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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Berbagai upaya pembaharuan telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikan. Langkah pembaharuan pendidikan salah 

satunya adalah memperbarui kurikulum yang ada. Kurikulum merupakan alat 

penting dalam hal pendidikan untuk mencapai sasaran pendidikan (Huda, 2014:1). 

Selain itu, pernyataan tersebut ditambahkan oleh Glatthorn dalam (Supriyanto, 

2014:48) bahwa kurikulum adalah sebuah perencanaan yang disiapkan guna 

dijadikan sebagai pedoman belajar dalam sekolah yang berupa dokumen yang dan 

diterapkan di dalam kelas. Jadi, kurikulum merupakan alat penting berupa 

dokumen yang dijadikan sebagai pedoman belajar mengajar.  

Salah satu hal yang menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran 

adalah pemilihan bahan ajar yang tepat. Bahan ajar merupakan seperangkat materi 

yang telah disusun secara sistematis untuk belajar (Depdiknas, 2008:7). Salah satu 

bahan ajar yang digunakan dalam proses belajar guna mencapai tujuan pendidikan 

adalah buku. Buku teks merupakan buku pelajaran bidang studi tertentu yang 

sudah disusun oleh pakar bidang tersebut yang dilengkapi dengan sarana  

pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh pemakainya di sekolah maupun 

di perguruan tinggi (Tarigan, 2009:13). Buku teks sering digunakan oleh guru dan 

siswa sebagai pegangan dan sumber belajar mengajar di dalam kelas. 

Kriteria pokok dalam pemilihan bahan ajar atau materi pembelajaran harus 

disesuaikan dengan Standar Kompetensi (SK) atau Kompetensi Inti (KI) dan 

Kompetensi Dasar (KD) (Tarigan, 2009:15). Hal ini memiliki makna bahwa 

materi pembelajaran yang dipilih dalam buku teks harus sesuai dengan Standar Isi 

yang meliputi Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), dan Indikator pada 

kurikulum yang berlaku saat ini. Standar isi merupakan lingkup materi dan tingkat 

kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tertentu 

(Khaeruddin dkk, 2007:53). Selain itu, bahan ajar dalam buku teks juga harus 

memiliki kesesuaian dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar kurikulum 
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yang berlaku. Jika guru atau pendidik salah dalam pemilihan buku teks, maka hal 

tersebut akan berimbas terhadap siswa. Materi yang diberikan kepada siswa tidak 

sesuai dengan Standar Isi kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah 

pusat. 

Pemerintah telah memiliki upaya dalam menyediakan buku teks yang 

bermutu dan dapat dijangkau di Indonesia. Buku teks yang dimaksud adalah BSE 

yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Keberadaan buku teks tersebut 

juga tidak lepas dari kurikulum yang berlaku. Dengan adanya perubahan 

kurikulum ini juga berdampak langsung terhadap buku teks. Materi yang ada 

dalam buku teks belum disesuaikan dengan Standar Isi kurikulum yang berlaku. 

Buku teks tersebut adalah buku teks mata pelajaran Bahasa Indonesia Ekspresi 

Diri dan Akademik Kelas XI Semester 1.  

Beberapa sekolah masih banyak yang menggunakan buku teks tersebut yang 

tidak sesuai dengan Standar Isi kurikulum yang berlaku saat ini. Walaupun buku 

teks yang digunakan oleh siswa adalah buku teks yang dikeluarkan secara 

langsung oleh pemerintah, tetapi buku teks tersebut juga masih memiliki 

kekurangan. Kekurangan tersebut adalah materi yang ada di dalamnya tidak sesuai 

dengan Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), dan Indikator dalam 

kurikulum yang digunakan. Kekurangan tersebut menjadikan ketidaksesuaian 

antara buku teks yang digunakan siswa untuk proses pembelajaran dengan Standar 

Isi kurikulum yang ditetapkan pemerintah dan diterapkan di sekolah tersebut. 

Sehingga, perlu adanya perbaikan terhadap buku teks yang digunakan sebagai 

sumber belajar siswa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Dari berbagai penjelasan di atas, hal tersebut menarik perhatian peneliti 

untuk mengkaji buku teks mata pelajaran Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan 

Akademik Kelas XI Semester 1 ini. Ketidaksesuaian materi yang terdapat di dalam 

buku teks dengan Standar Isi kurikulum yang berlaku saat ini yaitu kurikulum 

2013 akan dijadikan sebagai tujuan utama dari peneliti. Hal tersebut guna menguji 

relevan tidaknya materi buku teks mata pelajaran Bahasa Indonesia Ekspresi Diri 

dan Akademik Kelas XI Semester 1 dengan Standar Isi kurikulum 2013. Jadi, 
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penelitian ini peneliti akan mengkaji relevansi antara buku teks mata pelajaran 

Bahasa Indonesia Kelas XI dengan Standar Isi Kurikulum 2013. 

 

B. Rumusan Masalah  

Penelitian ini terdiri dari tiga rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana relevansi antara materi pada buku teks mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas XI dengan Kompetensi Inti kurikulum 2013? 

2. Bagaimana relevansi antara materi pada buku teks mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas XI dengan Kompetensi Dasar kurikulum 2013? 

3. Bagaimana relevansi antara materi pada buku teks mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas XI dengan Indikator kurikulum 2013? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan malah di atas, terdapat tiga tujuan penelitian ini.  

1. Mendeskripsikan relevansi antara materi pada buku teks mata pelajaran 

Bahasa Indonesia kelas XI dengan Kompetensi Inti kurikulum 2013. 

2. Mendeskripsikan relevansi antara materi pada buku teks mata pelajaran 

Bahasa Indonesia kelas XI dengan Kompetensi Dasar kurikulum 2013. 

3. Mendeskripsikan relevansi antara materi pada buku teks mata pelajaran 

Bahasa Indonesia kelas XI dengan Indikator kurikulum 2013. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah maanfaat 

teoretis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis  

a. Menambah pengetahuan dalam bidang analisis relevansi buku teks mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas XI dengan Standar Isi kurikulum 2013. 

b. Memperkaya hasil penelitian dalam peristiwa pengajaran, terutama 

dalam kesesuaian antara buku teks mata pelajaran dengan Standar Isi 

kurikulum 2013. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis: dapat dijadikan sebagai modal untuk memilih buku teks 

yang sesuai kurikulum ketika sudah menjadi guru. 

b. Bagi siswa: mendapatkan materi pembelajaran yang sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku. 

c. Bagi guru: menambah kualitas dan wawasan dalam memilih buku teks 

yang sesuai dengan Standar Isi kurikulum yang digunakan. 

d. Bagi sekolah: sebagai sumbangan kepada pihak sekolah maupun sekolah 

lainnya dalam rangka perbaikan dalam memilih buku teks yang sesuai 

dengan Standar Isi. 


