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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Buku Teks merupakan buku yang dijadikan sebagai rujukan siswa dalam 

proses pembelajaran yang  isinya memuat materi-materi dan latihan soal untuk 

proses belajar siswa, sehingga dapat memudahkan guru untuk memberikan materi 

terkait dengan bahan ajar dalam pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku. Menurut Suharman dalam Prastowo dalam Pangestika dkk (2017:32) Secara 

umum, buku-buku yang digunakan di sekolah memiliki beragam jenis, yang dibagi 

menjadi empat jenis, yaitu : buku sumber,  buku bacaan, buku pegangan dan buku 

teks. Menurut Rahmawati (2015:105) Buku Teks merupakan buku yang digunakan 

siswa dalam mendukung kegiatan belajar yang berisi uraian materi tertentu disusun 

secara sistematis dengan tujuan tertentu. Buku teks dibuat dan disesuaikan dengan 

mata pelajaran di sekolah, seperti halnya buku teks Bahasa Indonesia yang sekarang 

ini digunakan sebagai buku penunjang belajar siswa, yang berisi tentang materi dan 

latihan-latihan. Buku teks tersebut apakah sudah dapat digolongkan buku teks 

berkualitas,  

Menurut Tarigan (1986:24) faktor penentu kualitas buku teks dapat 

dibedakan menjadi : Sudut pandangan, kejelasan konsep, relevan dengan kurikulum, 

menarik minat, menumbuhkan motivasi, menstimulasikan aktivitas, ilustratif, 

komunikatif, penunjangan mata pelajaran lain, menghargai perbedaan individual, 

memantapkan nilai-nilai. 

Buku Teks yang baik perlu memperhatikan kesesuaian materi dalam buku 

teks, kesesuaian materi ditentukan dari kompetensi dasar pada standar kompetensi, 

pendapat ini didukung Huda, Dini Nurul (2014:6) dalam mengukur kesesuaian 

materi pada buku teks dapat dilihat pada Kompetensi Dasar. 

Terdapat catatan buku teks dalam pembelajaran bahwa buku teks yang baik 

adalah menurut Efendi, Anwar (2009:4) menyatakan hal-hal yang berhubungan 

dengan buku pembelajaran dapat dibedakan dari beberapa aspek diantaranya materi, 

penyajian materi, bahasa dan keterbacaan. pendapat ini menekankan bahwa 

penyajian buku teks, khususnya bidang studi bahasa Indonesia dimana penyajian itu 
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dapat berupa tujuan dari pembelajaran, kemenarikan siswa dan minat, kemudahan 

dalam pemahaman siswa, dan latihan soal yang mendukung bidang bahasa, dengan 

begitu buku teks dapat memberikan sarana untuk memudahkan siswa dalam 

pembelajaran.  

Buku Teks perlu diseuaikan dengan pemakainya, karena buku teks tersebut 

diberlakukan di sekolah, sehingga sasaran pertama ialah siswa, karakteristik siswa 

memberikan pengaruh terhadap perkembangan belajar anak, dimana setiap siswa 

memiliki karakter yang berbeda-beda yang perlu diperhatikan dalam proses belajar 

karena berpengaruh terhadap tujuan pendidikan. Menurut Seels dan Richey dalam 

Budiningsih (2011:8) Karakteristik siswa adalah bagian-bagian pengalaman siswa 

yang berpengaruh pada kefektifan proses belajar, sedang menurut Degeng dalam 

Budiningsih (2011:8) karakteristik siswa adalah aspek-aspek atau kualitas 

perseorangan siswa yang telah dimilikinya. Sehingga,  

  Menganalisis karakter siswa tersebut untuk mengetahui ciri-ciri dari masing-

masing siswanya. Dalam menentukan karakteristik siswa, pendidik perlu melakukan  

identifikasi terhadap peserta didik. Menurut Dick dan Carey dalam Sitanggang 

(2013:186) mengemukakan bahwa identifikasi karakteristik siswa sangatlah penting 

karena  dengan alasan berimplikasi pada proses mengembangan instruksional anak. 

Dalam karakteristik umum populasi sasaran belajar adalah deskripsi umum sifat-sifat 

siswa yang akan menerima pembelajaran di sekolah dari faktor manapun. 

Sesuai penjelasan tersebut, Pendidik perlu memperhatikan karakterik masing-

masing siswa yang dikaitkan pada buku Teks, buku teks bertujuan memberikan 

materi dan latihan untuk digunakan siswa dalam belajar sesuai jenjang masing-

masing, Menurut Rahmawati (2017:89) Buku teks pelajaran digunakan sebagai buku 

acuan wajib oleh guru dan peserta didik dalam pembelajaran. Buku teks bermacam-

macam sesuai dengan mata pelajaran, seperti Matematika, Sejarah, Bahasa Inggris, 

Bahasa Indonesia, dst. Tergantung tingkatan pendidikan , seperti halnya Buku Teks 

Bahasa Indonesia  termasuk dalam jenis buku teks yang diberlakukan untuk belajar 

siswa, namun yang membedakan karakteristik yang dibahan dapat mendukung 

kearah bahasa dan mendukung dalam pembelajaran bahasa Indonesia, Hal ini 

memberikan anggapan bahwa dalam pemberian materi tidak hanya melalui contoh-
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contoh seadanya tetapi mempertimbangkan pula karakteristik peserta didik sesuai 

dengan masing-masing kebutuhan peserta didik, di dalam karakteristik siswa yang 

mengarah ke pembelajaran dapat dikaitkan dengan buku teks bahasa Indonesia, 

dimana melalui karakteristik dari siswa dapat mengukur seberapa kemampuan siswa 

dalam kemampuan intelektual dan berpikirnya. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas 

karakteristik siswa dengan buku teks bahasa indonesia yang digunakan di sekolah, 

karena rasa ketertarikan dan rasa ingin mendalami fenomena tersebut dengan 

mengambil objek penelitian di salah satu SLTP di bawah naungan Muhammadiyah, 

penulis memberi judul pada penelitian “Relevansi Buku Teks Bahasa Indonesia 

dengan Karakteristik Siswa”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat tiga rumusan masalah 

1. Bagaimana Karakteristik Siswa yang menggunakan Buku Teks Bahasa 

Indonesia? 

2. Bagaimana Penyajian materi yang ada dalam Buku Teks Bahasa Indonesia? 

3. Bagaimana relevansi buku Teks dengan Karakteristik Siswa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat tiga rumusn tujuan 

1. Mendeskripsikan karakteristik siswa yang menggunakan Buku Teks Bahasa 

Indonesia 

2. Mendeskripsikan penyajian materi dari Buku Teks Bahasa Indonesia 

3. Mengidentifikasi relevansi Buku Teks Bahasa Indonesia dengan Karakteristik 

Siswa. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis maupun 

praktis 

1. Manfaat teoretis  

Manfaat teoretis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan pembelajaran 

yang memang disesuaikan dengan karakteristik siswa seperti halnya 

kemampuan awal siswa sebelum diberikan materi melalui buku teks bahasa 

Indonesia sesuai dengan karakteristik yang basicnya dibidang bahasa. 

2. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah memberikan kerelevansian Buku 

Teks yang berlaku di sekolah untuk diajarkan kepada siswa sesuai dengan 

karakter mereka terutama kemampuan awal yang mendukung dalam tahap 

belajar selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


