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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahan ajar memiliki posisi yang sangat penting dalam pembelajaran. 

Bahan ajar menurut Pannen (1997:7) adalah “bahan-bahan atau materi pelajaran 

yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran”. Sedangkan Majid (2007:174) mengungkapkan bahwa “bahan ajar 

adalah segala bentuk bahan, informasi, alat dan teks yang digunakan untuk 

membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar”. Jelas sekali 

dalam suatu proses belajar mengajar, bahan ajar adalah satu komponen yang 

sangat penting. Pemilihannya pun tidak dapat secara asal-asalan tetapi harus 

sesuai dengan kebutuhan, yaitu materi yang akan diajarkan. Pada sisi lain, bahan 

ajar berkedudukan sebagai alat atau sarana mencapai Standar Kompetensi (SK) 

dan Kompetensi Dasar (KD). Salah satu bahan ajar yang digunakan sebagai 

sumber belajar adalah buku. Buku sebagai sarana dalam pendidikan berperan 

sebagai penunjang dalam proses belajar mengajar guna mencapai tujuan 

pendidikan, ketersediaan dan peranannya sangat penting. Buku yang digunakan 

sebagai sumber pembelajaran utama dalam suatu bidang studi disebut buku teks 

atau buku pelajaran atau bisa disebut juga buku teks pelajaran.  
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Buku teks merupakan komponen penting dalam sistem pembelajaran, 

karena buku teks merupakan bahan ajar dan juga sebagai sumber panduan dalam 

pengajaran. Sekaitan dengan ungakapan tersebut, Tarigan (1986: 13) menyatakan 

bahwa  

Buku teks sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang 

merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidang itu untuk 

maksud-maksud dan tujuan instruksional yang dilengkapi dengan sarana-

sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakai di 

sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu 

program pengajaran. 

 

Dalam proses belajar mengajar di sekolah, buku teks dapat menjadi 

pegangan untuk guru maupun murid, yaitu sebagai referensi utama maupun 

menjadi buku tambahan. Siswa tentunya membutuhkan referensi atau acuan 

untuk menggali ilmu lebih luas, sehingga kemampuannya dapat lebih 

dimaksimalkan. Dengan adanya buku teks, siswa dituntun untuk memahami 

lebih dalam materi yang diajarkan, berlatih, berpraktik atau mencobakan teori-

teori yang sudah dipelajari dari buku teks tersebut. Buku teks diharapkan benar-

benar memiliki kualitas isi yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku baik dari 

segi standar kurikuler, isi, maupun dari segi mudah atau tidaknya dicerna oleh 

guru dan para peserta didik agar benar-benar layak digunakan dalam proses 

pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus memilih buku teks yang tepat dan bisa 

diterima oleh siswa karena berpengaruh besar terhadap minat belajar siswa. 
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Pemilihan buku teks yang baik hendaknya harus didasarkan pada 

kurikulum yang telah ditetapkan, bahasa yang digunakan harus sesuai dengan 

bahasa yang dimengerti oleh siswa, kalimatnya efektif dan sederhana sehingga 

mudah dimengerti oleh siswa, relevan dengan tingkat perkembangan dan 

karakteristik siswa yang akan menggunakan buku teks tersebut, sehingga 

mencapai kompetensi yang diharapkan. Buku teks yang baik menyajikan bahan 

secara lengkap, sistematis, sesuai dengan tuntutan pembelajaran yang berpusat 

pada siswa, dan cara penyajian yang membuat enak dibaca dan dipelajari. Selain 

itu, dari segi fisik dan aspek grafis selayaknya buku teks harus disertai dengan 

ilustrasi yang menarik dalam memperjelas materi yang dibicarakan, dikemas 

dengan baik agar timbul minat baca pada setiap siswa atau siapapun yang 

menggunakannya. Selanjutnya, indikator yang telah dipaparkan sebelumnya 

dalam buku teks harus dapat terpenuhi sebagai hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

