengalami problem dalam mutu pendidikan. Seperti yang 

dikemukakan oleh Bastian yang dikutip oleh Jono Trimanto (2003: 21) bahwa 

sejalan dengan pembelajaran di Indonesia maka permasalahan utama yang 

dihadapi diantaranya perbaikan birokrasi pendidikan, memetakan desentralisasi 

pendidikan, perbaikan manajemen pendidikan nasional, menciptakan pemerataan 

Pendidikan Nasional serta meningkatkan kualitas  pendidikan dengan kurikulum 

yang berlaku. 

Upaya menanggulangi kondisi tersebut, maka peraturan pemerintah 

Indonesia dalam bidang pendidikan sejak tahun 1989 diarahkan pada persamaan 
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kesempatan pada seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan, 

meningkatkan efesiensi dan efektivitas serta meningkatkan kualitas pendidikan. 

Menciptakan sumber daya manusia sebagai modal dasar yang penting bagi proses 

pertumbuhan bangsa, meningkatkan kualitas pendidikan menduduki skala prioritas 

dalam proses pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya. Upaya peningkatan 

kualitas pendidikan, banyak yang dilakukan baik secara tradisional maupun 

inovatif pemerintah yaitu melalui penyediaan buku teks (materi ajar), pelatihan 

guru, penyempurnaan kurikulum dan lain sebagainya. 

Sumber belajar sampai saat ini masih memakai media buku teks bahkan 

masih banyak yang digunakan dalam lingkungan sekolah dasar dan menengah 

bahkan perguruan tinggi. Melalui buku teks, siswa mampu mempelajari fakta, 

konsep, prinsip, hukum, teori, dan gagasan inovatif lainnya pada tingkat ingatan, 

serta menerapkanya secara efektif dalam pemecahan.  

Posisi penting dari pemanfaatan buku teks dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa adalah  memberikan  pengetahuan dan informasi bagi guru dan siswa 

sehingga dalam proses pembelajaran  dapat dilakukan dengan baik dan 

memberikan hasil yang maksimal,  karena. Ketersediaan bahan ajar dan sarana 

belajar merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan proses belajar, 

pemanfaatan buku teks dalam proses pembelajaran sangat bermanfaat bila 

disediakan secara berfariasi agar dapat meningkatkan kemampuan dasar dan 

kreatifitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar.  
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Hasanah (2006) mengungkapkan sumber pembelajar dapat dipandang 

sebagai suatu sistem karena merupakan satu kesatuan yang di dalamnya terdapat 

komponen-komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga dalam 

proses pemebelajaran dapat meningkatkan kualitas belajar siswa. Pemenuhan dan 

pemanfaatan sumber belajar disetiap sekolah berbeda, ada yang pake media 

elektronik, ada juga yang pakai buku teks akan tetapi kebanyakan sekolah 

memanfaatkan buku teks sebagai sumber belajar. 

Hasil yang pernah penulis jumpai di MTs Muhammadiyah 01 Malang  pada 

saat Magang 1, paling banyak guru memanfaatkan buku teks sebagai alat dalam 

proses pembelajaran di kelas. Walaupun gurumemakai media elektronik ataupun 

media lain, guru di MTs Muhammadiyah 01 Malang tetap memanfaatkan buku 

teks sebagai arahanya. Karena tanpa adanya buku teks siswa akan kebingungan 

memahami apa yang disampaikan guru dalam pembelajaran. Dengan adanya buku 

teks siswa sedikit membantu untuk mengetahui pembelajaran yang sedang 

ditempuh. Buku teks sangat membantu siswa dalam proses pembelajaran 

maupunsetelah mata pelajaran selesai. Siswa yang bingung akan apa yang 

disampaikan guru, siswa bisa melihat kembali melalui buku teks di sekolah 

ataupun dirumah. Salah satu mata pelajaran yang memanfaatkan buku teks adalah 

mata pelajaran PPKn.  

Laporan Word Bank yang dikutip Jono Trimanto (2003:1) mengenai 

Indonesia, menunjukan bahwa, tingkat kepemilikan siswa akan buku ajar dan 

fasilitas lain berkorelasi positif dengan prestasi belajar siswa. Negara  Filipina, 
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peningkatan rasio kepemilikan buku teks siswa dari 1 : 10 menjadi 1 : 2 dikelas 1 

dan 2 secara signifikan  meningkatka hasil belajar  siswa. Berdasarkan hasil 

observasi awal, di MTs Muhammadiyah 01 Malang, jumlah siswa terdapat: kelas 

A 30, kelas B 29, kelas C 22 dan jumlah keseluruhan siswa kelas VIII di Mts 

Muhammadiyah 01 Malang, sebanyak 81 siswa dan jumlah kelas VIII sebanyak 

tiga kelas. Menurut guru PPKn yang peneliti tanya tentang pemanfaatan buku 

PPKn kelas VIII di MTs Muhammadiyah 01 Malang. Mengemukakan bahwa, 

pemanfaatan buku teks masih 70% dipakai sebagai alat proses pembelajaran 

dikelas VIII ataupun kelas lain selain kelas VIII. Karena ketersediaan buku teks 

sebagai bahan ajar masih sangat kondusif dan sangat bermanfaat bagi siswa dan 

guru sebagai sumber dalam proses pembelajaran dikelas maupun diluar sekolah. 

