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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian dengan judul Kajian Kesesuaian Buku Teks Bahasa Indonesia 

“Wahana Pengetahuan” Terbitan Departemen Pendidikan Nasional Kelas 7 

dengan Kurikulum 2013 oleh Afit Yuneti 

  

Penelitian tersebut telah dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Bahasa dan 

Satra Indonesia Tahun 2015 yang bernama Afit Yuneti. Penelitian tersebut mengkaji 

buku teks yang disesuaikan dengan Kurikulum 2013. Objeknya merupakan buku teks 

bahasa dan sastra Indonesia kelas VII SMP terbitan Kemendikbud. Metode yang 

digunakan dalam penelitian tersebut yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan 

data menggunakan dokumentasi yang artinya mengumpulkan data-data yang akan 

dianalisis yang berupa dokumen. Tahap analisis data menggunakan tiga langkah, yaitu 

reduksi data yaitu tahap memfokuskan data pada hal-hal penting, penyajian data yaitu 

menyajikan data dalam bentuk tabel dan menarasikanya, serta verifikasi data yaitu 

menyimpulkan hasil penelitian. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada 

jumlah buku yang dianalisis. Penelitian tersebut menganalisis satu buku dan penelitian 

ini menganalisis dua buku teks sekaligus. Tahap penyajian datanya juga berbeda. 

Penelitian tersebut hanya menyesuaikan buku dengan kurikulum 2013, akan tetapi 

penelitian ini yaitu menyesuaikan buku dengan kurikulum 2013, setelah itu 

membandingkan antara perbedaan dan persamaan kesesuaian buku dengan buku teks 

lain yang diterbitkan oleh penerbit selain dari pemerintah, serta menyimpulkan buku 

mana yang lebih sesuai untuk digunakan dalam kurikulum 2013. 
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2. Penelitian dengan judul Kesesuaian Buku Teks Bahasa Indonesia “Ekspresi 

Diri dan Akademik” Kelas X Terbitan Kemendikbud dengan Kurikulum 2013 

oleh Cicilia Kiki Widhiyanita  

 

Penelitian tersebut telah dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Bahasa dan 

Satra Indonesia Tahun 2015 yang bernama Cicilia Kiki Widhiyanita. Penelitian 

tersebut mengkaji buku teks yang disesuaikan dengan Kurikulum 2013. Objeknya 

merupakan buku teks bahasa dan sastra Indonesia kelas X terbitan Kemendikbud. 

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Tahap analisis data menggunakan tiga 

langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data..Perbedaannya dengan 

penelitian ini terletak pada jumlah buku yang dianalisis. Penelitian tersebut 

menganalisis satu buku dan penelitian ini menganalisis dua buku. Objek yang 

digunakan dalam penelitian tersebut yaitu buku teks SMA, sedangkan objek dalam 

penelitian ini yaitu buku teks SMP. Perbedaan lain terletak pada tahap analisis data 

yaitu penyajian data penelitian tersebut hanya menganalisis isi buku dan disesuaikan 

dengan kurikulum 2013, sedangkan penelitian ini selain menganalisis kesesuaian buku 

dengan kurikulum 2013 juga membandingkanya dengan buku lain dan menyimpulkan 

buku mana yang lebih sesuai untuk diterapkan dalam kurikulum 2013. 

  

B. Buku Teks 

1. Pengertian Buku Teks 

  Pada dunia pendidikan, buku teks masih sangat penting demi tercapainya 

kegiatan pembelajaran secara maksimal. Buku teks merupakan buku pegangan wajib 

yang digunakan oleh siswa dalam belajar dan digunakan oleh guru dalam mengajar.                           

Peran buku teks sangat penting, karena di dalam buku teks tidak hanya memuat 

materi-materi pelajaran, tetapi memuat soal-soal latihan yang digunakan untuk melatih 
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daya pikir siswa dalam menjawab pertanyaan. Adanya buku teks memudahkan guru 

dalam memberikan materi selain materi yang didapat dari artikel, surat kabar, maupun 

internet. Di bawah ini akan dipaparkan beberapa definisi buku teks sehingga pembaca 

akan lebih tahu mengenai buku teks. 

Dalam Tarigan (1986: 11) ada beberapa pendapat tentang pengertian buku teks, 

antara lain Hall-Quest mengatakan bahwa buku teks adalah pikiran rasial yang 

disusun buat maksud-maksud dan tujuan-tujuan instruksional. Lange menjelaskan 

bahwa buku teks adalah standar/buku setiap cabang studi dan dapat terdiri dari dua 

tipe yaitu buku pokok/utama dan suplemen/tambahan. Menurut Buckingham, buku 

teks adalah sarana belajar yang biasa digunakan di sekolah-sekolah dan di perguruan 

tinggi untuk menunjang suatu program pembelajaran. Berdasarkan pendapat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi 

tertentu, yang merupakan buku standar, yang disusun oleh para pakar dalam bidang 

itu buat maksud-maksud dan tujuan instruksional, yang diperlengkapi dengan sarana-

sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-

sekolah dan peguruan tinggi sehingga dapat menunjang sesuatu program pengajaran. 

Buku teks Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan terbitan Kemendikbud 

Tahun 2014 merupakan buku teks yang terdiri dari 8 bab, tiap bab terbagi ke dalam 

beberapa sub tema dan mencapai 272 halaman. Buku ini dilengkapi dengan peta 

konsep, contoh-contoh materi secara konkret dan contoh soal yang memungkinkan 

siswa untuk melatih daya pikir mereka menjadi lebih kritis. Buku Mandiri Bahasa 

Indonesia terbitan Erlangga Tahun 2013 merupakan buku teks yang terdiri 10 bab dan 

148 halaman. Buku ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh materi secara konkret 

dan contoh soal esai dan pilihan ganda yang memungkinkan siswa untuk berfikir lebih 
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kritis. Buku ini tidak dilengkapi dengan peta konsep tetapi dilengkapi dengan 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang harus dicapai siswa. Secara umum 

kedua buku ini layak dijadikan sebagai buku teks pegangan bahasa Indonesia SMP 

kelas VII Kurikulum 2013 karena sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam 

kurikulum ini yaitu pendekatan scientific yang melatih siswa untuk mandiri. 

  

2. Fungsi Buku Teks 

Buku adalah jendela ilmu. Ungkapan tersebut menegaskan bahwa betapa 

pentingnya kedudukan buku dalam kehidupan kita. Melalui pertolongan buku-buku 

(dan media cetak lainya) maka ilmu pengetahuan dapat dihimpun ke dalam suatu 

wadah (toko dan dana) yang selalu tersedia secara permanen. Perlu disadari benar 

bahwa dari semua buku maka buku teks atau buku pelajaran merupakan 

sarana/instrumen yang paling baik dan ampuh bagi pendanaan seperti itu. Buku 

memberikan pengaruh besar terhadap kesatuan nasional melalui pendirian dan 

pembentukan suatu kebudayaan umum.  

Fungsi buku teks merupakan sarana penting dan ampuh bagi penyediaan dan 

pemenuhan pengalaman tak langsung dalam jumlah yang besar dan terorganisasi rapi. 

Perlu diakui bahwa telah banyak perbincangan mengenai nilai edukatif dari 

pengalaman langsung dengan benda-benda dalam kehidupan ini, akan tetapi 

pengalaman langsung tidak dapat mencakup segala hal. Buku teks memberi 

kesempatan pada pemiliknya untuk menyegarkan ingatan. Baca-baca kembali tentulah 

dapat memperkuat ingatan yang sudah ada. Pembacaan kembali dapat pula dipakai 

sebagai pemeriksaan daya ingat seseorang terhadap hal yang pernah dipelajarinya 

melalui buku teks. 
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3. Jenis Buku Teks 

Di lingkungan Sekolah Menengah Atas dikenal beberapa nama buku teks. 

Misalnya buku teks dalam mata pelajaran Bahasa dan Satra Indonesia, Sejarah, Fisika, 

Kimia, Matematika, dan sebagainya. Di perguruan tinggi ada beberapa jenis buku 

teks. Di Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, sebagai contoh, buku teks 

mata kuliah Tata Bahasa (Sintaksis dan Morfologi), Menyimak, Membaca, Apresiasi 

Sastra, dan sebagainya. Selain itu, dikenal juga istilah lain seperti buku teks tunggal, 

buku teks berjilid, dan buku teks berseri. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa buku teks mempunyai aneka jenis atau ragam (Tarigan, 1986: 28-29). Dari segi 

cara penulisan buku teks dikenal tiga jenis buku teks, yaitu buku teks tunggal, buku 

teks berjilid, dan buku teks berseri. Berikut penjelasanya:  

a. Buku Teks Tunggal, yaitu buku teks yang hanya terdiri atas satu buku saja. 

b. Buku Teks Berjilid, yaitu buku pelajaran untuk satu kelas tertentu atau untuk satu 

jenjang sekolah tertentu.  

c. Buku Teks Berseri, yaitu buku pelajaran berjilid mencakup beberapa jenjang 

sekolah, misalnya dari SD-SMP-SMA (Tarigan, 1986: 31-32). 