Dengan adanya buku teks yang menunjang pembelajaran kesenian 

daerah/seni karawitan dapat membantu para guru dan siswa dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. Buku-buku seni karawitan yang memuat tentang konsep-

konsep pembelajaran kesenian daerah/seni karawitan banyak beredar di pasaran 

dan dapat membantu guru serta siswa dalam proses belajar mengajar. Biasanya 

jenjang sekolah menengah sudah mempelajari karawitan di sekolahnya, begitu 

pula untuk beberapa sekolah dasar, ada beberapa sekolah yang sudah 

mempelajari mata pelajaran seni karawitan di sekolahnya, bahkan ada beberapa 



4 
 

Dani Sucianingsih Sutrisno, 2013 
Analisis Buku Teks Seni Karawitan SD Kelas IV Karangan Tisno Sutrisno Sebagai Bahan Ajar Bidang 
Studi Kesenian Daerah  
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

sekolah yang sudah mempunyai buku acuan yang dipegang oleh guru maupun 

siswa, namun apakah isi dari buku tersebut sudah relevan dengan kurikulum 

yang telah ditetapkan?  

Dari fenomena di atas, ada ketertarikan untuk mengkaji permasalahan 

tentang kesesuaian buku teks terhadap Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi 

Dasar (KD) yang telah ditetapkan. Apakah buku teks tersebut telah memenuhi 

kriteria-kriteria buku teks yang baik dan layak dikonsumsi oleh siswa sebagai 

sumber belajar? Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan penelitian dan 

penelaahan untuk mengetahui kesesuaian buku Seni Karawitan SD kelas IV 

karangan Tisno Sutrisno ini dengan judul “Analisis Buku Teks Seni Karawitan 

SD Kelas IV Karangan Tisno Sutrisno sebagai Bahan Ajar Bidang Studi 

Kesenian Daerah”. 

Adapun alasan memilih buku karangan Tisno Sutrisno tersebut, karena 

buku ini mulai dipergunakan di beberapa Sekolah Dasar di wilayah Priangan 

Timur pada tahun ajaran 2011/2012, digunakan oleh guru kesenian maupun 

siswa sekolah dasar sebagai buku teks dalam sub mata pelajaran kesenian 

daerah/seni karawitan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana 

kelebihan dan kekurangan buku yang baru dipergunakan tersebut serta 

kesesuaiannya dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). 

Untuk memudahkan dalam mengukur kesesuaian buku Seni Karawitan SD kelas 

IV karangan Tisno Sutrisno ini terhadap Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) yang telah ditetapkan, dirumuskan tiga hal pokok yang 
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menjadi acuannya, yaitu kesesuaian uraian materi, tujuan pembelajaran, dan 

evaluasi pembelajarannya, sehingga diperoleh kesimpulan relevan atau tidaknya 

buku tersebut digunakan oleh guru dan siswa sebagai penunjang bahan ajar 

dalam proses belajar mengajar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa 

masalah yang menurut penulis menarik untuk diteliti, yaitu apakah isi dari buku 

Seni Karawitan SD kelas IV karangan Tisno Sutrisno ini relevan dengan Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) kesenian daerah/seni karawitan 

yang telah ditetapkan? Oleh karena itu, penulis mencoba merumuskan masalah-

masalah tersebut menjadi beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah materi pembelajaran pada buku seni karawitan SD kelas IV 

karangan Tisno Sutrisno dan kesesuaiannya terhadap Standar Kompetensi 

dan Kompetensi Dasar? 

2. Bagaimanakah kesesuaian tujuan pembelajaran pada buku seni karawitan 

SD kelas IV karangan Tisno Sutrisno terhadap Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar? 

3. Bagaimanakah evaluasi pembelajaran pada buku seni karawitan SD kelas 

IV karangan Tisno Sutrisno dan kesesuaiannya terhadap Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka 

mempunyai tujuan utama yang ingin dicapai yaitu menganalisis buku teks Seni 

Karawitan SD kelas IV karangan Tisno Sutrisno. Adapun tujuan penelitian secara 

operasional adalah untuk mendeskripsikan dan membahas secara jelas kesesuaian 

materi, tujuan dan evaluasi pembelajaran pada buku Seni Karawitan SD kelas IV 

karangan Tisno Sutrisno terhadap Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi 

Dasar (KD) mata pelajaran kesenian daerah/seni karawitan. 