Menurut guru PPKn yang peneliti tanya tentang sekolah MTs 

Muhammadiyah  01 Malang, masih belum terlalu memakai media internet sebagai 

media pembelajaran, pemakaian media iternet hanya sebagai solusi terakhir 

dengan kekurangannya buku teks, Karena ketakutan akan hal yang tidak di 

inginkan terjadi. Dilihat  dari jaman semakin maju siswa akan salah menggunakan 

media internet sebagai proses pembelajaran. Maka dari itu guru dan siswa di MTs 

Muhammadiyah 01 Malang masih menggunakan buku teks sabagai bahan 

ajar,karenadi Mts Muhammadiyah 01 Malang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai 

Agama Islam. 

Terlepas dari hal tersebut pengurus Perpus mengemukakan bahwa, yang 

menjadi  masalahnya adalah masih kurangnya buku teks yang tersedia di MTs 
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Muhammadiyah 1 Malang kususnya kelas VIII. Untuk menanggulangi hal tersebut 

guru PPKn kelas VIII menggantinya dengan buku teks LKS dan Modul yang 

dibuat sama guru sendiri. Ketidak adanya buku teks seperti buku paket untuk guru 

dan siswa, karena tidak adanya dana dan bantuan dari Dinas Pendidikan Kota 

Malang. Tetapi itu bukan sebuah masalah karena masih banyak buku teks lainya 

seperti Modul dan buku LKS sebagai pengganti buku panduan. Maka dari itu 

peneliti mengangkatjudul ini, yakni untuk melihat bagaimana pemanfaatan buku 

teks PPKn dalam meningkatkan hasil belajar siswa, apa saja hambatan dari 

pemanfaatan buku teks PPKn dalam meningkatkan hasil belajar siswa, dan 

bagaimanakah solusi dari hambatan pemanfaatan buku teks PPKn dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa di MTs Muhammadiyah 01 Malang, dengan 

judul. “PEMANFAATAN BUKU TEKS DALAM PROSES PEMBELAJARAN 

PPKn UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS VIII”.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana  pemanfaatan buku teks PPKn dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas VIII di MTs Muhammadiyah 01 Malang? 

2. Apa saja Hambatan-hambatan dari pemanfaatan buku teks PPKn dalam  

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII di MTs Muhammadiyah 01 

Malang? 
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3. Bagaimana solusi dari hambatan  pemanfataan  buku teks PPKn dalam  

meningkatkan  hasil belajar siswa kelas VIII di MTs Muhammadiyah 01 

Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pemanfaatan buku  teks PPKn dalam  meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas VIIIdi MTs Muhammadiyah 01 Malang. 

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dari pemanfaatan buku teks PPKn dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII di MTs Muhammadiyah 01 

Malang. 

3. Untuk mengetahui bagaimanakah solusi dari hambatan dalam pemanfataan 

buku teks PPKn untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIIIdi MTs 

Muhammadiyah 01 Malang. 

 

D. Pembatasan Masalah 

Memperoleh tentang kejelasan dan tujuan penelitian , peneliti membatsi 

masalah yang diangkat yaitu: 

1. Penelitian ini menitikberatkan pada pemanfaatan buku teks PPKn untuk  

meningkatkan hasil belajar siswa  kelas VIII di MTs Muhammadiyah 01 

Malang. 
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2. Penilitian ini menitiberatkan  pada apa saja hambatan dari pemanfaatan buku 

teks PPKn untuk  meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII di Mts 

Muhammadiyah 01 Malang. 

3. Penelitian ini menitikberatkan bagaimana solusi dari hambatan untuk 

pemanfataan buku teks PPKn dalam mengkatkan hasil belajar siswa kelas VIII 

di MTs Muhammadiyah 01 Malang. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan teori 

yang berkaitan dengan pemanfaatan buku teks PPKn dalam 

meningkatkan hassil belajar siswa, bahkan diharapkan mampu 

mendorong penelitian yang sejenis, sehingga kajian tentang buku teks 

PPKn sebagai media pengajaran semakin berkembang. 

b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalams pemanfaatan 

buku teks PPKn  dalam meninngkatkan hasil belajar siswa kelas VIII di MTs 

Muhammadiya 01 Malang. 

c. Dapat memberikan  kontribusi bagi peneliti lainnya sebagai bahan referensi 

penelitian mengenai pemanfaatan buku teks PPKn untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas VIII di MTs Muhammadiyah 01 Malang. 