 

4. Peranan Buku Teks 

Buku teks memberikan kesempatan pada pemiliknya untuk menyegarkan 

ingatan dan memperkuat ingatan yang ada. Pada saat pemilik buku teks tersebut 

membaca kembali materi yang lalu, buku tersebut dapat mengantarkan ingatan 

pembaca pada materi tersebut. Di sekolah, buku teks dapat memberikan pengetahuan 

terhadap siswa yang membacanya dan menjadi pedoman bagi guru dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran. Keberadaan buku teks di sekolah menjadi penting. 

Berdasarkan hal tersebut, Greene dan Petty dalam Tarigan (1986: 17) merumuskan 
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beberapa peranan buku teks sebagai berikut: 

a. Mencerminkan suatu sudut pandangan yang tangguh dan modern mengenai 

pelajaran serta mendemonstrasikan aplikasinya dalam bahan pelajaran yang 

disajikan. 

b. Menyajikan suatu sumber pokok masalah atau subject-matter yang kaya, mudah 

dibaca dan bervariasi, yang sesuai dengan minat dan kebutuhan para siswa, sebagai 

dasar bagi program-program kegiatan yang disarankan di mana keterampilan-

keterampilan ekspresional diperoleh di bawah kondisi-kondisi yang menyerupai 

kehidupan yang sebenarnya. 

c. Menyediakan suatu sumber yang tersusun rapi dan bertahap mengenai 

keterampilan-keterampilan ekspresional yang mengemban masalah pokok dalam 

komunikasi. 

d. Menyajikan-bersama-sama dengan buku manual yang mendampinginya – metode-

metode dan sarana-sarana pengajaran untuk memotivasi siswa. 

e. Menyajikan fiksasi (perasaan yang mendalam) awal yang perlu dan juga sebagai 

penunjang bagi latihan-latihan dan tugas-tugas praktis. 

f. Menyajikan bahan/sarana evaluasi dan remedial yang serasi dan tepat guna. 

 

5. Keterbatasan Buku Teks 

  Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa buku teks memiliki kekurangan 

baik dari segi fungsi, kriteria, maupun peranan buku teks. Kekurangan buku teks 

disebabkan oleh berbagai hal, baik dari dalam buku maupun dari luar buku tersebut. 

Hal tersebut wajar terjadi mengingat penyusunan buku teks harus selalu sesuai 

dengan kurikulum, sedangkan kurikulum di sekolah-sekolah tidak semuanya sama 

dan sering mengalami perubahan baik perubahan dari pusat, daerah, maupun dari 
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sekolah itu sendiri. Kondisi siswa yang berbeda-beda turut menjadi faktor yang 

mempengaruhi adanya kekurangan buku teks. Menurut Greene dan Petty dalam 

Tarigan dan Djago Tarigan (1986: 26) telah mengidentifikasi keterbatasan buku teks. 

Keterbatasan buku teks itu, antara lain: 

a. Buku teks tidaklah mengajar (walaupun beberapa kegiatan belajar dapat dicapai 

dengan membacanya), tetapi merupakan suatu sarana pengajaran. 

b. Isi yang disajikan sebagai perangkat-perangkat kegiatan belajar dipadu secara 

artifisial atau secara buatan saja bagi setiap kelas tertentu. 

c. Latihan-latihan dan tugas-tugas praktis agaknya memadai karena keterbatasan-

keterbatasan dalam ukuran buku teks dan dikarenakan begitu banyaknya praktik-

praktik, latihan yang perlu dilaksanakan secara perbuatan. 

d. Sarana-sarana pengajaran juga sangat sedikit dan singkat karena keterbatasan-

keterbatasan ruang, tempat, atau wadah yang tersedia di dalamnya. 

e. Pertolongan-pertolongan atau bantuan-bantuan yang berkaitan dengan evaluasi 

hanyalah bersifat sugestif dan tidaklah mengevaluasi keseluruhan ataupun 

keparipurnaan yang diinginkan. 

 

C. Kurikulum  

1. Pengertian Kurikulum 

  Pendidikan berintikan interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam 

upaya membantu peserta didik menguasai tujuan-tujuan pendidikan. Interaksi 

pendidikan dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun 

masyarakat. Di dalam lingkungan keluarga, interaksi pendidikan terjadi antara orang 

tua sebagai pendidik dan anak sebagai peserta didik. Interaksi ini berjalan tanpa 

rencana tertulis. Orang tua sering tidak mempunyai rencana yang jelas dan rinci ke 
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mana anaknya akan diarahkan, dengan cara apa mereka akan dididik, apa isi 

pendidikanya. Interaksi antara orang tua dengan anaknya juga sering tidak disadari. 

Orang tua menjadi pendidik juga tanpa dipersiapkan secara formal. Berdasarkan hal 

tersebut, pendidikan dalam lingkungan keluarga disebut pendidikan informal, 

sedangkan pendidikan dalam lingkungan sekolah lebih bersifat formal. Guru sebagai 

pendidik di sekolah telah dipersiapkan secara formal dalam lembaga pendidikan guru. 

Ia telah dibina untuk memiliki kepribadian sebagai seorang pendidik. Di lingkungan 

sekolah terdapat rancangan atau kurikulum formal yang bersifat tertulis. Hal tersebut 

merupakan ciri pendidikan di lingkungan formal atau sekolah. Kurikulum merupakan 

syarat mutlak bagi pendidikan di sekolah dan kurikulum merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari pendidikan/pengajaran (Nasution, 2009: 5). 

  Pandangan lama, atau sering disebut pandangan tradisional, merumuskan 

bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh murid untuk 

memperoleh ijazah. Kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran (Hamalik, 

2007:3), namun pendapat tersebut semakin berkembang mengikuti perkembangan 

zaman. Kurikulum menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (19) 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Masnur Muslich, 2010: 1). Menurut Dakir 

(2010: 3), Kurikulum ialah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan 

ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancangkan 

secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam 

proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu. Menurut Nasution (2003: 8), Kurikulum adalah sesuatu 

yang direncanakan sebagai pegangan guna mencapai tujuan pendidikan. Apa yang 
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direncanakan biasanya bersifat idea, suatu cita-cita tentang manusia atau warga negara 

yang akan dibentuk. Kurikulum lazim mengandung harapan-harapan yang sering 

berbunyi muluk-muluk. 

  Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum 

adalah suatu rencana yang terprogram bersifat idea yang mengandung harapan-

harapan yang berbunyi muluk-muluk mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, atas 

dasar norma yang dijadikan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran baik oleh 

tenaga pendidik maupun peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Namun, kurikulum berdasarkan pandangan lama tidak dapat disimpulkan bersama 

dengan kurikulum pandangan baru karena pada dasarnya pengertian kurikulum 

tersebut berada pada fase zaman yang berbeda. Pada dasarnya kurikulum tetap 

merupakan landasan penting bagi dunia pendidikan. Landasan tersebut penting bagi 

pendidikan di Indonesia maupun bagi negara di dunia. Hal tersebut menegaskan 

bahwa setiap kurikulum yang diterapkan di negara tertentu hendaknya disesuaikan 

dengan sistem pendidikan pada negara tersebut. 

 

2. Peran dan Fungsi Kurikulum  

Kurikulum dipersiapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan, 

yakni mempersiapkan peserta didik agar mereka dapat hidup di masyarakat. Di dalam 

sistem pendidikan, kurikulum merupakan komponen yang sangat penting karena di 

dalam kurikulum tidak hanya menyangkut tujuan dan arah pendidikan saja, akan 

tetapi juga pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap siswa serta bagaimana 

mengorganisasi pengalaman itu sendiri. Kurikulum memiliki beberapa peran dalam 

kedudukan sebagai system pendidikan. Menurut Hamalik dalam Sanjaya (2010: 10-

11) kurikulum memiliki peran konservatif (pelestarian), peran kreatif dan peran kritis 
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dan evaluatif. Di bawah ini dijelaskan mengenai peran kurikulum sebagai berikut: 

a. Peranan Konservatif, merupakan pelestarian nilai-nilai budaya sebagai warisan 

masa lalu dengan cara menangkal pengaruh-pengaruh asing yang dapat merusak 

nilai-nilai luhur di dalam masyarakat, sehingga identitas mayarakat tetap terjaga 

kelestarianya. Semua pihak berperan dalam rangka melakukan pelestarian, baik itu 

guru, siswa, bahkan orang tua siswa. Pihak-pihak tersebut harus mentaati 

kurikulum yang ada di sekolah, sehingga tujuan dari peranan konservatif tersebut 

dapat tercapai. 

b. Peran Kreatif, merupakan peran kurikulum dalam rangka memunculkan hal-hal 

baru sehingga dapat membantu siswa dalam mengembangkan setiap potensi yang 

dimiliki agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang 

senantiasa bergerak maju secara dinamis. Berdasarkan hal tersebut maka kurikulum 

perlu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman sehingga hal-hal 

baru yang dimunculkan dapat bermanfaat dan tidak kuno.  

c. Peran Kritis dan Evaluatif, merupakan peran kurikulum di mana kurikulum harus 

dapat menyeleksi nilai dan budaya yang perlu dipertahankan, dan nilai atau budaya 

baru mana yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kurikulum harus bisa 

menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk 

kehidupan peserta didik. Hal tersebut dapat membantu peserta didik supaya tidak 

salah dalam mengambil nilai atau budaya yang bermanfaat karena telah 

berpedoman pada kurikulum yang ada. 

