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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap orang. 

Dalam pendidikan terdapat kegiatan belajar mengajar atau disebut dengan 

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tidak akan berjalan  jika tidak didukung oleh 

media pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yang tidak dapat dilepaskan dari 

kegiatan belajar, yaitu buku teks. Suatu buku teks harus mampu menunjang suatu 

progam pengajaran. Tetapi, saat ini banyak penulis yang membuat buku teks. Dengan 

banyaknya buku teks yang ada, guru bingung menentukan buku mana yang cocok 

digunakan sebagai bahan ajar. 

Banyaknya penulis dan penerbit buku teks pelajaran saat ini sangat 

memungkinkan untuk mendatangkan faktor munculnya penyajian materi dan 

kelengkapan materi yang berbeda sehingga mampu mempengaruhi pemahaman 

peserta didik. Hal seperti itu dikhawatirkan banyak buku teks pelajaran yang kurang 

layak digunakan oleh guru maupun peserta didik karena tidak sesuai dengan aturan 

kelayakan buku teks pelajaran yang ditentukan oleh BSNP (Badan Standar Nasional 

Pendidikan). 

Dengan adanya permasalahan tersebut, penelitian terhadap buku teks dirasa 

sangat penting. Karena berguna untuk mengetahui kelayakan buku teks dan mampu 

untuk menjadi acuan guru dalam memilih buku teks yang baik sebagai bahan ajar dan 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Buku teks merupakan buku sekolah yang 

memuat bahan yang telah diseleksi mengenai bidang studi tertentu dalam kegiatan 

belajar-mengajar, disusun secara sistematis untuk diasimilasikan. Sejalan dengan itu, 

Chambliss dan Calfee dalam Wahyuni (2010:1) menjelaskan bahwa buku teks adalah 

alat bantu siswa untuk memahami dan belajar dari hal-hal yang dibaca dan untuk 

memahami dunia (di luar dirinya). 
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Buku teks memiliki kekuatan yang luar biasa besar terhadap perubahan otak 

siswa. Oleh karena itu, buku teks dapat memengaruhi pengetahuan anak. Dalam 

proses belajar mengajar, buku teks dapat menjadi  pegangan guru dan siswa yaitu 

sebagai referensi utama atau menjadi buku tambahan. Di dalam kegiatan belajar, 

siswa tak sebatas mencermati apa-apa saja yang diterangkan oleh guru. Siswa juga 

membutuhkan referensi untuk menggali ilmu agar pemahamannya lebih luas sehingga 

kemampuannya dapat lebih dioptimalkan. Dengan adanya buku teks tersebut, siswa 

dituntun untuk berlatih, berpraktik, atau mencobakan teori-teori yang sudah dipelajari 

dari buku tersebut. Oleh karena itu, guru harus  secara cerdas menentukan buku ajar 

karya siapa yang akan digunakan di dalam proses pembelajaran. Jika seorang guru 

dapat menentukan buku ajar yang baik, hal tersebut akan berpengaruh besar di dalam 

proses pembelajaran nantinya. 

Buku teks sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan 

hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Buku disusun dengan 

menggunakan bahasa sederhana, menarik, dilengkapi gambar, keterangan, isi buku, 

dan daftar pustaka. Buku teks sangat membantu guru dan siswa dalam mendalami 

ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajarannya. Buku teks yang berkualitas wajib 

memenuhi empat unsur kelayakan, yaitu kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan 

penyajian dan kelayakan kegrafikan. 

Dari berbagai pernyataan yang telah diuraian diatas, penulis akan 

menganalisis tentang kelayakan penyajian pada buku teks pelajaran Bahasa Indonesia 

Ekspresi Diri dan Akademik SMA/SMK Kelas X Edisi revisi 2014. Kelayakan 

penyajian buku teks dapat meliputi teknik penyajian, pendukung penyajian, dan 

kelengkapan penyajian. 

 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah. 

1. Bagaimana teknik penyajian buku teks Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan 

Akademik untuk SMA/SMK kelas X ? 
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2. Bagaimana kelayakan penyajian bahasa buku teks Bahasa Indonesia Ekspresi 

Diri dan Akademik untuk SMA/SMK kelas X ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua tujuan. 

1. Mendeskripsikan teknik penyajian buku teks Bahasa Indonesia Ekspresi Diri 

dan Akademik untuk SMA/SMK kelas X. 

2. Mendeskripsikan kelayakan penyajian bahasa buku teks Bahasa Indonesia 

Ekspresi Diri dan Akademik untuk SMA/SMK kelas X. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah manfaat teoretis dan 

manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Memberikan wawasan dan pengetahuan berupa kelayakan penyajian pada 

buku teks. 

b. Mengetahui tentang aspek-aspek yang ada pada kelayakan penyajian buku 

teks yang meliputi tentang teknik penyajian dan kelengkapan penyajian 

bahasa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 

penelitian berikutnya dan dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti 

lainnya. 

b. Memberikan suatu manfaat bagi bidang ilmu bahasa dan agar dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan buku teks atau 

pembuatan modul pembelajaran. 


