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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Buku teks merupakan buku acuan mata pelajaran tertentu yang digunakan 

siswa atau pendidik guna memperlancar kegiatan belajar mengajar. Keberadaan 

buku teks memang sangat membantu proses pembelajaran. Dengan adanya buku 

teks, siswa dapat belajar tanpa adanya seorang guru, karena buku bersifat 

permanen, dan bisa dibaca kapan pun. Uraian-uraian atau penjelasan-penjelasan 

singkat mengenai materi-materi tertentu dalam buku teks sangat membantu 

pemahaman awal siswa terhadap mata pelajaran. Buku teks juga dapat 

mentransformasikan ilmu pengetahuan dan ilmu kehidupan dengan kompetensi 

dasar yang diajarkan.  

Di dalam buku teks siswa Kurikulum 2013, materi-materi disajikan dalam 

berbagai jenis teks. Hal tersebut berkaitan dengan Kurikulum 2013 yang dikenal 

dengan kurikulum berbasis teks. Pembelajaran berbasis teks dapat dinyatakan 

pembelajaran yang menjadikan teks sebagai dasar, asas, pangkal, dan tumpuan 

(Sufanti, 2013: 2). Teks didefinisikan: satuan bahasa yang digunakan sebagai 

ungkapan suatu kegiatan sosial baik secara lisan maupun tulis dengan struktur 

berpikir yang lengkap (Mahsun, 2014: 1). Menurut Hartoko dan Rahmanto 

(dalam Sufanti, 2013: 2) teks adalah urutan teratur sejumlah kalimat yang 

dihasilkan dan atau ditafsirkan sebagai suatu keseluruhan yang kait mengkait. 

Secara umum jenis teks pada buku teks Kurikulum 2013 terbagi menjadi dua 

jenis, yaitu teks sastra dan teks nonsastra. Pada masing-masing jenjang 

pendidikan, siswa akan mempelajari teks yang berbeda-beda, misalnya pada 

jenjang SMA kelas X siswa akan mempelajari teks anekdot, laporan hasil 

observasi, prosedur kompleks, dan negosisasi. Pada jenjang SMA kelas XI siswa 

akan mempelajari teks cerita pendek, cerita ulang, pantun, eksplanasi kompleks, 

dan film/drama. 
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Selain memuat berbagai jenis teks, buku teks Kurikulum 2013 juga 

menyajikan materi yang disusun dalam tema-tema yang sistematis. Tema 

merupakan perumusan dan kristalisasi topik-topik yang akan dijadikan landasan 

pembicaraan, atau tujuan yang akan dicapai melalui topik tersebut (Keraf dalam 

Mulyana, 2005: 37). Pada buku teks Kurikulum 2013, setiap bab pelajaran 

mengandung satu tema dan satu jenis teks yang akan dipelajari oleh siswa.  

Sehubungan dengan buku teks yang berfungsi sebagi pendamping dalam 

proses belajar mengajar, maka dalam penyusunan buku teks tidak boleh terlepas 

dari kurikulum yang berlaku. Kurikulum merupakan acuan utama dalam 

penyusunan buku teks. Sasaran, tujuan, materi/bahan, dan metode penyajian 

materi/bahan terdapat dalam kurikulum. Buku teks pelajaran merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari kurikulum dan perlu disusun dan ditulis secara 

sistematis dan lengkap untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar 

mata pelajaran. Oleh karena itu, buku teks yang baik haruslah relevan dengan 

kurikulum dan menunjang proses pembelajaran.  

Namun, pada kenyatannya masih dapat ditemui buku teks yang seharusnya 

membantu proses pembelajaran justru memiliki substansi materi yang tidak benar 

dan berdampak pada kebingungan siswa dalam proses pembelajaran. Penelitian 

Damayantie (2014) yang berjudul “Analisis Buku Siswa Bahasa Indonesia SMA 

Kelas X Kurikulum 2013” menunjukkan adanya kelebihan dan kekurangan dari 

buku siswa Bahasa Indonesia kelas X. Kelebihan dari buku siswa Bahasa 

Indonesia SMA kelas X Kurikulum 2013 yaitu, pembelajaran yang berbasis 

tematik yang tertuang pada setiap jenis teks menjadikan tema teks yang 

bervariasi, sedangkan kekurangan buku siswa Bahasa Indonesia SMA Kelas X 

Kurikulum 2013 yaitu, terdapat beberapa teks yang isinya atau koherensinya 

tidak benar, misalnya pada teks “Karbon” halaman 24. Dalam teks tersebut 

ditemukan kesalahan pada penggolongan jenis karbon. Hal ini lah yang membuat 

guru harus cermat dalam memilih buku teks karena peranan buku teks sangatlah 

penting dalam proses pembelajaran. 
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Selain itu, salah satu hasil penelitian Sufanti (2015: 153) menemukan bahwa 

di dalam mengajar mayoritas guru berpegang pada buku teks. Muatan materi 

pembelajaran dalam buku teks menggambarkan apa yang dipelajari siswa dalam 

proses pembelajaran. Oleh karena itu, buku siswa Bahasa Indonesia Ekspresi 

Diri dan Akademi kelas X ini perlu diteliti lebih mendalam, karena buku tersebut 

merupakan salah satu buku yang telah dinyatakan layak digunakan dalam 

pembelajaran oleh Kemendikbud dan juga menjadi pedoman guru dalam 

mengajar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat 

dikemukakan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut. 

1. Bagaimana jenis teks dalam buku siswa Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan 

Akademi kelas X? 

2. Bagaimana tema teks dalam buku siswa Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan 

Akademi  kelas X? 

3. Bagaimana relevansi jenis teks dalam buku siswa Bahasa Indonesia Ekspresi 

Diri dan Akademi kelas X dengan kompetensi Kurikulum 2013? 

4. Bagaimana relevansi tema teks dalam buku siswa Bahasa Indonesia Ekspresi 

Diri dan Akademi kelas X dengan kompetensi Kurikulum 2013? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi hanya pada meneliti teks-teks tertulis yang berupa cerita 

atau dialog yang memiliki tujuan sosial dan struktur teks dalam buku siswa 

berjudul Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademi untuk Kelas X Edisi 

Revisi 2014.  
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D. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan jenis teks dalam buku siswa Bahasa Indonesia Ekspresi Diri 

dan Akademi kelas X 

2. Mendeskripsikan tema teks dalam buku siswa Bahasa Indonesia Ekspresi Diri 

dan Akademi kelas X 

3. Mendeskripsikan relevansi jenis teks dalam buku siswa Bahasa Indonesia 

Ekspresi Diri dan Akademi kelas X dengan kompetensi Kurikulum 2013 

4. Mendeskripsikan relevansi tema teks dalam buku siswa Bahasa Indonesia 

Ekspresi Diri dan Akademi kelas X dengan kompetensi Kurikulum 2013. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Manfaat teoritis penelitian ini sebagai berikut. 

1. Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat, khususnya para pendidik berkaitan dengan jenis-jenis teks dan 

tema teks yang terdapat dalam buku teks siswa mata pelajaran Bahasa 

Indonesia SMA kelas X.  

2. Penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi mengenai kerelevansian 

jenis dan tema teks dalam buku siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA 

kelas X dengan kompetensi (KI KD) Kurikulum 2013. 

Manfaat praktis penelitian ini sebagai berikut. 

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan bagi pendidik 

tentang buku siswa yang baik dan benar, khususnya buku siswa mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas X. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pemilihan buku teks 

yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku bagi para pendidik. 

3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai tinjauan pustaka atau referensi untuk 

penelitian lanjutan. 

 