  Sesuai dengan peran yang harus dilakukan oleh kurikulum sebagai alat dan 

pedoman pendidikan, maka isi kurikulum harus sejalan dengan tujuan pendidikan itu 

sendiri. Hal tersebut bertujuan supaya tujuan kurikulum dapat tercapai dan tujuan 

pendidikan dapat tercapai pula secara beriringan. Hal tersebut terkait juga dengan 
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guru dan siswa sebagai pelaksana dari kurikulum tersebut. Berkaitan dengan hal itu, 

kurikulum memiliki beberapa fungsi. Dilihat dari cakupan dan tujuanya, menurut 

McNeil dalam Sanjaya (2010: 12), isi kurikulum memiliki empat fungsi yaitu: 

a. Fungsi pendidikan umum, yaitu kurikulum berfungsi untuk mempersiapkan peserta 

didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan menjadi 

warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Terciptanya peserta didik yang 

baik dan bertanggung jawab menjadi salah satu faktor penentu kemajuan bangsa, 

sehingga kurikulum dapat dikatakan berhasil mencapai tujuan. 

b. Suplementasi, yaitu kurikulum harus bisa memberikan kesempatan kepada setiap 

anak untuk menambah kemampuan dan wawasan yang lebih baik sesuai dengan 

minat dan bakatnya. Hal tersebut berarti, peserta didik yang memiliki kemampuan 

di atas rata-rata harus terlayani untuk mengembangkan kemampuanya secara 

optimal; sebaliknya siswa yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata juga harus 

terlayani sesuai dengan kemampuanya, sehingga tidak terjadi kesenjangan dan 

tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. 

c. Eksplorasi, yaitu kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat 

dan bakat masing-masing peserta didik. Peran guru dalam pembelajaran sangat 

penting untuk menemukan minat dan bakat peserta didik, setelah berhasil 

menemukan minat dan bakat peserta didik, pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

dituntut supaya dapat mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta 

didiknya, sehingga apa yang dimiliki oleh peserta didik dapat tereksplorasi secara 

maksimal dan fungsi dari kurikulum dapat tercapai. 

d. Keahlian, yaitu kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak 

sesuai dengan keahlianya yang didasarkan atas minat dan bakat siswa. Biasanya 

keahlian siswa terlihat saat pembelajaran terutama saat pembelajaran yang 
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berkaitan dengan keterampilan. Guru harus jeli dalam memperhatikan setiap 

peserta didiknya sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menilai keahlian yang 

dimiliki oleh peserta didiknya. 

  

D. Buku Teks dan Kurikulum 

  Buku teks tidak dapat terlepas dari kurikulum. Buku teks memiliki keterkaitan 

yang sangat erat dengan kurikulum. Berbicara tentang keeratan buku teks dengan 

kurikulum, sebenarnya mana yang lebih dulu disusun. Apakah buku teks atau 

kurikulum yang lebih dulu disusun? Ada beberapa kemungkinan jawaban tentang 

pertanyaan tersebut. Jawaban pertama kurikulum mendahului buku teks, jawaban 

kedua buku teks mendahului kurikulum, jawaban ketiga kuirkulum dan buku teks 

serentak adanya dan digunakan, serta jawaban keempat kurikulum dan buku teks tidak 

ada kaitan sama sekali. 

Dari jawaban di atas, hal yang sering kita jumpai adalah kurikulum diumumkan 

terlebih dahulu kemudian menyusul penulisan buku teks berdasarkan pada kurikulum 

yang telah dibuat. Buku teks yang mendampingi kurikulum harus secepat mungkin 

diadakan agar pelaksanaan kurikulum dapat berjalan dengan lancar. Buku teks 

hendaklah dibuat oleh pakar yang ahli dibidangnya, sehingga memungkinkan 

tercapainya salah satu tujuan kurikulum melalui buku teks yang digunakan. Landasan 

atau acuan yang perlu diperhatikan dalam kurikulum untuk menyusun buku teks, yaitu 

tujuan, pendekatan, bobot, urutan, dan metodologi. Dari kelima landasan tersebut 

harus dipertimbangkan dalam menyusun buku teks untuk setiap mata pelajaran, 

karena setiap mata pelajaran memiliki tujuan, pendekatan, bobot, urutan, dan 

metodologi yang berbeda-beda. Hal-hal yang berkaitan dengan mata pelajaran itu 
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sendiri juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan buku teks 

(Tarigan, 1986: 66-68). 

 

E. Kurikulum 2013 

1. Tata Kelola Pelaksanaan Kurikulum 2013 

Setiap kurikulum pendidikan yang berlaku di Indonesia selalu memiliki 

karakteristik masing-masing. Sama seperti kurikulum yang lain, kurikulum 2013 juga 

memiliki karakteristik tersendiri dalam melakukan tata kelola pelaksanaanya yang 

membedakan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Karakteristik tersebut 

mencerminkan kualitas dari kurikulum 2013, akan tetapi tingkat ketercapaianya tetap 

bergantung pada pelaku pendidikan. Perbedaan mendasar dalam kurikulum 2013 

dapat terlihat jelas jika dibandingkan dengan kurikulum yang berlaku sebelumnya, 

yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Mulyasa menyajikan 

perbandingan kurikulum 2013 dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

2006 dalam tabel berikut ini: 

Tabel 2.1 Perbandingan Tata Kelola Pelaksanaan Kurikulum  

Proses Peran KTSP 2006 Kurikulum 2013 

Penyusunan 

Silabus 

Guru 
Hampir mutlak (hanya 

dibatasi oleh SKKD) 

Pengembangan dari 

yang sudah disiapkan 

Pemerintah Hanya sampai SKKD Mutlak 

Pemerintah 

Daerah 
Supervisi penyusunan Supervisi pelaksanaan 

Penyediaan 

Buku 

Penerbit Kuat Lemah 

Guru Hampir Mutlak 
Kecil, untuk buku 

pengayaan 

Pemerintah 

Kecil, untuk 

kelayakan penggunaan 

di sekolah 

Mutlak, untuk buku 

teks, kecil untuk buku 

pengayaan 

Penyusunan 

Rencana 
Guru Hampir mutlak 

Kecil, untuk 

pengembangan dari 

Analisis Perbandingan  Buku..., Atin Rahniastuti, FKIP UMP, 2015.



 

21 

 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

yang ada pada buku teks 

Pemerintah 

Daerah 

Supervisi penyusunan 

dan pemantauan 

Supervisi pelaksanaan 

dan pemantauan 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Guru Mutlak Hampir mutlak 

Pemerintah 

Daerah 

Pemantauan 

kesesuaian dengan 

rencana (variatif) 

Pemantauan kesesuaian 

dengan buku teks 

(terkendali) 

Penjaminan 

Mutu 
Pemerintah 

Sulit, karena variasi 

terlalu besar 

Mudah, karena 

mengarah pada 

pedoman yang sama 

(Mulyasa, 2013:168) 

  

2. Pengembangan Kurikulum 2013 

Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang kompleks, dan 

melibatkan berbagai komponen yang saling terkait. Di dalam proses pengembangan 

kurikulum 2013 tidak hanya menuntut keterampilan teknis dari pihak pengembang 

terhadap pengembangan berbagai komponen kurikulum. Komponen lain yang 

berpengaruh dengan pengembangan kurikulum 2013 juga perlu dipahami. Kurikulum 

dikembangkan melalui proses yang tidak sebentar dan melibatkan banyak pihak. 

Berbagai komponen yang berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum 

diantaranya:  

a. Landasan Kurikulum 2013 

1) Landasan Yuridis 

Landasan yuridis  merupakan suatu landasan yang berasal dari ketentuan 

hukum. Ketentuan hukum tersebut dijadikan dasar dalam pengembangan kurikulum 

dan juga yang mengaharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Landasan dari 

kurikulum di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Undang-

undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan 
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Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi serta 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar 

Kompetensi Lulusan. Landasan yuridis pengembangan kurikulum 2013 diamanatkan 

oleh Rencana Pendidikan Menengah Nasional (RJPMN). Landasan yuridis lainya 

tentang pengembangan kurikulum 2013 adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia 

tahun 2010 tentang Karakter, Pembelajaran Aktif dan Pendidikan Kewirausahaan. 