  

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian dilakukan tidak semata-mata hanya untuk mencapai 

tujuan saja. Melainkan sudah seharusnya memberikan manfaat pula bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, setidaknya pada bidang ilmu yang diteliti. 

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari adanya penelitian ini adalah: 

1. Jurusan Seni Musik 

a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan 

untuk masyarakat khusususnya bagi seluruh civitas akademika Jurusan 

Pendidikan Seni Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 

Pendidikan Indonesia. 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana apresiasi bagi 

masyarakat khususnya bagi seluruh civitas akademika Jurusan 

Pendidikan Seni Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 

Pendidikan Indonesia. 

2. Peneliti 

Melalui penelitian ini, diharapakan dapat mengembangkan wawasan ilmu 

pengetahuan peneliti, menambah pengalaman langsung dalam melakukan 

penelitian serta memperkaya ilmu pengetahuan dalam menelaah buku teks 

pelajaran. 

3. Guru Seni Karawitan 

Memberikan gambaran jelas mengenai penggunaan dan pemilihan buku 

seni karawitan yang sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD). 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

JUDUL: Analisis Buku Teks Seni Karawitan SD Kelas IV Karangan 

Tisno Sutrisno Sebagai Bahan Ajar Bidang Studi Kesenian Daerah 

LEMBAR PENGESAHAN 

ABSTRAK 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

BAB I PENDAHULUAN 
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Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi. Pada sub bab latar 

belakang, penulis mengungkapkan alasan mengapa masalah tersebut diteliti, 

mengapa penulis tertarik meneliti masalah tersebut, pentingnya masalah tersebut 

diteliti. Sub bab selanjutnya yaitu rumusan masalah yang intinya merupakan 

fokus penulis terhadap suatu masalah dalam penelitian dan dirumuskan ke dalam 

beberapa kalimat tanya. Kemudian sub bab tujuan penelitian yang menyajikan 

hasil yang ingin dicapai setelah melakukan penelitian. Selanjutnya sub bab 

manfaat penelitian yang berisi tentang harapan-harapan penulis untuk hasil yang 

memuaskan dan penulisan skripsi ini dapat berguna untuk semua kalangan di 

masa yang akan datang. Yang terakhir pada bab ini yaitu sub bab struktur 

organisasi skripsi. Bab ini berisi tentang rincian urutan penulisan dari setiap bab, 

dari bab I sampai bab V. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini memaparkan tentang konsep, teori, dalil, model pendukung 

penulisan. Penulis menguraikannya menjadi beberapa sub bab yaitu konsep 

analisis, komponen pembelajaran, kurikulum muatan lokal, juga buku teks 

sebagai bahan ajar. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini terdiri atas sub bab metode penelitian, definisi operasional, 

instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, tahapan penelitian. 
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Pada sub bab metode penelitian, penulis memaparkan tentang metode 

penulisan yang digunakan dan pendekatannya. Pada sub  bab selanjutnya penulis 

memaparkan tahapan penulisan yang ditempuh penulis dalam mengerjakan 

skripsi ini. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan tentang isi dari bahasan-bahasan masalah yang 

diteliti penulis.  Setelah mengumpulkan dan menganalisis data, penulis mengolah 

dan lalu mendeskripsikan hasil analisis tersebut ke dalam beberapa sub bab yaitu, 

bahan, tujuan, dan evaluasi pembelajaran seni karawitan pada buku karangan 

Tisno Sutrisno dan kesesuaiannya terhadap Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD). 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah mengumpulkan, mengolah dan menganalisi data. Pada bab ini 

berisi tentang uraian penulis mengenai hasil dari analisis tersebut. Bentuk 

kesimpulan dalam bab ini berupa uraian padat. Setelah itu dibuat saran atau 

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka memuat tentang semua sumber tertulis yaitu dari buku, 

artikel, jurnal, dokumen resmi, atau sumber lain dari internet.  

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran-lampiran berisi semua dokumen yang diambil dan digunakan 

dalam penelitian.  