 



8 
 

F. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

memberi masukan dan dimanfaatkan sebagai berikut: 

a. Guru dan Siswa mampu memanfaatkan secara benar buku teks guna 

meningkatkan hasil belajara siswa dalam pembelajaran PPKn. 

b. Bagi Guru dalam memilih buku teks yang tepat 

 

G. Penegasan Istilah 

1. Buku Teks PPKn 

Wiratno (dalam Suyatinah 2001:9) Buku teks adalah buku yang  

mampu memberikan  arahan untuk mata pelajaran tertentu. 

Menurut Zamroni (2005:7) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

merupakan pendidikan yang berdemokratis, masyarakat yang berpikir kritis 

melalui demokratis, memberikan ahlak kesadaran kepada generasi penerus 

bahwa demokrasi merupan kehidupan bermasyarakat yang mampu 

memberiakn hak-hak bermasyarakat. 

Menurut peneliti buku teks PPKn ialah, buku wajib yang dimiliki 

siswa dan guru PPKn supaya proses pembelajaran dapat berlangsung 

dengan kondusif, karena buku teks PPKn berisi tentang sejarah, 

Demokrasi, UUD 1945 dan makna Pancasila, maka dari itu sangat perlu 

adanya buku teks PPKn untuk membantu atau mengarahkan siswa atau 
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peserta didik. Seperti yang jelaskan Dedi Supriadin (2001: 4 

mengemukakan bahwa  yang menunjang keberhasilan siswa akan buku teks 

berkorelasi positif dan bernilai dengan capaian hasil belajar siswa. 

Buku teks PPKn selain memberikan arahan juga bermanfaat untuk siswa 

dan peserta didik, karena selain mengarahkan juga meberikan informasi 

tentang sejarah Indonesia supaya menjadi warga negara yang berdemokrasi 

dan taat akan nislai-nilai Pancasila. 

2. Pembelajaran PPKn 

Pengertian pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai 

wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral 

yang berkar pada budaya bangsa Indonesia 

 (Depdiknas, 2007:3) yang dikutip (Ruminiati 2007:3) mengemukakan 

bahwa, Pendidikan Pancasila dan  Kewarganegaraan (PPKn) merupakan 

mata pelajaran sosial yang bertujuan untuk membentuk atau  membina warga 

negara yang baik dan menjadikan anak generasi  menjadi  mahluk sosial yang 

demokratis dan berahlak mulia. 

Menurut peneliti Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan merupakan pembelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan 

hak-hak dan kewajiban agar menjadi warga negara Indonesia yang 

cerdas, trampil, sopan santun dan berkarakter yang di amanatkan oleh 
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Pancasila dan UUD 1945. 

3. Hasil Belajar Siswa 

Hamalik (2005:30) mengemukakan hasil belajar merupakan capaian 

akhir yang dinilai ada atau tidak perubahan selama mengikuti 

matapelajaran yang ditempu selama proses pembelajaran. Hasil belajar 

adalah seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada 

orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan tidak mengerti 

menjadi mengerti. 

Menurut peneliti, hasil belajar siswa adalah siswa yang berhasil 

mencapai proses pembeajaran sampai mengahasilkan nilai sehingga 

paradigma berpikir sedikit meningkat dan sekiranya dapat menguasai 

mata pelajaran yang sudah ditempuh sebelumnya. Sehingga hasil belajar 

dapat merubah pikiran yang tidak bisa menjadi bisa. 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas yang penulis kutip tentang 

Pemanfaatan Buku Teks PPKn Dalam Proses Pembelajaran Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa, sangat membantu siswa dan guru 

dalam pembelajaran, khusunya mata pelajaran PPKn kelas VIII, dilihat 

dari pendapat para ahli, buku teks bukan hanya membantu siswa dan 

guru dalam proses pembelajaran akan tetapi buku teks bisa dimanfaatkan 

siswa di sekolah maupun diluar sekolah, karena buku teks bagaikan 

jembatan bagi siswa agar bis a mendapatkan hasil pembelajaran yang 
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memuaskan. 

Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa, buku teks sangat berperan 

aktifdalam meningkatkan hasil belajar siswadan sangat membantu guru 

untuk menanamkan pola pikir siswa supayahasil pembelajaran selalu tumbuh 

di ingatan siswa. Buku teks merupakan salah satu alat atau informasi untuk 

menjadikan siswa aktif dalam proses pembelajaran dan membantu guru 

untuk menjelaskan secara rinci mata pelajaran yang sedang ditempuh, 

sehingga proses pembelajaran berjalan sesuai Kurikulum dan RPP. 