 

2) Landasan Filosofis 

  Landasan pengembangan kurikulum 2013 didasarkan pada tiga dimensi 

kehidupan bangsa, yang meliputi masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Nilai dan 

prestasi yang diwariskan dari masa lalu dapat dijadikan dasar dan modal bagi 

kehidupan bangsa dan individu sebagai anggota masyarakat. Modal tersebut juga 

dapat dikembangkan untuk membangun kualitas kehidupan bangsa dan individu, yang 

diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan keberlanjutan kehidupan bangsa dan 

warga negara di masa yang akan datang. Melalui tiga dimensi kehidupan tersebut, 

kurikulum selalu menempatkan siswa dalam lingkungan sosial budayanya, 

mengembangkan kehidupan individu siswa sebagai warga negara yang tidak 

kehilangan kepribadian dan kualitas untuk kehidupan masa kini yang lebih baik, serta 

membangun kehidupan di masa yang akan datang dengan lebih baik lagi.  

 

3) Landasan Empiris 

  Landasan empiris kurikulum 2013 menggambarkan berbagai kenyataan yang 

dialami bangsa Indonesia. Negara Indonesia merupakan bangsa yang besar, tetapi 

tidak menutup kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa. Dewasa ini, banyak 

terjadi kasus pemaksaan dan kekerasan di Indonesia, pencemaran lingkungan, dan 
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ketidakjujuran siswa dalam menempuh ujian. Pada dasarnya belum ada kajian ilmiah 

yang menghubungkan antara peristiwa-peristiwa tersebut dengan kurikulum, tetapi 

setidaknya kurikulum membawa pengaruh terhadap terjadinya peristiwa-peristiwa 

tersebut. Berdasar hal tersebut, kurikulum harus dibentuk sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik. Kurikulum harus mampu memandu upaya karakterisasi nilai-nilai 

kejujuran pada peserta didik, kurikulum juga diarahkan untuk membangun kesadaran 

dan kepedulian generasi muda terhadap lingkungan, sehingga pendidikan Indonesia 

menjadi maju. 

 

4) Landasan Teoritik 

Landasan teoritik pengembangan kurikulum 2013 atas dasar dua buah 

teori.Teori tersebut adalah teori “pendidikan berdasarkan standar”(standard based 

education) dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar 

adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga 

negara untuk suatu jenjang pendidikan. Teori kurikulum berbasis kompetensi dapat 

diperoleh pengertiannya melalui pengertian kompetensi itu sendiri. Kompetensi 

adalah kemampuan seseorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan dan 

ketrampilan untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah, masyarakat, dan lingkungan 

di mana yang bersangkutan berinteraksi. 

 

b. Tujuan Pengembangan Kurikulum 2013 

Melalui pengembangan kurikulum 2013 dapat menghasilkan insan Indonesia 

yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan yang terintegrasi. Pengembangan kurikulum difokuskan pada 

pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik.  Pembentukan tersebut fokus 
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pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terpadu yang dapat 

didemonstrasikan oleh peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang 

dipelajarinya secara kontekstual. Menurut Mulyasa (2013: 65), tujuan diadakanya 

pengembangan kurikulum adalah untuk melanjutkan pengembangan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Hal tersebut 

bertujuan untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. 

 

c. Pendekatan Scientific dalam Kurikulum 2013 

 Pendekatan scientific atau pendekatan ilmiah merupakan pendekatan yang 

memandang bahwa proses pembelajaran dapat disamakan dengan suatu proses ilmiah. 

Di dalam kurikulum 2013 ini, pendekatan ilmiah diyakini sebagai titian emas bagi 

perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta 

didik. Di dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria yang ilmiah, 

para ilmuan lebih mengedepankan penalaran induktif (inductive reasoning) 

dibandingkan dengan penalaran deduktif (deductive reasoning). Penalaran deduktif 

merupakan suatu penalaran yang melihat fenomena umum untuk menarik simpulan 

yang lebih spesifik, sedangkan penalaran induktif adalah sebaliknya. Proses 

pembelajaran dengan berbasis pendekatan ilmiah harus dipandu dengan kaidah-kaidah 

pendekatan ilmiah juga. Pendekatan ini bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, 

penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Suatu 

proses pembelajaran dikatakan ilmiah jika memenuhi kriteria di bawah ini: 

a. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan 

dengan logika atau penalaran tertentu. 

b. Penjelasan guru, respon dari peserta didik dan interaksi edukatif di antara 
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keduanya terbebas dari prasangka, pemikiran subjektif, atau penalaran yang 

menyimpang dari alur berpikir logis. 

c. Mendorong atau menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analitis, dan 

tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan 

mengaplikasikan materi pembelajaran. 

d. Mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk mampu berpikir hipotetik 

dalam melihat sebuah perbedaan, kesamaan, dan hubungan antara yang satu 

dengan yang lain dari materi pembelajaran. 

e. Mendorong dan menginspirasi peserta didik agar mampu memahami, menerapkan, 

dan mengembangkan pola pikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi 

pembelajaran. 

f. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

g. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana, jelas dan menarik sistem 

penyajiannya (Kemendikbud, 2013: 146-147 dan 165). 

 

d. Pengembangan Struktur Kurikulum 2013 

Struktur kurikulum SMP pada kurikulum baru memiliki perbedaan dengan 

struktur pada kurikulum sebelumnya. Pada struktur kurikulum 2013 dilakukan 

berbagai pengembangan terhadap kurikulum SMP. Proses pengembangan struktur 

kurikulum SMP melalui berbagai masukan, pertimbangan, dan usulan dari berbagai 

pihak, mengingat struktur kurikulum 2013 SMP merupakan struktur kurikulum yang 

baru dikenalkan oleh pemerintah kepada dunia pendidikan. Rancangan struktur ini 

memiliki perbedaan dengan struktur kurikulum SMP yang sebelumnya. Usul 

rancangan struktur kurikulum SMP tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 Komponen Rancangan Struktur Kurikulum SMP  

No. Komponen Rancangan 

1. Sama dengan SD akan disusun berdasarkan kompetensi yang harus 

dimiliki peserta didik SMP dalam ranah sikap, keterampilan dan 

pengetahuan. 

2. Menggunakan mata pelajaran sebagai sumber kompetensi dan substansi 

pelajaran. 

3. Meminimumkan jumlah mata pelajaran dengan hasil 12 dapat dikurangi 

menjadi 10 melalui pengintegrasian beberapa mata pelajaran: 

- TIK menjadi sarana pembelajaran pada semua mata pelajaran, tidak 

berdiri sendiri 

- Muatan lokal menjadi materi pembahasan Seni Budaya dan Prakarya 

- Mata pelajaran pengembangan diri diintegrasikan ke semua mata 

pelajaran 

6. IPA dan IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran integrative science dan 

integrative sosialstudies, bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu. 

Keduanya sebagai pendidikan berorientasi aplikatif, pengembangan 

kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan 

pembangunan sikap peduli dalam bertanggung jawab terhadap lingkungan 

sosialdan alam. 

7. Bahasa Inggris diajarkan untuk membentuk keterampilan berbahasa. 

8. Merubah 6 jam pelajaran per minggu sebagai akibat dari perubahan 

pendekatan proses pembelajaran dan proses penilaian 

(Hidayat, 2013: 130). 

