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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Bab ini akan membahas tentang (1) Kajian teoti, (2)  Penelitian yang 

relevan. 

A. Kajian Teori 

1. Buku Teks 

Buku teks merupakan buku pegangan wajib bagi siswa yang menempuh 

pendidikan  SD, SMP, SMA, dan Perguruan  Tinggi, karena buku  teks 

merupan  panduan untuk memberikan pengetahuan dan ilmu serta teknologi 

dalam bidang studi tersebut, dan juga mampu memberikan kepandaian 

membaca . 

Chambliss dan Calfee yang dikutip Jono Trimanto (2003: 45) 

menjelaskan uraian tentang buku teks secara spesifik. Buku teks adalah 

buku pegangan siswa atau alat bantu untuk memberikan pemahaman yang 

luas unruk dirinya dan untuk memahami dunia diluar dirinya. Buku teks 

juga mampu memberikan perubahan atau pola pemikiran siswa sehingga 

dapat memberikan pengetahuan yang luas dan nilai-nilai tertentu. 

Direktorat Pendidikan Umum yang dikutip Jono Trimanto (2003:3) 

mengemukakan bahwa buku teks atau buku pelajaran adalah kumpulan 

tulisan yang di susun secara sistematis yang berisi tentang semua materi 

dalam pembelajaran tertentu, yang selalu dibuat oleh pengarang 
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menggunakan sesuai dengan kurikulim yang berlaku dan yang diterapkan 

dengan sekolah tiap tahunnya. 

Pada Pusat Perbukuan yang dikutip Jono Trimanto (2003: 12) 

mengemukakan bahwa buku teks adalah salah atu buku yang dijadikan 

pegangan guru dan siswa pada jenjang tertentu  dan sebagai sumber 

pembelajaran, yang selalu berkaitan dengan bidang studi tertentu. Buku teks 

merupakan buku yang disusun oleh pakar dalam bidangnya dan biasa 

dilengkapi dengan sarana pembelajaran sebagai penunjang proses 

pembelajaran. 

Dari berbagai definisi tentang buku teks seperti telah dijelaskan di atas, 

pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 

2008 memberikan pengertian tentang buku teks. Pada peraturan tersebut 

dijelaskan bahwa. Buku teks merupakan media wajib untuk digunakan 

disuatu sector pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi , 

karena mampu memberikan pemahaman atau materi-materi yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran dan dapat meningkatkan, ketkwaan, ahlak, 

kepribadian, penguasa ilmu, pengetahuan dan teklogi, peningkatan 

kepekaan dan kemampuan estetis. Kemampuan tersebut disuse berdasarkan 

standar Nasional Pendidikan (Permendiknas No 2 tahun 2008). 
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a. Fungsi Buku Teks 

Memahami atau  mengetahui fungsi dan isi buku, siswa ataupun guru dapat 

mengatur sendiri mengenai kecapatan membacanya. Kalau dapat memahami 

dalam  tempo cepat, sedang, atau juga lambat,  itu bukan hal yang signifikan 

tergantung kecepatan memorinya yang begitu kuat. Kesempatan untuk 

mengulang untuk memahami suatu buku teks itu tergantung pembacanya yang 

benar-benar ingin mencari tau apa yang belum diketahui oleh pembaca, karena 

buku bisa didapatkan dibeberapa tempat dan bebas untuk di koleksi. 

Kesempatan untuk melihat atau membaca kembali isi dari buku teks dan 

mengingatkan kembali ingatan. Dengan melihat kembali apa yang sudah 

dipelajari maka butuh buka kembali buku-buku yang pernah dibaca agar isi 

buku yang kita baca mampu dikuasi oleh pembaca. Fasilitas sperti skema, 

diagram, dan gambar-gambar mampu mengesah kembali ilustrasi memahami isi 

buku. 

Buku teks sebagai penyedia bahan ajar haruslah  mampu memberikan 

sumber yang signifikan dan jelas. Buku juga harus teratur dan system matis. 

