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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hadirnya  Kurikulum  2013  diharapkan  dapat  mengubah  paradigma  lama, 

guru  menjadi  tokoh  sentral  dalam  kegiatan  pembelajaran  ke  arah  perilaku yang  

menuju  kemajuan. Dalam Kurikulum 2013 pembelajaran di kelas menjadikan siswa 

sebagai pusat  kegiatan  pembelajaran  dan guru   sebagai   fasilitator.   Kurikulum  

2013   adalah   rancang   bangun pembelajaran   yang   didesain   untuk   

mengembangkan   potensi   peserta   didik.  Dengan bertujuan   untuk   mewujudkan   

generasi   bangsa   Indonesia   yang   bermartabat, beradab, berbudaya, berkarakter, 

beriman dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara  yang  demokratis,  dan  

bertanggungjawab. Kurikulum 2013 mulai  diimplementasikan  pada tahun pelajaran 

2013/2014 secara bertahap.  

Kurikulum 2013 hingga saat ini sudah berjalan tiga tahun pelajaran. Meskipun 

demikian bukan berarti berjalannya Kurikulum 2013 tersebut tanpa adanya masalah. 

Bergantinya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ke Kurikulum 2013 diharapkan 

membawa perubahan bagi pendidikan Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu diselaraskan 

dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global guna 

mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional serta perlunya komitmen 

nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa.  
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Salah satu perubahan  Kurikulum 2013 terdapat pada bahan ajar. Bahan ajar 

pada Kurikulum 2013 terdiri dari buku guru dan buku siswa. Buku guru dan buku 

siswa dipersiapkan pemerintah untuk implementasi Kurikulum 2013. Buku guru dan 

buku siswa memiliki fungsi yang berbeda. Buku guru digunakan oleh guru sebagai 

acuan untuk pembelajaran yang berisi langkah-langkah dalam melakukan 

pembelajaran, petunjuk penggunaan buku siswa, penilaian, remidial dan evaluasi 

pembelajaran. Sedangkan buku siswa berisi teks yang menjadi bahan materi pelajaran 

dan latihan-latihan soal. 

Dengan adanya dua bahan ajar yaitu buku guru dan buku siswa, guru harus 

dapat menggunakan kedua buku secara bersamaan agar nantinya peserta didik pun 

dapat menggunakan buku siswa dengan baik dan sesuai. Oleh karena itu, guru harus 

mengetahui kesesuaian antara buku guru dan buku siswa. Tetapi pada buku guru dan 

buku siswa yang digunakan untuk implementasi Kurikulum 2013 masih terdapat 

ketidaksesuaian pada tema-tema tertentu dan aspek-aspek yang berkaitan dengan 

Kurikulum 2013. Sehingga sebagai seorang calon guru/tenaga pendidik peneliti 

memiliki tugas untuk menganalisis bahan ajar Kurikulum 2013 meskipun bahan ajar 

tersebut berasal dari pemerintah.  

Setelah melakukan pembelajaran di salah satu sekolah menengah pertama pada 

kelas VIII, peneliti menemukan beberapa kasus buku guru dan buku siswa yang tidak 

sesuai dengan aspek kurikulum 2013. Selain itu, peneliti memilih buku guru dan 

buku siswa terbitan Kemendikbud untuk dianalisis karena buku tersebut akan 

senantiasa diperbaharui dan buku tersebut belum menjadi buku pegangan yang paten 

untuk digunakan dalam pembelajaran dalam Kurikulum 2013. Seperti halnya yang 

disampaikan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi perintis 
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Kurikulum 2013 yaitu Muhammad Nuh menyampaikan bahwa dalam buku 

implementasi Kurikulum 2013 pemerintah mengharapkan masukan dari berbagai 

kalangan untuk mengkritik, memberikan masukan dan saran. Sehingga pada edisi 

selanjutnya buku yang digunakan untuk pembelajaran pada Kurikulum 2013 akan 

menjadi lebih baik. Salah satu kunci keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 

adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dalam setiap kegiatan 

pembelajaran yang dikelolanya. Mengapa demikian? Karena pembelajaran yang 

aktif, menarik, inovatif, kreatif, dan berkualitas dapat mendorong peserta didik untuk 

menguasai bahan ajar, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dua arah dan 

dialogis. Baik tidaknya atau bermakna tidaknya bahan ajar ditentukan oleh mudah 

tidaknya bahan ajar yang digunakan oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 