Berdasarkan pada usulan rancangan tersebut, kemudian dilakukan penataan struktur 

kurikulum 2013 pada jenjang SMP sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Penataan Struktur Kurikulum SMP 

Penataan Struktur Kurikulum SMP 

a. Struktur Kurikulum Sebelumnya 

Komponen 

Alokasi Waktu Minimal Per 

Minggu (JP) 

VII VIII IX 

A. Mata Pelajaran    

1.  Pendidikan Agama 2 2 2 

2.  Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 

3.  Bahasa Indonesia 4 4 4 

4.  Matematika 4 4 4 

5.  IPA 4 4 4 

6. IPS 4 4 4 
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7. Bahasa Inggris 4 4 4 

8. Seni Budaya 2 2 2 

9. Pend. Jasmani, OR & Kes 2 2 2 

10. Keterpil/Tekno. Inform. & Komu. 2 2 2 

B. Muatan Lokal 2 2 2 

C. Pengembangan Diri 2* 2* 2* 

Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu 32 32 32 

 

b. Struktur Kurikulum 2013 

Komponen 

Alokasi Waktu Minimal Per 

Minggu (JP) 

VII VIII IX 

Kelompok A    

1.  Pendidikan Agama 2 2 2 

2.  Pend. Pancasila & Kewarga. 3 3 3 

3.  Bahasa Indonesia 6 6 6 

4. Matematika 5 5 5 

5. IPA 5 5 5 

6. IPS 4 4 4 

7. Bahasa Inggris 4 4 4 

Kelompok B    

1. Seni Budaya (Termasuk muatan lokal) 3 3 3 

2. 
Pend. Jasmani, OR & Kes. (Termasuk 

muatan lokal) 
3 3 3 

3. Prakarya (Termasuk muatan lokal) 3 3 3 

Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu 38 38 38 

D 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam struktur kurikulum 2013 

SMP terdapat penambahan jam pelajaran per minggunya. Semula 32 jam pelajaran 

menjadi 38 jam pelajaran. Hal itu berarti, perubahan struktur pada kurikulum 2013 

SMP menambah jam pelajaran siswa sehingga kesempatan siswa untuk belajar di 

sekolah semakin lama. Penambahan waktu tersebut harus bisa dipergunakan oleh 

siswa dengan sebaik-baiknya sehingga penambahan jam pelajaran tersebut dapat 

mencapai hasil yang maksimal. Adanya penambahan jam mata pelajaran tersebut 

diharapkan supaya siswa lebih banyak belajar di sekolah dan dapat mengurangi jam 

bermain di luar sekolah, sehingga pihak sekolah tetap bisa mengawasi kegiatan belajar 

siswa di sekolah. Waktu belajar yang ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya 
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untuk belajar, bukan untuk bermain. Hal tersebut tentunya dapat meningkatkan 

kualitas pendidikan di Indonesia. (Hidayat, 2013: 137). 

 

3. SKL, KI dan KD 

a. SKL (Standar Kompetensi Lulusan) 

   Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menetapkan Standar Kompetensi Lulusan sebagai salah satu dari 

8 (delapan) standar nasional pendidikan. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan, yang akan 

menjadi acuan bagi pengembangan kurikulum dalam rangka mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. Penetapan pendekatan kompetensi lulusan didahului dengan 

mengidentifikasi apa yang hendak dibentuk, dibangun, dan diberdayakan dalam diri 

peserta didik sebagai jaminan yang akan mereka capai setelah menyelesaikan 

pendidikan tertentu. Cakupan kompetensi lulusan satuan pendidikan berdasarkan 

elemen-elemen yang harus dicapai dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 2.4 Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan 

Domain Elemen SD SMP SMA/SMK 

Sikap 

Proses 
Menerima+Menjalankan+Menghargai+ 

Menghayati+Mengamalkan 

Individu 

Beriman, berakhlak mulia (jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli dan santun), rasa ingin tahu, estetika, 

percaya diri, motivasi internal 

Sosial Toleransi, gotong royong, kerjasama, dan musyawarah 

Alam 
Pola hidup sehat, ramah lingkungan, patriotik dan cinta 

perdamaian 

Keterampilan 

Proses 
Mengamati+Menanya+Mencoba+Mengolah+Menyaji+

Menalar+Mencipta 

Abstrak 
Membaca, menulis, menghitung, menggambar, 

mengarang 

Konkret 
Menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, 

membuat, mencipta 

Pengetahuan Proses Mengetahui+Memahami+Menerapkan+Menganalisa+M
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Domain Elemen SD SMP SMA/SMK 

engevaluasi 

Objek Ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya 

Subjek Manusia, bangsa, negara, tanah air dan dunia 
 

Di atas merupakan tabel cakupan kompetensi secara umum, di bawah ini disajikan 

tabel kompetensi lulusan khusus pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/PAKET B, sebagai 

berikut: 

Tabel 2.5 Standar Kompetensi Lulusan Jenjang SMP/MTs/SMPLB/PAKET B  

Dimensi Kompetensi Lulusan 

Sikap 

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, 

berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosialdan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  

 

Keterampilan 

Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif 

dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah atau sumber lain yang sama dengan yang diperoleh dari 

sekolah. 

Pengetahuan 

Memiliki pengetahuan factual, konseptual, dan prosedural dalam 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

fenomena dan kejadian yang tampak mata. 

(Kemendikbud, 2013: 112-115). 

 

b. KI (Kompetensi Inti) dan KD (Kompetensi Dasar) 

  Menurut Mulyasa (2013: 174), Kompetensi Inti merupakan operasional 

Standar Kompetensi Lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta 

didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, yang 

menggambarkan kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan yang harus dipelajari peserta didik untuk setiap 

jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti harus menggambarkan 

kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Kompetensi ini 

berfungsi sebagai unsur pengorganisasian (organizing element) kompetensi dasar. 
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Kompetensi inti sebagai pengikat organisasi vertikal dan orgnisasi horizontal 

Kompetensi Dasar. Organisasi vertikal Kompetensi Dasar adalah keterkaitan antara 

konten Kompetensi Dasar satu kelas atau jenjang pendidikan ke kelas/jenjang di 

atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar. Organisasi horizontal adalah keterkaitan 

antar konten. Di bawah ini peneliti sajikan tabel Kompetensi Inti dan Kompetensi 

Dasar Bahasa Indonesia SMP/MTs kelas VII yang dapat digunakan sebagai salah satu 

acuan dalam penelitian ini: 

Tabel 2.6 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar   

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1. Menghargai dan 

menghayati ajaran agama 

yang dianutnya 

 

1.1Mengahargai dan mensyukuri keberadaan Bahasa 

Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha 

Esa untuk mempersatukan bangsa Indonesia di 

tengah keberagaman bahasa dan budaya 

1.2 Mengahargai dan mensyukuri keberadaan Bahasa 

Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha 

Esa sebagai sarana memahami informasi lisan dan 

tulis 

1.3 Mengahargai dan mensyukuri keberadaan Bahasa 

Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha 

Esa sebagai sarana menyajikan informasi lisan 

dan tulis 

2. Menghargai dan 

mengahayati perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli(toleransi, 

gotong royong), santun, 

percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan 

sosialdan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 

2.1 Memiliki perilaku jujur, tanggung jawab, dan 

santun dalam menanggapi secara pribadi hal-hal 

atau kejadian berdasarkan observasi 

2.2 Memiliki perilaku percaya diri dan tanggung 

jawab dalam membuat tanggapan pribadi atas 

karya budaya masyarakat Indonesia yang penuh 

makna 

2.3 Memiliki perilaku kreatif, tanggung jawab dan 

santun dalam mendebatkan sudut pandang 

tertentu tentang suatu masalah yang terjadi pada 

masyarakat 

2.4 Memiliki perilaku jujur dan kreatif dalam 

memaparkan langkah-langkah suatu proses 

berbentuk linear 

2.5 Memiliki perilaku percaya diri, peduli dan santun 

dalam merespon secara pribadi peristiwa jangka 

pendek 
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Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

3.Memahami pengetahuan 

(factual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

3.1 Memahami teks hasil observasi, tanggapan 

deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita 

pendek baik melalui lisan maupun tulisan 

3.2 Membedakan teks hasil observasi, tanggapan 

deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita 

pendek baik melalui lisan maupun tulisan 

3.3 Mengkalsifikasi teks hasil observasi, tanggapan 

deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita 

pendek baik melalui lisan maupun tulisan 

3.4 Mengidentifikasi teks hasil observasi, tanggapan 

deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita 

pendek berdasarkan kaidah-kaidah teks baik 

melalui lisan maupun tulisan 

4. Mencoba, mengolah, dan 

menyaji dalam ranah 

konkret (menggunakan 

mengurai, 

merangkai,memodifikasi, 

dan membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, 

menggambar, dan 

mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain 

yang sama dalam sudut 

pandang/teori 

4.1  Menangkap makna teks hasil observasi, 

tanggapan, deskriptif eksposisi, eksplanasi, dan 

cerita pendek baik secara lisan maupun tulisan 

4.2  Menyusun teks hasil observasi, tanggapan, 

deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita 

pendek sesuai dengan karakteristik teks yang 

akan dibuat baik secara lisan maupun tulisan 

4.3  Menelaah dan merevisi teks hasil observasi, 

tanggapan deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan 

cerita pendek sesuai dengan struktur dan kaidah 

teks baik secara lisan maupun tulisan 

4.4  Meringkas teks hasil observasi, tanggapan 

deskriptif eksposisi, eksplanasi, dan cerita 

pendek baik secara lisan maupun tulisan 
 

(Kemendikbud, 2013: 117-118). 

 

4. Langkah-Langkah Pembelajaran Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam 

pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah (scientific approach). 