Jenis buku berbagaimacam variasi dan harus sesuai dengan pembelajaran yang 

ditempuh supaya bermanfaat bagi guru dan siswa. Penyediaan buku teks juga 

harus susuai dengan kebutuhan siswa karena buku teks menantang dan 

menunjang aktivitas belajar siswa. 
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Tulisan atau gambar-gambar yang ada pada dalam buku teks tersusun 

dengan rapi dan sistematis. 

Buku teks harusnya memberikan perananan kepada siswa dan guru agar 

mampu memberikan pemahaman tentang mata pelajaran yang ditempuh. Ini 

sangatlah berguna bagi penyelesaian tugas dan pelatihan yang dituntut dari 

siswa. Di samping sebagai sumber bahan atau bahan pembelajaran, buku teks 

juga berperan sebagai sumber atau alat evaluasi pengajaran  remedial. Selain 

dengan kurikulum buku teks sangat erat kaitannya pula dengan GBPP (Garis-

garis Besar Program Pengajaran). 

b. Kualitas Buku Teks 

Buku teks merupakan salah satu hal yang penting bagi kehidupan 

masyarakat moderen. Banyak pengetahuan yang bisa kita dapat kalau kita 

sungguh-sungguh ingin memahami isi buku teks. Bahkan hampir semua  dari 

segi kehidupan manusia ditulis dalam buku. Buku merupakan kunci 

pengetahuan.  Bagi siapa saja yang ingin pintar harus mampu menggunakan 

buku sebagai alat penunjang, karena bagi semua orang buku sangatlah penting 

untuk kehidupan manusia, tidak hanya anak sekolah dan kuliahan yang harus 

memanfaatkan buku teks orang yang tidak berpendidikanpun harus. Semakin 

bagus buku teks maka akan bagus pula pembelajran yang ditempuh. 
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 (Trigan, 2009,20) mengemukakan bahwa  Cara menilai isi buku teks harus 

dengan sepuluh kriteria yaitu: 

1) Buku teks harus menarik agar anak-anak atau pembaca dapat 

memanfaatkanya dengan baik dan benar, agar pengetahuan generasi 

berpotensi.  

2) Buku teks harus selalu memberikan motivasi kepada siswa atau pembaca 

yang lainnya sehingga pemakaian buku teks optimal. 

3) Buku teks haruslah mampu memuat ilustrasi yang menarik para siswa yang 

memanfaatkannya. 

4) Buku teks harus mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sehingga 

sehigga siswa mampu memakaianya dengan sebagaimana mestinya. 

5) Buku teks  harus erat hubungannya dengan pelajaran-pelajaran yang 

diterapkan sama setiap sekolah, agar semuanya utuh dan terpadu. 

6) Buku teks harus mampu merangsang aktivitas pribadi para siswa yang 

menggunakan isi buku teks tersebut. 

7) Buku teks harus layak untuk siswa dan tidak boleh di tata dengan 

sembarang agara siswa tidak bingung dengan apa isi buku teks. 

8) Buku teks harus mempunyai sudut pandang yang jelas untuk siswa. 

9) Buku teks harus mempunyai nilai-nilai positif untuk siswa yang dewasa 

dan belita. 

10) Buku teks harus bisa menghargai perbedaan sikap pribadi siswa atau 

pemakenya. 
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c. Jenis-Jenis Buku Teks 

Tarigan (2009:29) menyatakan bahwa, jenis buku teks berdasarkan mata 

pelajaran atau bidang studi (terdapat di SD, SMP, dan SMA) terbagi menjadi 3 

yaitu: 

1) Buku teks tunggal 

Buku teks tunggal adalah buku yang terdiri dari satu buku saja. 

2) Buku teks terjilid. 

Buku teks berjilid adalah buku pelajaran untuk semua jenjang sekolah 

tertentu. 

3) Buku berseri. 

