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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan sebuah pembelajaran 

adalah bahan ajar. Tanpa bahan ajar yang memadai sulit diwujudkan proses 

pembelajaran yang mengarah ketercapaian hasil belajar yang optimal. 

Menurut Prastowo  (2012: 17), bahan ajar merupakan segala bahan (baik 

informasi, alat, maupun teks) yang disusun secara sitematis, yang 

menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dan 

gunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaah 

mengenai implementasi pembelajaran. Proses pembelajaran selama ini 

menggunakan bahan ajar, seperti buku teks dan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

Hal ini diperkuat dengan penjelasan seorang ahli yang menyatakan bahwa, 

belum ada satu negara pun di dunia ini yang meninggalkan buku dalam 

proses pembelajaran (Sitepu, 2012:2). Buku merupakan salah satu bahan ajar 

yang penting bagi guru dan siswa. (Muljono,2007:14). Selama ini, kelemahan 

dalam dunia pendidikan lebih diasosiasikan dengan kualitas guru sebagai 

penyampai materi pembelajaran utama. Padahal sesungguhnya keberhasilan 

pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh guru semata. Ada variabel-variabel 

lain yang tidak kalah pentingnya, terutama dalam paradigma pendidikan yang 

akhir-akhir ini bergeser kepada siswa sebagai pusat pembelajaran. Pedidikan 

berfokus pada siswa menuntut buku menjadi sumber informasi yang sangat 

penting.  

Kriteria pokok dalam pemilihan bahan ajar 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 Kompetensi Dasar pada 

kurikulum yang berlaku saat ini. Selain itu, materi pemebelajaran dalam buku 

teks juga harus memiliki kesesuaian dengan Standar Kompetensi (SK) atau 

Komptensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) kurikulum yang berlaku. 
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Pemerintah telah memiliki upaya dalam menyediakan buku teks yang 

bermutu dan dapat dijangkau di Indonesia. 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 perlu disesuaikan dengan Standar Kompetensi (SK) atau 

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) kurikulum yang berlaku. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada guru Bahasa 

Indonesia yang menggunakan buku teks Bahasa Indonesia untuk Sekolah 

Menengah Atas kelas X kurikulum 2013 ada tiga buah buku yang digunakan, 

diantaranya yaitu buku teks Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik 

SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (M.Rapi Tang, dkk), Bahasa Indonesia  Edisi Revisi 

2016 SMA/MA/SMK/ MAK Kelas X ( Suherli, dkk), dan Bahasa Indonesia 

Kebanggaan Bangsaku untuk Kelas X SMA. Wawancara ini bertujuan untuk 

memperoleh informasi mengenai buku teks yang digunakan dalam sekolah 

tersebut dan materi ajar yang terdapat dalam buku teks. Wawancara 

merupakan pembuktian (rechecking) terhadap informasi atau keterangan yang 

diperoleh sebelumnya. 

 Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-dept interview) adalah 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab sambil betatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang 

yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 

wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan 

sosial yang relatif lama (Sutopo, 2006:72). 

Guru Bahasa Indonesia dapat mengimplementasikan dengan 

memberikan materi pembelajaran. Materi pembelajaran terdiri atas 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dipelajari oleh siswa. Hal ini 

harus sesuai dengan KI (Kompetensi Inti) dan KD (Kompetensi Dasar). 

Masalah  yang  sering dihadapi guru dalam kegiatan pembelajaran 

adalah menentukan  atau memilih materi pembelajaran yang tepat dalam 

rangka membantu peserta didik mencapai kompetensi atau tujuan. Hal ini 
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disebabkan dalam bentuk “materi pokok’’. Menjadi tugas guru untuk 

menjabarkan materi pokok tersebut sehingga menjadi bahan ajar yang 

lengkap.  

Bahan Ajar yang telah dibuat tentunya masih perlu dikaji ulang agar 

sesuai dengan Kurikulum 2013. Diharapkan banyaknya masukan dari 

masyarakat atau peneliti termasuk guru dan siswa dapat dijadikan bahan 

acuan untuk memperbaiki atau merevisi bahan ajar. Dengan demikian, mutu 

pembelajaran yang ada lebih baik lagi.  

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa perlu untuk meneliti 

materi ajar dalam buku teks, penelitian ini difokuskan pada buku teks Bahasa 

Indonesia untuk SMA/ MA kelas X dengan judul “ Kesesuaian Materi Ajar 

Puisi dalam Buku Teks Bahasa Indonesia untuk SMA Kelas X dengan 

Kurikulum 2013”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Dalam penelitian ini ada tiga masalah yang perlu dibahas: 

1. Bagaimana jenis materi ajar puisi dalam buku teks Bahasa Indonesia 

untuk SMA kelas X? 

2. Bagaimana kesesuaian jenis materi ajar puisi dalam buku teks Bahasa 

Indonesia untuk SMA kelas X dengan KI dalam kurikulum 2013? 

3. Bagaimana kesesuaian jenis materi ajar puisi dalam buku teks Bahasa 

Indonesia untuk SMA kelas X dengan KD dalam kurikulum 2013? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Ada tiga tujuan penelitian yang dicapai.  

1. Mendeskripsikan jenis materi ajar puisi dalam buku teks Bahasa 

Indonesia untuk SMA kelas X 

2. Mendeskripsikan kesesuaian jenis materi ajar puisi dalam buku teks 

Bahasa Indonesia untuk SMA kelas X dengan KI kurikulum 2013. 

3. Mendeskripsikan kesesuaian jenis materi ajar puisi dalam buku teks 

Bahasa Indonesia untuk SMA kelas X dengan KD kurikulum 2013. 
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D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan 

pembaca pada umunya, baik secara teoretis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah teori keilmuan 

yang terkait dengan analisis materi ajar, baik dari segi keseusaian materi 

ajar puisi dalam buku teks Bahasa Indonesia untuk SMA kelas X dengan 

KI maupun dengan  KD kurikulum 2013. Selain itu, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya. 

2. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah dapat 

memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman penulis 

dalam mempelajari keseusaian materi ajar puisi dalam buku teks Bahasa 

Indonesia untuk SMA kelas X dengan KI maupun dengan  KD kurikulum 

2013.  

a. Bagi Guru  

Memberikan informasi kepada guru mengenai materi ajar puisi 

yang digunakan, dari segi kesesuaiannya dengan KI maupun KD dalam 

kurikulum 2013. Serta agar guru lebih aktif dan kreatif dalam membuat 

berbagai materi ajar yang sesuai.  

b. Bagi Penulis  

Dapat digunakan sebagai wawasan dan bahan pertimbangan 

agar lebih teliti dalam proses pembuatan bahan ajar. Diharapkan segera 

melakukan koreksi dan revisi jika ditemukan kekurangan maupun 

kesalahan sehingga dapat meningkatkan kualitas bahan ajar.  

 