Pendekatan ilmiah tidak selalu diaplikasikan secara prosedural untuk mata pelajaran, 

materi atau situasi tertentu. Di dalam buku implementasi kurikulum 2013 yang 

dikeluarkan pemerintah pada tahun 2014 menyebutkan bahwa menurut Permendikbud 

no. 81 A tahun 2013 lampiran IV proses pembelajaran terdiri dari lima pengalaman 

belajar pokok (Kemendikbud, 2014:23). Lima pengalaman belajar pokok tersebut 
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adalah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan 

mengomunikasikan. Kelima pembelajaran pokok tersebut dapat dirinci dalam 

berbagai kegiatan belajar sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: 

Tabel 2.7 Langkah-langkah Pembelajaran Kurikulum 2013 

Langkah 

Pembelajaran 
Kegiatan Belajar 

Kompetensi yang 

Dikembangkan 

Mengamati 

Membaca, mendengar, 

menyimak, melihat (tanpa 

atau dengan alat) 

Melatih kesungguhan 

ketelitian mencari informasi 

Menanya 

Mengajukan pertanyaan 

tentang informasi yang tidak 

dipahami dari apa yang 

diamati atau pertanyaan 

untuk mendapatkan 

informasi tambahan tentang 

apa yang diamati (dimulai 

dari pertanyaan factual 

sampai pertanyaan yang 

bersifat hipotetik) 

Mengembangkan kreativitas, 

rasa ingin tahu, kemampuan 

merumuskan pertanyaan 

untuk membentuk pikiran 

kritis yang perlu untuk hidup 

cerdas dan belajar sepanjang 

hayat. 

Mengumpulkan 

Informasi/ 

Eksperimen 

- Melakukan eksperimen 

- Membaca sumber lain 

selain buku teks 

- Mengamati objek atau 

kejadian atau aktivitas 

- Melakukan wawancara 

dengan narasumber 

Mengembangkan sikap teliti, 

jujur, sopan, menghargai 

pendapat orang lain, 

kemampuan berkomunikasi, 

menerapkan kemampuan 

mengumpulkan informasi 

melalui berbagai cara yang 

dipelajari, mengembangkan 

kebiasaan belajar dan belajar 

sepanjang hayat. 

Mengasosiasikan/ 

Mengolah Informasi 

- Mengolah informasi yang 

sudah dikumpulkan baik 

terbatas dari hasil kegiatan 

mengumpulkan/ eksperimen 

maupun hasil dari kegiatan 

mengamati dan kegiatan 

mengumpulkan informasi. 

- Pengolahan informasi 

yang dikumpulkan dari yang 

bersifat menambah keluasan 

dan kedalaman sampai 

kepada pengolahan 

informasi yang bersifat 

mencari solusi dari berbagai 

Mengembangkan sikap jujur, 

teliti, disiplin, taat aturan, 

kerja keras, kemampuan 

menerapkan prosedur dan 

kemampuan berpikir induktif 

dan deduktif dalam 

menyimpulkan 
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Langkah 

Pembelajaran 
Kegiatan Belajar 

Kompetensi yang 

Dikembangkan 

sumber yang memiliki 

pendapat yang berbeda 

sampai kepada yang 

bertentangan. 

Mengomunikasikan 

Menyampaikan hasil 

pengamatan, kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis atau 

media lainnya. 

Mengembangkan sikap jujur, 

teliti, toleransi, kemampuan 

berpikir sistematis, 

mengungkapkan pendapat 

dengan singkat dan jelas, dan 

mengembangkan kemampuan 

berbahasa yang baik dan 

benar. 

(Kemendikbud, 2014: 23-24) 

  

5. Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 

   Pada kurikulum sebelumnya materi pembelajaran bahasa Indonesia hanya 

sampai pada paragraf. Wajar saja jika dalam proses pembelajaran peserta didik hanya 

diminta untuk fokus memahami paragraf, seperti pengembangan paragraf dari kalimat 

utama, menyusun kalimat penjelas, atau mencari ide utama atau ide pokok paragraf 

tertentu, akan tetapi, tidak ada kejelasan mengenai jenis paragraf tersebut. Jika dilihat 

dari segi kelengkapan makna, pikiran, gagasan yang dikandung, maka satuan bahasa 

yang berupa teks yang sepantasnya menjadi basis pembelajaran. Kurikulum 2013 

khusus untuk materi pembelajaran bahasa Indonesia lebih ditekankan pada 

pembelajaran yang berbasis teks. Teks adalah satuan bahasa yang mengandung 

makna, pikiran, dan gagasan lengkap. Teks yang dimaksudkan yaitu teks tulis dan 

teks lisan. Teks harus memiliki dua unsur utama. Pertama, yaitu konteks sesuai 

pengguna bahasa yang di dalamnya ada register yang melatarbelakangi lahirnya teks, 

seperti ada suatu pesan, pikiran, gagasan atau ide yang hendak disampaikan serta 

dalam format bahasa sebagaimana hal-hal tersebut dapat dikemas. Terkait dengan 

format bahasa tersebut, teks dapat berupa deskripsi, prosedural, naratif, cerita 
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petualangan, anekdot, dan lain-lain. Kedua, yaitu konteks situasi yang di dalamnya 

ada konteks sosial dan budaya masyarakat penutur bahasa yang menjadi tempat teks 

tersebut diproduksi (Kemendikbud, 2013: 3). 

   Menurut Halliday (1992: 14), teks pada dasarnya adalah satuan makna. 

Bedasarkan sifatnya sebagai satuan makna, teks yang melebihi satuan-satuan 

kebahasaan lainnya harus dipandang dari dua sudut yang bersamaan, baik sebagai 

hasil atau produk maupun sebagai proses. Teks merupakan produk dalam arti bahwa 

teks itu merupakan keluaran (output), sesuatu yang dapat direkam dan dipelajari, 

karena mempunyai susunan tertentu yang dapat diungkapkan dengan peristilahan 

yang sistematik. Teks merupakan proses dalam arti bahwa teks itu merupakan proses 

pemilihan makna yang terus menerus, sesuatu perubahan melalui jaringan tenaga 

makna, dengan setiap perangkat pilihan yang membentuk suatu lingkungan bagi 

perangkat yang lebih maju. 

   Teks memiliki berbagai jenis dan jenis teks tersebut memiliki perbedaan. Salah 

satu perbedaannya yaitu dari segi struktur. Teks deskriptif memiliki struktur yang 

berbeda dengan teks eksplanasi, walaupun kedua teks ini termasuk ke dalam kategori 

teks faktual. Teks deskripsi strukturnya terdiri atas identifikasi, klasifikasi/definisi, 

dan deskripsi bagian, sedangkan teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, deretan 

penjelas, dan interpretasi. Perbedaan struktur teks akan membentuk kemampuan 

berpikir siswa. Penguasaan terhadap suatu jenis teks tertentu akan menuntun siswa 

untuk memiliki kemampuan berpikir sesuai dengan struktur teks yang dikuasainya 

tersebut. Melalui penguasaan berbagai macam teks, berarti siswa akan memiliki 

berbagai macam struktur berpikir, bahkan satu topik tertentu dapat disajikan ke dalam 

jenis teks yang berbeda dan tentunya dengan struktur berpikir yang berbeda pula. 
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F. Buku Teks yang Baik Sesuai Kurikulum 2013 

Di atas telah disebutkan beberapa kriteria buku teks yang baik. Salah satu 

kriteria buku teks yang baik adalah harus relevan dengan kurikulum. Kurikulum 2013 

memiliki standar buku teks yang baik digunakan dalam kurikulumnya. Standar 

tersebut dapat dilihat dari aspek-aspek yang terdapat pada bagan analisis buku teks di 

dalam buku Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 SMP/MTs Bahasa 

Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjamin Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. Jika buku teks sudah sesuai dengan aspek-aspek yang ada, maka 

buku teks tersebut sudah sesuai dengan kurikulum 2013. Di bawah ini disajikan tabel 

analisis buku teks yang baik sesuai dengan kurikulum 2013: 

LEMBAR KERJA ANALISIS BUKU TEKS 

Judul buku : ................................................................................................... 

Kelas   : ................................................................................................... 

Jenjang  : ................................................................................................... 

Tema/Topik  : .................................................................................................... 

 

Tabel 2.8 Analisis Buku Teks    

NO. Aspek yang Dianalisis 

Hasil Analisis Keterangan  

Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

Sebagian 
Sesuai 

1. Kesesuaian dengan SKL     

2. Kesesuaian dengan KI     

3. Kesesuaian dengan KD     

4. Kesesuaian dengan Topik     

5. Kecukupan materi ditinjau     
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NO. Aspek yang Dianalisis 

Hasil Analisis Keterangan  

Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

Sebagian 
Sesuai 

dari: 

a. cakupan  konsep/materi 

esensial; dan 

b. alokasi waktu. 