2. Pembelajaran PPKn 

a. Pengertian Pembelajaran  

Kimble dan Garmezy (dalam Suwarna Pringgawidagda, 2002; 20), 

mengemukakan bahwa, pembelajaran adalah suatu perubahan perilaku dan 

sikap sesorang yang tetap dan merupakan hasil praktek yang berulang-ulang. 

Makna dari pembelajan merupan subuah pembelajaran yang di wajibkan 

siswa dan guru saling aktif, siswa sebagai subjektif dituntut untuk mencari 

dan menemukan dan mampu memecahkan masalah yang berada dalam buku 

teks yang telah dibaca maupun yang dipelajari siswa sediri. 

Rombepajung (1988: 25) juga mengemukakan bahwa pembelajaran 

merupakan pembelajaran memperoleh mata pelajaran yang ditempuh dan 

mampu meberikan keterampilan pembelajaran atau pengalaman belajar. 
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Brown (2002:8) memspesifikan karakteristik pembalajaran sebagai 

berikut: 

1) Belajar adalah memahami, menguasai, dan memperoleh hasil belajar  

2) Belajar adalah mengingat-ingat informasi atau keterampilan yang sudah 

dipelajari 

3) Mengingat merupakan sebuah sistem  memori dan organasi kognitif. 

4) Pembelajaran merupakan keterlibatan antara guru dan siswa berdiskusi 

peristiwa yang diluar maupun dari dalam organisme. 

5) Belajar merupakan sifat tetap dan tidak muda lupa dan mampu merubah 

prilaku manusia. 

Mengajar merupakan hal yang paling mulia yang harus dilakukan 

sebagai manusia, karena pembelajaran mampu memberikan perubahan pda 

diri manusia. Sedangkan menurut (Joyce dan Well, 1996). Pembelajaran 

adalah usaha sadar yang dilakukan guru dan murid untuk menetapkan 

peristiwa dan mengembangkan metedo untuk memperoleh hasil pembelajran 

yang maksimal. 

Banyak pengertian yang diberikan para ahli dalam tujuan pembelajaran 

ini yang satu sama lain memiliki kesamaan dan perbedaan  menurut sudut  

pandang garapannya. Robert F. Mager (1962) menyatakan bahwa, tujuan 

dari pembelajaran sebagai perilaku yang  hendak dicapai atau yang dapat 

dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat tertentu. Dan juga ia 

memandang bahwa, pembelajaran bertujuan untuk  pernyataan sikap dan 
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prilaku manusia yang berbentuk tulisan untuk dilihat bahwa hasil belajar 

mampu memberikan edukasi positif. Sedangkan menurut Fred Percival dan 

Henry Ellington (1984). Pembelajaran merupakan suatu keterampilan yamg 

harus mempunyai efek  positif dan harapnya mampu memberikan hasil yang 

diharapkan. 

b. Pengertian PPKn 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan 

pendidikan yang selalu  menghebungkan unsur-unsr pokok dari komponen 

(civic education) dengan model pembelajaran yang interaktif dalam 

lingkungan demokratis. 

Cholisin (2000:109) Pendididikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

iyalah pendidikan yang mengajarkan  ilmu politik dan memberikan materi 

kewarganegaraan dalam hidup bernegara, dan peranan tersebut diatur dan 

bentengin oleh ketentuan Pancasila dan UUD 1945, dan mampu menjadikan 

manusia menjadi manusia yang cinta tanah air. 

1) Fungsi Pembelajaran PPKn 

Fungsi pembelajaran PPKn menurut Somantrie (2001:166)  

mengemukakan bahwa,  PPKn berfungsi sebagai usaha manusia agar mampu 

menciptakan pemikiran ilmiah dan psikologis oleh manusia sebagai bentuk 

untuk memberikan kemudahan belajar kepada siswa supaya menjadi 

manusia yang bermoral Pancasila dan pengetahuan Kewarganegaraan 
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sebagai dasar tujuan nasional yang diwujudkan dalam integritas pribadi dan 

perilaku sehari-hari. 

