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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan sangat penting ditanamkan pada anak sejak kecil. Karena bila 

sejak kecil sudah ditanamkan pendidikan yang baik, maka dewasanya anak itu 

akan menjadi anak yang baik dan cerdas serta akan memiliki karakter yang baik. 

Pendidikan bisa dilakukan di mana saja, seperti di rumah pendidikan dilakukan 

oleh anak dan orang tua. Di lingkungan masyarakat pendidikan dilakukan oleh 

anak dengan masyarakat. Pendidikan di sekolah dilakukan oleh guru dan siswa, 

guru mengarahkan dan pengajari siswa tentang materi pembelajaran dengan 

berpedoman pada buku teks siswa yang materinya relevan dengan kurikulum 

yang sedang  berlaku. 

Saraswati (2015) menyatakan tepat pertengahan tahun ajaran 2014-2015, 

dunia pendidikan Indonesia diguncang dengan masalah pergantian kurikulum. 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan 

keputusan sekolah yang baru satu semester menggunakan kurikulum 2013 (K-

13) dapat kembali pada kurikulum 2006 atau Kurikulum Satuan Tingkat 

Pendidikan (KTSP). Sementara sekolah yang sudah menjalankan Kurikulum 

2013 selama tiga semester dapat melanjutkannya. Pernyataan tersebut sesuai 

dengan Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 Pasal 1 tentang pemberlakuan 

kurikulum tahun 2006 dan kurikulum 2013. Tentang satuan pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester 

pertama tahun pelajaran 2014/ 2015 kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 

2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/ 2015 sampai ada ketetapan 

dari Kementrian untuk melaksanakan Kurikulum 2013. Pada pasal 2 ayat 1 

tentang satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah 

melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 (tiga) semester tetap menggunakan 

Kurikulum 2013.  

Pada Kurikulum 2013 pemerintah telah membuat buku guru dan buku siswa 

untuk semua mata pelajaran termasuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Buku 
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guru dan buku siswa tersebut merupakan buku pelajaran pokok pada Kurikulum 

2013. Tujuannya adalah agar buku tersebut dapat dijadikan pedoman dan 

penyamaan persepsi dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah (Sufanti, 2013: 

153). 

Buku teks memiliki kriteria kelayakan, salah satunya adalah kriteria 

kelayakan isi yaitu materi. Materi yang akan diajarkan guru kepada siswa harus 

relevan dengan kompetensi kurikulum 2013. Buku siswa yang materi ajarnya 

relevan dengan kompetensi dapat membantu siswa dalam mencapai semua 

tuntutan kompetensi pada kurikulum 2013.   

Materi ajar yang ada sekarang sudah sesuai dengan kompetensi kurikulum 

2013. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sufanti (2015) yang berjudul 

“Pembelajaran Teks Sastra dalam Buku Siswa Bahasa Indonesia SMA dan 

Relevansinya dengan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013”, menunjukkan bahwa 

pembelajaran sastra dalam buku siswa Bahasa Indonesia kelas X meliputi 

pembelajaran puisi, pantun, anekdot, drama, dan cerita pendek, serta 

pembelajaran sastra dalam buku siswa ini relevan dengan tuntutan KD 

Kurikulum 2013, bahkan melampaui tuntutan kurikulum. 

Penelitian ini menganalisis buku siswa Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan 

Akademik kelas XI SMA Kurikulum 2013. Buku ini disusun oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2014. Buku ini 

merupakan buku siswa yang dipersiapkan pemerintah dalam rangka 

implementasi kurikulum 2013, sehingga materi ajar yang terdapat pada buku 

siswa ini harus dianalisis apakah sudah memenuhi tuntutan kurikulum 2013 atau 

belum memenuhi tuntutan kurikulum 2013. 

 Kurukulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis teks, sehingga semua 

pembelajaran menggunakan teks. Pada pembelajaran bahasa Indonesia terdapat 

dua teks, yaitu teks sastra dan teks nonsastra. Jenis teks yang ada pada buku 

siswa Bahasa Indonesia kelas XI kurikulum 2013 adalah teks cerpen, pantun, 

syair, gurindam, puisi, cerita ulang, eksplanasi, dan teks ulasan. Materi dalam 

buku ini disajikan dalam berbagai jenis teks-teks tersebut. Jenis teks yang 

menjadi fokus dalam penelitisn ini adalah teks sastra. BSNP (dalam Sufanti dan 
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Nuraini, 2012: 2) tujuan pembelajaran kemampuan bersastra adalah: (1) 

menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengentahuan dan kemampuan 

berbahasa dan (2) menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai 

khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

Buku siswa yang digunakan untuk belajar siswa materinya harus sesuai 

dengan KI (kompetensi inti) dan KD (kompetensi dasar). Termasuk juga buku 

siswa Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik. KI (kompetensi inti) dan 

KD (kompetensi dasar) sangat penting karena merupakan kompetensi yang harus 

ditempuh peserta didik dalam belajar.  

Sebagai mahasiswi jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia (PBSI) 

saya tertarik meneliti buku siswa Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik 

karena materi sastra dalam buku ini lebih banyak dan menarik. Selain itu buku 

siswa Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik ini adalah buku pelajaran 

pokok yang digunakan untuk pegangan peserta didik dalam proses belajar. Buku 

ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, milik Negara dan 

tidak diperdagangkan. 

Penelitian ini menganalisis buku siswa Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan 

Akademik kelas XI Kurikulum 2013. Peneliti tertarik meneliti kelas XI SMA dan 

tidak kelas yang lain karena di kelas XI materi sastra yang diajarkan lebih 

banyak dari nonsastra. Saat melaksanakan praktek pengalaman lapangan (PPL) 

peneliti mengajar di kelas XI dan menggunakan buku pegangan buku siswa 

Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik Kurikulum 2013. Peneliti ingin 

memperdalam pengetahuannya tentang buku siswa Bahasa Indonesia Ekspresi 

Diri dan Akademik kelas XI, apakah materi ajar yang terdapat pada buku ini 

layak atau tidak digunakan untuk pegangan belajar siswa. 

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul “Relevansi Materi Ajar Teks 

Sastra pada Buku Siswa Bahasa Indonesia Kelas XI SMA dengan KI dan KD 

Kurikulum 2013”. Topik ini penting untuk diteliti karena untuk mengungkapkan 

jenis-jenis teks sastra yang terdapat pada buku siswa dan untuk mengetahui 
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materi sastra yang ada pada buku siswa Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan 

Akademik relevan atau tidak dengan KI (kompetensi inti) dan KD (kompetensi 

dasar) Kurikulum 2013. Karena buku siswa yang baik adalah buku yang relevan 

dengan KI (kompetensi inti) dan KD (kompetensi dasar), sehingga akan layak 

bila digunakan untuk pegangan siswa.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka penulis 

dapat mengidentifikasai masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana jenis teks sastra pada buku siswa Bahasa Indonesia Ekspresi Diri 

dan Akademik kelas XI SMA? 

2. Bagaimana relevansi materi ajar teks sastra pada buku siswa Bahasa 

Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik kelas XI SMA dengan Kompetensi 

Kurikulum 2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan tertentu. Tujuan dalam 

penelitian ini berdasarkan rerumusan masalah adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan jenis teks sastra pada buku siswa Bahasa Indonesia Ekspresi 

Diri dan Akademik kelas XI SMA. 

2. Memaparkan relevansi materi ajar teks sastra pada buku siswa Bahasa 

Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik kelas XI SMA dengan Kompetensi 

Kurikulum 2013. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, 

pembaca, dan pengajaran baik secara teoretis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a) Untuk mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam 

bidang pendidikan. 

b) Untuk mengembangkan konsep materi ajar teks sastra pada buku siswa 
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kelas XI SMA dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

 

2. Manfaat Praktis 

a) Sebagai landasan bagi penelitian lebih lanjut yang ada hubungannya 

dengan masalah. 

b) Memberikan masukan pada guru cara memilih buku siswa yang lebih 

berkualitas. 

c) Penggunaan buku siswa bahasa Indonesia kelas XI Kurikulum 2013 

dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia dapat digunakan 

dengan baik, efektif, dan efisien.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