6. Kedalaman materi ditinjau 

dari: 

a. Pola pikir keilmuan; dan 

b. Karakteristik siswa 

    

7.  Penerapan Pendekatan 

Scientific 

    

8. Penilaian Autentik yang 

Tersedia dalam Buku Siswa 

    

(Kemendikbud, 2013: 250) 

 

Buku teks yang dimaksudkan di sini adalah buku teks untuk siswa baik yang 

diterbitkan oleh pemerintah atau buku teks yang diterbitkan oleh penerbit. Buku teks 

tersebut harus memiliki kesesuaian dengan kurikulum 2013. Pemerintah menyadari 

bahwa buku teks yang dipergunakan di sekolah-sekolah maupun yang dikeluarkan 

oleh penerbit memiliki kekurangan, oleh karena itu pemerintah menyediakan bagan 

analisis buku teks di dalam buku materi pelatihan implementasi kurikulum 2013. 

Aspek-aspek yang terdapat di dalam tabel di atas merupakan aspek-aspek yang dibuat 

oleh pemerintah untuk menganalisis kelayakan buku teks. Buku teks dianggap baik 

dan sesuai jika memiliki tingkat kesesuaian yang baik pula dengan aspek-aspek 

tersebut. Berikut dijelaskan mengenai kesesuaian buku teks dengan aspek-aspek 

tersebut: 

Analisis Perbandingan  Buku..., Atin Rahniastuti, FKIP UMP, 2015.



 

37 

 

1. Kesesuaian dengan SKL 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) memiliki tiga dimensi yaitu sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan. Masing-masing dimensi memiliki penjelasan dan 

karakteristik tersendiri. Materi-materi yang ada di dalam buku teks disesuaiakan 

dengan domain tersebut. Dimensi sikap tidak dapat diamati secara jelas ketercapainya, 

karena hanya terintegrasi pada kegiatan pembelajaran. Dimensi keterampilan dan 

pengetahuan dapat secara jelas diamati sehingga jelas pula tingkat ketercapaian 

siswanya. Materi yang terdapat di dalam buku yang dianalisis dicocokan kesesuaianya 

dengan SKL yang terdiri dari tiga dimensi tersebut. 

  

2. Kesesuaian dengan KI 

Kesesuaian dengan Kompetensi Inti (KI) dapat dilihat dengan mencocokan 

antara KI yang terdapat di dalam silabus dengan kegiatan pembelajaran yang terdapat 

di dalam masing-masing subtema yang ada pada setiap bab. Terdapat empat KI yang 

harus dicapai oleh siswa pada kurikulum 2013, yaitu KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Materi 

yang ada di dalam buku teks dicocokan dengan masing-masing KI tersebut, akan 

tetapi KI 1 dan KI 2 hanya terintegrasi saat proses pembelajaran sehingga agak sulit 

untuk diamati. Ketercapaian KI 1 dan KI 2 hanya dapat diamati jika siswa melakukan 

kegiatan pembelajaran yang terkait dengan KI tersebut, tetapi tidak dapat dilihat  pada 

materi pembelajaran yang ada di dalam buku. KI yang dapat diamati secara jelas dan 

tercantum pada materi yaitu KI 3 dan KI 4.  

 

3. Kesesuaian dengan KD 

Kesesuaian dengan Kompetensi Dasar (KD) dapat dilakukan dengan 

mencocokan tugas untuk setiap kegiatan yang ada di dalam buku teks dengan KD 
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yang terdapat di dalam silabus. Tugas-tugas pada kegiatan di dalam buku teks diamati, 

kemudian ditentukan tugas tersebut dapat digunakan untuk mencapai KD yang mana. 

KD merupakan penjabaran dari KI 1 sampai KI 4. KD yang merupakan penjabaran 

dari KI 1 dan KI 2 hanya terintegrasi pada pembelajaran, sedangkan KD 3 dan 4 dapat 

diamati secara jelas pada materi dan proses pembelajaran. Pada intinya KD 

merupakan bagian dari KI. Pada kurikulum 2013 terdapat delapan KD yang harus 

dicapai dalam pembelajaran. 

 

4. Kesesuaian dengan Topik 

Kesesuaian dengan topik dapat diamati melalui dua sisi, yaitu kesesuaian topik 

dengan jenis teks dan materi yang disediakan di dalam buku serta kesesuaian topik 

dari teks yang ada di dalam buku dengan tugas-tugas terkait pada setiap kegiatanya. 

Materi gambar, puisi, dan lain-lain yang terdapat di dalam buku juga akan 

disesuaiakan dengan topik yang diangkat pada masing-masing babnya. Topik teks 

yang disajikan di dalam buku juga harus disesuaikan dengan tugas-tugas dan kegiatan 

di dalam buku, sehingga dapat dilihat kesesuaianya antara topik dan tugasnya. Topik 

dikatakan sesuai apabila teks yang disajikan di dalam buku berisi topik yang diangkat 

dalam bab maupun subtema atau tugas-tugas dan kegiatan di dalam buku mencakup 

isi teks yang disajikan di dalam buku teks tersebut. 

 

5. Kecukupan Materi Ditinjau dari Cakupan Konsep dan Alokasi Waktu 

Kesesuaian dari kecukupan materi yang ditinjau dari cakupan konsep dapat 

dilakukan dengan mencocokan konsep materi yang terdapat di dalam silabus dengan 

materi maupun tugas yang terdapat di dalam setiap bab buku teks. Jika materi dan 

tugas di dalam buku sama dengan konsep di dalam silabus maka dikatakan sesuai, 
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tetapi jika materi di dalam buku dan silabus tidak sama maka dikatakan tidak sesuai. 

Kesesuaian dari kecukupan materi yang ditinjau dari alokasi waktu dapat dilakukan 

dengan cara mencocokan waktu antara alokasi waktu yang terdapat di dalam silabus 

dengan waktu efektif pembelajaran pada tahun ajaran 2014-2015. Kemudian,  

membandingkan waktu efektif yang ada dengan kecukupan materi yang terdapat di 

dalam buku Wahana Pengetahuan. Tabel-tabel yang digunakan sebagai alat bantu 

dalam menghitung dan membandingkan alokasi waktu adalah tabel alokasi waktu 

untuk masing-masing KD yang terdapat di dalam silabus dan tabel alokasi waktu 

efektif yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Berikut 

tabel alokasi waktunya: 

Tabel 2.9 Cakupan Konsep dan Alokasi Waktu 

Kompetensi Dasar (KD) Alokasi Waktu 

3.1 Memahami teks hasil observasi, tanggapan 

deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek 

baik melalui lisan maupun tulisan 

1 x 6 Jam Pelajaran 

3.2 Membedakan teks hasil observasi, tanggapan 

deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek 

baik melalui lisan maupun tulisan 

1 x 6 Jam Pelajaran 

3.3 Mengklasifikasi teks hasil observasi, tanggapan 

deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek 

baik melalui lisan maupun tulisan 

1 x 6 Jam Pelajaran 

3.4 Mengidentifikasi kekurangan teks teks hasil 

observasi, tanggapan deskriptif, eksposisi, 

eksplanasi, dan cerita pendek berdasarkan kaidah-

kaidah teks baik melalui lisan maupun tulisan 

1 x 6 Jam Pelajaran 

4.1 Menangkap makna teks hasil observasi, tanggapan 

deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek 

baik melalui lisan maupun tulisan 

1 x 6 Jam Pelajaran 

4.2 Menyusun teks hasil observasi, tanggapan 

deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek 

sesuai dengan karakteristik teks yang akan dibuat 

baik secara lisan maupun tulisan 

2 x 6 Jam Pelajaran 

4.3 Menelaah dan merevisi teks hasil observasi, 
1 x 6 Jam Pelajaran  
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tanggapan deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan 

cerita pendek sesuai dengan struktur dan kaidah 

teks baik secara lisan maupun tulisan 

4.4 Meringkas teks hasil observasi, tanggapan 

deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek 

baik secara lisan maupun tulisan 

1 x 6 Jam Pelajaran 

 

Tabel 2.10 Alokasi Waktu Efektif  yang Dikeluarkan oleh Departemen 

Pendidikan Provinsi Jawa Tengah   

 

(Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Pendidikan, 2014: Lampiran 7) 
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Alokasi waktu yang terdapat di dalam silabus sebanyak 9 X 6 jam  pelajaran 

untuk masing-masing teks. Rincian dari 9 X 6 jam pelajaran adalah 7 KD (KD 3.1, 

KD 3.2, KD 3.3, KD 3.4, KD 4.1, KD 4.3 dan KD 4.4) X 6 jam pelajaran yang 

ditambahkan dengan 1 KD (KD 4.2) X 2 X 6 jam pelajaran. Teks yang dipelajari oleh 

kelas 7 adalah sebanyak lima teks (yang meliputi teks laporan hasil observasi, 

deskripsi, eksposisi, eksplanasi dan cerita pendek). Total waktu yang dibutuhkan 

untuk mempelajari lima teks tersebut adalah jumlah teks akan dikalikan dengan 

alokasi waktu untuk masing-masing teks, yaitu 5 X 9 X 6 jam pelajaran = 45 minggu 

(karena 6 jam pelajaran = alokasi waktu pelajaran bahasa Indonesia dalam 1 minggu). 