2) Tujuan PPKn 

Jenjang pendididikan PPKn sebagai mata pelajaran yang penting 

memiliki proses dan tujuan utama  bahwa mampu membangun wawasan 

luas, wawasan nusantara, kesadaran bernegara, cinta tanah air kepada 

penurus bangsa dan dapat menguasi ilmu teknologi serta seni budaya. 

Tujuan pembeljaran PPKn di dalam Depdiknas No. 20 Tahun 2006 

bertujuan agar siswa dapat: 

a) Menanggapi isu kewarganegaraan, kreatif, rasional, dan berpikir secara 

kritis 

b) Bergotongroyok dalam  masyarakat, bertindak cerdas,  dan berpartisipasi 

secara aktif 

c) Bernegara dan tidak makan uang bangsa 

Ruminiati (2007:126) menyatakan ruangan lingkup PPKn meliputi 

aspek-aspek: 

a) Persatuan dan kesatuan 

b) Norma hukum dan peraturan 

c) Hak asasi manusia 

d) Kebutuhan warganegara 

e) Konstitusi negara 

f) Kekuasaan politik  
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g) Kedudukan pancasila 

h) Globalisasi 

 

3. Hasil Belajar 

Hasil Belajar merupak dua kata yang artinya berbeda “Hasil”  dan 

“Belajar”. Hasil adalah sesusatu yang diperoleh dari proses pembelajaran, 

dibuat dan dijadikan oleh usah. Sedangkan belajar adalah proses untuk  

memperoleh kepandaian atau ilmu. 

Dimyanti dan Mudjiono (2006:12) mengemukakan bahwa hasil belajar 

merupakan pencapaian akhir dalam bentuk nilai dan angka-angka atau skor, dan 

sebagai acuan sejauh mana siswa menguasi dan mengisap materi pembelajaran 

yang diajarkan oleh guru. 

a. Bentuk-Bentuk Hasil Bealajar 

Hasil belajar merukapan tujuan dari hasil proses pembelajaran yang 

dilakukan selama akhir pembelajaran sebagai seorang pelajar. 

(Tafsir 2008:34) Hasil belajar merupakan capaian akhir dari hasil 

pembelajaran yang dicapai selama proses pembelajaran dan harus sesuai 

dengan target tujuan pembelajaran. 
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Benjamin S. Bloom (2009:39) mengemukakan bahwa, hasil belajar 

diklarifikasikan kedalam 3 ranah yaitu. 

1) Ranah kognitif 

Berkaitan dengan hasil belajar intelektual dibutuhkan 4 ranah kognitif 

yaitu: 

a) Hafalan merupan pengetahuan sebuah analisa siswa agar mampu 

menguasai ilmu yang ditempuh dan merupakan respon dengan adanya 

fakta dan memberikan nilai positif 

b) Kemampuan pemahaman merupakan pehaman seperti lingkungan dan 

realita. 

c) Aplikasi merupakan arahan teknis berupa berfikir, lingkungan selaras, 

dan menerapkan dilingkungan sekitar. 

d) Evaluasi adalah tentang suatu pernyataan, konsep, situasi yang didapatkan 

dalam bentuk proses. 

2) Ranah Psikomotor 

Ranah psikomotor merupakan keahlian dalam berpikir dan 

berketerampilan dalam kegiatan koordinasi badan dan saraf. 

b. Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Peroses pembelajaran adalah salah satu kegitan yang akan mengubah 

prilaku manusia agar  menjadi lebih  baik, tetapi terlepas dari hal demikian 

akan ada faktor-faktor yang merusak perilaku siswa factor tersebut iyalah: 
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1) Lingkungan sosial budaya 

 Sebagai mahluk hidup peserta didik adalah salah satu bagian dari 

anggota masyarakat yang di didik didalam likungan sekolah. Peraturan 

dan pelanggaran disekolah harus ditaati oleh peserta didik jika dilanggar 

maka akan diberikan sanksi yang sesuai dengan apa yang mereka berbuat. 