Prastowo (2014:65) menjelaskan bahwa bahan ajar yang baik setidaknya 

memiliki tujuh komponen dalam setiap bahan ajar, yaitu judul, petunjuk belajar, 

kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, latihan, tugas atau 

langkah kerja, dan penilaian. Berhasil atau tidaknya sebuah pembelajaran salah 

satunya bergantung pada bahan ajar. Bahan ajar yang terdapat pada Kurikulum 2013 

yaitu adanya buku guru dan buku siswa, oleh karena itu guru harus menguasai dan 

menyesuaikan kedua bentuk bahan ajar tersebut dengan Kurikulum 2013. Analisis 

terhadap buku tersebut sangat diperlukan untuk menghindari berbagai masalah terkait 

isi buku yang tidak sesuai, karena jika buku tersebut terdapat aspek-aspek yang tidak 

sesuai akan menimbulkan dampak negatif bagi guru dan siswa. Dampak negatif 

tersebut antara lain guru akan kesulitan memahami dan menggunakan kedua buku 

teks tersebut. Jika dari pihak guru mengalami kesulitan untuk memahami dan 

menggunakan kedua buku teks tersebut, siswa sebagai pengguna buku pegangan 
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siswa juga mengalami kesulitan dalam menggunakan buku siswa. Selain kesulitan 

menggunakan buku.  

Adanya buku guru dan buku siswa tidak terlepas dari dokumen kurikulum yang 

lain, yaitu silabus yang di dalamnya terdapat SKL, KI dan KD. Pembuatan bahan ajar 

idealnya mengacu pada silabus yang telah dirumuskan dan ketentuan-ketentuan 

tentang bahan ajar. Tetapi dalam buku guru dan buku siswa bahasa Indonesia 

Wahana Pengetahuan kelas VIII semester I terbeitan dari Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia terdapat beberapa aspek yang belum sesuai 

dengan aspek-aspek Kurikulum 2013. Peneliti akan menganalisis kesesuain buku 

guru dan buku siswa mata pelajaran bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan kelas 

VIII semester I terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia edisi kedua atau yang sudah di revisi.  

Sesuai dengan format analisis buku guru dan buku siswa yang diterapkan oleh 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia yaitu: pertama, format analisis buku guru meliputi kesesuaian dengan 

SKL, kesesuaian dengan KI, kesesuaian dengan KD, kecukupan materi, kedalaman 

materi, informasi pembelajaran sesuai standar proses, penerapan pembelajaran 

scientific, penilaian autentik dan bahan remidial teaching, serta kolom interaksi guru 

dengan orangtua. Kedua, format analisis buku siswa meliputi kesesuaian dengan 

SKL, kesesuaian dengan KI, kesesuaian dengan KD, kecukupan materi ditinjau dari 

cakupan materi dan alokasi waktu, kedalaman materi ditinjau dari pola pikir 

keilmuan dan karakteristik siswa, penerapan pembelajaran scientific, serta penilaian 

autentik yang tersedia dalam buku siswa.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka peneliti mengambil 

rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana kesesuaian antara buku guru bahasa Indonesia Wahana 

Pengetahuan kelas VIII semester I terbitan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan dengan Kurikulum 2013? 

2. Bagaimana kesesuaian antara buku siswa bahasa Indonesia Wahana 

Pengetahuan kelas VIII semester I terbitan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan dengan Kurikulum 2013? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aspek-aspek yang terdapat pada 

kurikulum 2013 yaitu: 

1. Kesesuaian buku guru mata pelajaran bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan 

kelas VIII semester I terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia dengan Kurikulum 2013. 

2. Kesesuaian buku siswa mata pelajaran bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan 

kelas VIII semester I terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia dengan Kurikulum 2013. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis pada penelitian ini yaitu dapat dijadikan sebagai referensi 

pembelajaran di kelas. Selain itu, manfaat teoretis dalam penelitian ini sebagai 
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rujukan bagi pemerintah ketika akan memperbaharui atau menyempurnakan buku 

ajar ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. bagi sekolah 

Dapat dijadikan pertimbangan dalam menggunakan buku guru dan buku siswa 

mata pelajaran bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan kelas VIII semester I terbitan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 

b. bagi guru 

1) Guru dapat menyesuaikan kesesuaian buku guru dan buku siswa mata pelajaran 

bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan kelas VIII semester I terbitan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah 

dianalisis. 

2) Memberi masukan setelah memberikan tanggapan pada buku tersebut, serta 

dapat menggunakan buku tersebut sesuai Kurikulum 2013. 

c. bagi siswa 

Setelah guru mengetahui sesuai atau tidaknya buku siswa dengan aspek 

kurikulum 2013, siswa akan lebih mudah menggunakan buku tersebut. 
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