Alokasi waktu 45 minggu itu tidak akan sesuai dengan jumlah waktu efektif 

pembelajaran yang terdapat dalam tabel perhitungan hari efektif yang dikeluarkan 

oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebanyak 213 hari atau sekitar 30 

minggu. Minggu tersebut baru diperhitungkan secara umum dan belum termasuk 

pengurangan hari efektif karena kegiatan intern sekolah (seperti acara ulang tahun 

sekolah, pemilihan OSIS atau bahkan acara lomba-lomba dalam rangka merayakan 

kemerdekaan Indonesia), misalnya memakan waktu 2 minggu. Hal ini berarti 

memotong waktu pembelajaran bahasa Indonesia sebanyak 2 X 6 jam pelajaran, 

sehingga total waktu tersisa hanya 28 x 6 jam pelajaran.  

Perhitungan sisa waktu untuk buku Wahana Pengetahuan yaitu 28 x 6 jam 

pelajaran dikurangi untuk mempelajari bab 7 dan bab 8 yang berada di luar alokasi 

waktu untuk mempelajari 5 teks tadi. Hal tersebut disebabkan bab tersebut tidak 

secara khusus membahas tentang suatu teks tetapi berkaitan dengan suatu kompetensi, 

misalnya saja alokasi waktu untuk bab 7 dan 8 sebanyak 3 X 6 jam pelajaran. Jadi, 

sisa waktu untuk mempelajari buku Wahana Pengetahuan adalah 25 jam pelajaran 
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untuk bab 1 sampai dengan bab 6. Alokasi waktu ini akan dibagi dengan jumlah teks 

yang ada, sehingga tersisa 5 X 6 jam pelajaran untuk masing-masing teks. Perhitungan 

sisa waktu untuk buku Mandiri Bahasa Indonesia yaitu 28 x 6 jam pelajaran 

digunakan untuk mempelajari bab 1-bab 10 yang mempelajari lima teks tadi. Bab 1-

bab 8 memperoleh waktu masing-masing 3 x 6 jam pelajaran dan bab 9-bab 10 

memperoleh waktu 2 x 6 jam pelajaran untuk masing-masing babnya.  

  

6. Kedalaman Materi Ditinjau dari Pola Pikir Keilmuan dan Karakteristik 

Siswa 

 

Kedalaman materi ditinjau dari pola pikir keilmuan akan dianalisis dengan cara 

melihat materi di dalam masing-masing bab yang terdapat di dalam buku Wahana 

Pengetahuan terbitan Kemendikbud dan buku Mandiri Bahasa Indonesia terbitan 

Erlangga. Materi bahasa Indonesia sekarang lebih diperkaya dengan materi-materi 

yang berhubungan dengan bidang ilmu yang lain. Apakah materi-materi tersebut 

sudah sesuai dengan pola keilmuan dari masing-masing bidang ilmu tersebut atau 

belum. Dilihat pula bagaimana kesesuaian teks yang terdapat di dalam masing-masing 

bab apakah sudah sesuai dengan teks yang sedang menjadi materi pembelajaran. 

Aspek ini menghubungkan materi dengan ilmu lain. 

Kedalaman materi ditinjau dari karakteristik siswa dilakukan dengan cara 

mengetahui karakteristik dari siswa SMP kelas VII, yang akan dilihat dari segi 

kognitif dan bahasa. Siswa pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) kelas VII masuk ke dalam fase remaja. Hal tersebut diperkuat oleh Konopka 

dalam Yusuf, (2011:184), yang menyatakan bahwa remaja meliputi remaja awal (12-

15 tahun), remaja madya (15-18 tahun), dan remaja akhir (19-22 tahun). Siswa SMP 

kelas VII rata-rata berumur 12 sampai 15 tahun, sehingga masuk pada fase remaja 
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awal. Kemampuan intelektual pada usia 12 tahun termasuk anak berbakat atau pintar, 

namun belum bijaksana. Maksud dari pernyataan tersebut adalah anak pada usia ini 

sudah mampu untuk memecahkan masalah secara benar, tetapi belum seterampil 

remaja yang lebih tua usiannya yang menunjukan wawasan atau pandangan yang luas 

terhadap masalah tersebut. Apabila dihubungkan dengan pendidikan atau bimbingan 

yang sesuai dengan anak usia remaja ini adalah pendidikan atau bimbingan yang 

memfasilitasi perkembangan kemampuan berpikir dari siswa. Upaya-upaya yang 

dapat dilakukan dengan menggunakan metode mengajar yang mendorong siswa untuk 

aktif (misalnya untuk bertanya, mengemukakan gagasan, atau mengujicobakan suatu 

materi) dan dengan melakukan dialog atau diskusi baik dengan guru maupun sesama 

siswa. Adapun perkembangan bahasa siswa SMP kelas VII masuk dalam periode 

umur 11-14 tahun yang sewajarnya perkembangan/perilaku anak tersebut adalah 

kosakatanya bertambah dengan kata-kata abstrak, pemahaman bentuk dan tata bahasa 

kompleks, pemahaman fungsi kata dalam kalimat, serta memahami metafora dan 

satire (Santrock, 2011:75). Setelah mengetahui karakteristik dari segi perkembangan 

kognitif dan bahasa dari siswa SMP kelas VII, kemudian akan digunakan untuk 

menganalisis materi pada buku teks Wahana Pengetahuan terbitan Kemendikbud dan 

buku teks Mandiri Bahasa Indonesia terbitan Erlangga untuk mengetahui apakah 

sudah sesuai dengan karakter tersebut atau belum. 

 

7. Penerapan Pendekatan Scientific 

Kesesuaian dengan penerapan pendekatan Scientific dapat dilakukan dengan 

menganalisis tugas-tugas yang terdapat pada kegiatan di dalam buku teks. Hal tersebut 

dilakukan untuk menentukan apakah tugas tersebut dapat digunakan atau tidak dalam 
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rangkaian pembelajaran Scientific. Rangkaian pembelajaran scientific meliputi 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan 

mengomunikasikan. Pendekatan scientific memungkinkan siswa untuk menjadi lebih 

mandiri, oleh karena itu tugas-tugas yang disajikan dalam setiap kegiatan harus bisa 

memunculkan kemandirian siswa. Materi dan tugas yang disajikan misalnya saja di 

dalam buku teks menyediakan teks bacaan, maka pada tugas-tugasnya harus 

disediakan pertanyaan-pertanyaan atau kegiatan yang memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan rangkaian pembelajaran 

Scientific.  

 

8. Penilaian Autentik yang Tersedia dalam Buku Siswa 

Penilaian autentik yang tersedia di dalam buku siswa dapat dilihat melalui 

soal-soal yang terdapat di dalam masing-masing tugas untuk setiap kegiatan yang 

terdapat di dalam bab. Masing-masing dari soal maupun tugas tersebut akan diamati 

untuk mencocokan tugas tersebut ke dalam jenis penilaian autentik yang dinilai 

sesuai. Di dalam buku implementasi kurikulum 2013 yang diterbitkan pada tahun 

2014 tepatnya pada halaman 98 sampai 109, terdapat materi yang berkaitan dengan 

perancangan penilaian dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Di dalam materi 

tersebut disebutkan bahwa penilaian dibagi menjadi tiga yaitu penilaian sikap, 

penilaian pengetahuan, dan penilaian ketrampilan, tetapi, peneliti hanya melakukan 

penelitian berdasarkan dua penilaian saja, yaitu penilaian pengetahuan dan penilaian 

ketrampilan. Hal tersebut disebabkan penilaian sikap berhubungan dengan perilaku 

siswa, sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya melakukan penelitian 

terhadap buku teks yang digunakan dalam kurikulum 2013 yaitu buku teks bahasa 

Indonesia Wahana Pengetahuan terbitan Kemendikbud dan buku teks Mandiri 
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Bahasa Indonesia terbitan Erlangga tanpa melibatkan siswa sebagai pengguna buku 

tersebut.  

Penilaian pengetahuan dapat berupa tes tulis, lisan dan penugasan. Tes tulis 

bentuk instrumenya pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, 

dan uraian. Tes lisan bentuk instrumenya berupa daftar pertanyaan. Penugasan bentuk 

instrumenya berupa pekerjaan rumah, dan/atau tugas yang dikerjakan secara individu 

atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Penilaian keterampilan dapat berupa 

tes praktek, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Tes praktek adalah penilaian 

yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan 

tuntutan kompetensi. Penilaian proyek adalah tugas-tugas belajar yang meliputi 

kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan baik secara tertulis maupun lisan. 

Penilaian portofolio merupakan kumpulan karya siswa baik bersifat individu maupun 

kelompok untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. 
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