Lahirnya peraturan disekolah bertujuan untuk mengatur dan membentuk 

perilaku anak didik yang menunjang kebrhasilan. 

2) Faktor instrumental 

Setiap sekolah mempunyai tujuan yang akan dicapai, program sekolah 

dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa. 

a) Kurikulum merupakan system pembelajaran yang harus dimiliki tiap 

sekolah karena kurikulum system penunjang keberhasilan dan proses 

pembelajaran siswa dan guru. 

b) Disetiap sekolah mempunyai program pendidikan masing-masing 

sebagai penunjang hasil belajar siswa, keberhasilan siswa dalam 

pendidikan sekolah. Semua itu tergantung bagaimana program 

sekolah. 

c) Sarana dan Fasilitas, Sarana sangat penting dalam pendidikan. Gedung 

sekolah misalnya sebagai tempat yang strategis bagi berlangsungnya 

kegiatan pembelajaran disekolah, yang didalamnya terdapat ruang 

kelas, ruangan kepala sekolah, ruangan perpustakaan, ruang BP, ruang 
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tata usaha, laboratorium, dan halaman sekolah yang memadai. Semua 

bertujuan untuk memberikan fasilaitas yang baik buat anak didik. 

d) Guru, Guru merupakan unsur manusiawi dalam pendidikan. Kehadiran 

guru mutlak diperlukan didalamnya, karena guru sangat diperlukan 

untuk keberlangsunan kegiatan pembelajaran disekolah. Karena 

keberhasilan siswa tergantung guru, maka dari itu guru sangat 

diperlukan didalam sekolah. 

3) Kondisi Fisiologi  

Kondisi fisiologi sangatlah berpengaruh untuk menunjang 

pembelajaran siswa. Karena bagi orang yang selalu sehat fisiknya akan 

mampu mempelajari ilmu dengan baik daripada orang yang lemah 

fisiknya. Orang yang sehat juga akan cepat menanggapi apa yang 

disampaikan guru dalam proses pembelajaran dibandingkan dengan 

orang yang kurang sehat jasmaninya. 

4. Siswa 

Siswa adalah individu yang berada dalam proses perkembangan dan 

pertumbuhan. Perkembangan merupakan perubahan yang bersifat progresif, 

yaitu menuju tahap yang lebih tinggi, lebih besar, lebih baik dari seluruh aspek 

kepribadian. Perkembangan berkaitan dengan aspek psikis dan bersifat 

kualitatif, sedangkan pertumbuhan berkenaan aspek fisik dan bersifat 

kuantitatif. Baik perkembangan maupun pertumbuhan, keduanya terkait dengan 
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kematangan karena kematangn ini sebagai masa subur untuk tumbuh dan 

berkembang. Karakter siswa dibagi menjadi 5 yaitu: 

a. Mental yang harus dimiliki harus mendekati kecakapan intelektual  

Tingkat mental dan kecakapan intelektual siswa sangat berpengaruh 

untuk  strategi pembelajaran. Setiap siswa memiliki kematangan mental dan 

kecakapan intelektual yang berada. Dengan demikian  strategi yang digunakan 

harus benar-benar bermanfaat sesuai dengan tingkat mental dan kematangan  

intelektual. Bagi siswa yang sudah bagus mentalnya dan bagus secara 

intelektual untuk belajar maka siswa tersebut akan mudah memahami dan  

mengikuti pembelajarannya yang ditempuh. 

b. Umur siswa 

Umur adalah salah satu  pertimbangan dalam  strategi  pembelajaran, 

untuk umur 6-12 tahun tentu akan berada pada pembelajaran yang sesuai 

dengan psikologi dan cara belajarnya, dan unruk umur 15-17 tahun demikian 

pula seterusnya. Hal demikianlah yang akan berkaitan dengan pembelajaran dan 

tugas-tugas siswa. 
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B. Penelitian Yang Relevan 

Tabel 1 Hasil Penelitian Yang Relevan 

No Penelitian Temuan Relevansi 

1 Fathul Mujib 

(2013) dengan 

judul 

pengembangan 

bahan ajar buku 

teks oelajaran 

Bahasa arab 

tingkat MTs 

kelas IIV dan 

VIII. 

Penelitian ini merupakan 

proses guru dan siswa 

mendapatkan respon positif 

dengan kelayakan buku teks. 

Kalau di hitung rata-rata 

skor 4,26 dengan respon 

terbaik, dengan produk buku 

teks pelajaran bahasa arab 

kelas IV dan IIIV di tingkat 

MTs. 

 

Penelitian ini di anggap 

Relevan sama dengan 

yang ingin penulis 

penelitian kerana sama  

 memakai buku teks 

sabagai bahan ajar  

dalam proses 

pembelajaran. Namun 

yang menjadi 

perbedaan adalah 

mengkaji tentang 

pemanfaatan buku teks 

dalam proses 

pembelajaran pkn 

untuk meningkatkan 

hasils belajar siswa. 

2 Darwati (2010) 

dengan judul 

Pemanfatan 

Buku Teks Oleh 

Guru dalam 

Pembelajaran 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa buku 

teks memiliki makna yang 

penting bagi guru dan siswa 

seperti: (1) buku teks 

mampu meberikan arahan 

Penelitian ini di anggap 

Penelitian ini di anggap 

Relevan sama dengan 

yang ingin penulis 

penelitian kerana sama  

memanfaatkan buku 
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Sejarah  tentang sejarah dan biografi 

kehidupan dimasa lampau 

dan berupa materi yang 

menguatkan pikiran siswa 

secara optimal.(2) pemilihan 

buku teks harus sesuai 

dengan kurikulum yang 

berlaku sehingga proses 

pembelajara sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku. 

 

teks dalam 

pembelajaran. Namun 

yang menjadi letak 

perbedaan dengan 

penelitian yang akan 

dilakukan adalah 

penelitian ini lebih ke 

pemanfaatan buku teks  

yang akan dilakukan 

lebih menitikberatkan 

pada pemanfaatan buku 

teks dalam proses 

pembelajaran PPKn 

untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

3 Sasi Mardikari 

dan Suwarjo 

(2016) dengan 

judul Analisis 

Muatan Nilai-

Nilai Karakter 

Pada Buku Teks 

Kurikulum 2013 

Pegangan Guru 

dan Pegangan 

Hasil penelitian yang 

dihasilkan yaitu. (1) buku 

pegangan guru 

mengembangkan semua nilai 

karakter yang dianalisis, (2) 

buku pegangan siswa pada 

tema diriku dan keluargaku 

tidak mengembangkan nilai 

kejujuran, pada tema 

“kegemarankan” dan 

Penelitian ini dianggap 

Penelitian ini di anggap 

Relevan sama dengan 

yang ingin penulis 

penelitian kerana sama  

sama menggunakan 

buku teks sebagai 

media pembelajaran. 

Namun yang menjadi 

perbedaan penelitian 
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Siswa. “kegiatanku” tidak 

mengembangkan nilai 

tangguang jawab, (3) nilai 

karakter pada buku 

pegangan guru dan 

pegangan siswa tema 

“Diriku” dan 

“kegemaranku” telah 

sesusai, sedangkan pada 

tema “kegiatanku” dan 

“keluargaku” masih terdapat 

nilai karakter yang belum 

sesuai.  

ini dan penelitian yang 

akan dilakukan adalah 

penelitin ini lebih ke 

analisis muatan nilai-

nilai karakter pada 

buku teks kurikulum 

2013 pegangan guru 

dan pegangan siswa, 

sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan 

lebih ke pemanfatan 

buku teks dalam proses 

pembelajaran PPKn 

unruk meningkatkan 

hasil belajar siswa. 




