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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Buku teks pelajaran merupakan salah satu sumber belajar siswa yang berisi 

uraian materi atau bahan ajar pada mata pelajaran tertentu. Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa buku 

teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat 

materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi 

pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun 

berdasarkan standar nasional pendidikan. 

     Pembelajaran di sekolah buku teks dijadikan sumber belajar yang digunakan 

guru untuk menyampaikan materi pelajaran, sehingga dalam penyusunannya harus 

disesuaikan dengan kurikulum. Menurut ( Mulyasa, 2011) sumber belajar dipilih dan 

ditetapkan berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, indikator 

kompetensi, serta materi pokok dan kegiatan pembelajaran. Sedangkan menurut ( 

Muslich, 2007 ) penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan 

kompetensi dasar serta materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan imdikator 

pencapaian kompetensi. 

Dalam penulisannya buku teks pelajaran harus berisi bahan belajar yang 

dapat memberikan kemampuan kepada siswa sesuai dengan tujuan yang ditetapkan 

dalam kurikulum. Sebagai salah satu sumber belajar buku teks pelajaran memiliki 

peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 

Sehingga dalam penulisannya didasarkan pada kurikulum sesuai dengan mata 

pelajaran tertentu. Buku teks pelajaran juga menyajikan materi-materi penting yang 
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harus disampaikan kepada siswa, termasuk di dalamnya terdapat materi sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Keberadaan buku teks wajib dan buku teks penunjang menyebabkan jenis 

buku di Indonesia sangat beragam. Selain jenisnya yang beragam, buku-buku 

sekolah di Indonesia menyimpan berbagai persoalan yang kompleks, mulai dari  

prosedur pengadaannya, penilaiannya, pengedarannya ke sekolah, penggunaannya 

oleh peserta didik dan guru, dan kontribusinya terhadap hasil belajar peserta didik. 

Dari segi pengadaannya, persoalan yang dihadapi adalah bagaimana menyediakan 

buku-buku pelajaran yang bermutu tinggi dan dalam jumlah yang cukup untuk 

semua peserta didik sehingga penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran 

yang tercermin pada prestasi belajarnya dapat meningkat (Supriadi, 2001: 5) 

Buku teks Pelajaran dapat dikategorikan standar atau layak untuk digunakan 

apabila  memiliki aspek-aspek kriteria kelayakan tertentu. Menurut Badan Standar 

Nasional pendidikan ( BSNP) ada 4 aspek kelayakan buku teks pelajaran yaitu, 

kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan penyajian, serta kelayakan kegrafikaan. 

Dalam hal kelayakan isi ada tiga indikator yang harus diperhatikan, yaitu kesesuaian 

uraian materi dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar terdapat dalam 

kurikulum mata pelajaran yang bersangkutan, keakuratan materi, dan materi 

pendukung pembelajaran. Lalu untuk kelayakan bahasa ada tiga indikator seperti, 

kesesuaian pemakaian bahasa dengan tingkat perkembangan siswa, pemakaian 

bahasa yang komunikatif, dan pemakaian bahasa memenuhi syarat keruntutan dan 

keterpaduan alur berpikir. Kemudian untuk kelayakan penyajian ada tiga indikator 

yang harus diperhatiakan antara lain, teknik penyajian, penyajian pembelajaran, dan 

kelengkapan penyajian. Dan yang terakhir kelayakan kegrafikan ada tiga indikator 
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yang harus diperhatikan dalam buku teks yaitu, ukuran buku, desain kulit buku, dan 

desain isi buku  

     Materi atau bahan pelajaran yang ditulis dalam buku teks pelajaran ditentukan 

dengan menganalisa standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran 

mengacu pada kompetensi mata pelajaran yang bersangkutan. Hasil analisis itu akan 

menghasilkan materi pokok pembelajaran yang akan dikembangkan dalam buku teks 

pelajaran . Jumlah materi pokok bergantung pada kompetensi dasar yang akan 

dicapai. Sebagai acuan dalam mengembangkan materi pokok pembelajaran ( B.P. 

Sitepu, 2012 ). 

     Isi dalam buku teks pelajaran harus disesuaikan dengan kurikulum yang 

berlaku pada masa sekarang ini. Karena buku teks pelajaran merupakan salah satu 

sumber belajar yang penting bagi guru dan siswa. Tapi apakah buku teks pelajaran 

pelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan kurikulum yang berlaku. 

karena Sekarang ini sudah relatif banyak beredar buku teks pelajaran  yang 

merupakan buku teks pelajaran pedoman bagi para guru dan siswa. Dengan 

banyaknya penerbit dan pengarang buku teks pelajaran di SMA sehingga pihak 

sekolah  harus pandai dalam memilih buku teks pelajaran yang digunakan . 

Guru dan siswa dalam proses pembelajaran lebih sering mengunakan buku 

teks pelajaan sebagai sumber belajar dibandingkan sarana lain. Oleh karena itu guru 

dan siswa dituntut lebih cermat dalam mengambil dan memilih buku teks pelajaran 

yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum . Namun saat ini masih beredar buku 

teks pelajaran yang dalam sampul depan terdapat tulisan sesuai dengan KTSP 

padahal belum tentu isi dari buku teks pelajaran tersebut sesuai dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar pada KTSP. 
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  Hasil observasi awal yang dilakukan di Kabupaten Semarang yang 

memiliki 11 SMA berstatus negeri. Dari 11 SMA tersebut 3 SMA  menerapkan 

kurikulum baru yaitu Kurikulum 2013 seperti SMA N 1 Ungaran yang sudah 

menerapkan Kurikulum 2013 sejak tahun 2013, kemudian  SMA N 1 Tengaran dan 

SMA N 1 Ambarawa yang merupakan sekolah percontohan untuk Kurikulum 2013. 

Sedangkan 8 SMA negeri lainnya beralih mengunakan kurikulum lama yaitu KTSP 

dan dari hasil observasi tentang buku teks pelajaran ekonomi kelas X  di 8 SMA 

dapat dilihat pada tabel berikut ini :  

Tabel 1.1 

Daftar Buku teks pelajaran ekonomi kelas X SMAN Sekabupaten Semarang 

berdasarkan KTSP 

Pengarang 
SMAN 2 

Ungaran 

SMAN 1 

Bergas 

SMAN 1 

Tuntang 

SMAN 1 

Getasan 

SMAN 1 

Susukan 

SMAN 1 

Bringin 

SMAN 1 

Pabelan 

SMAN 1 

Suruh 

Alam S. - - √ - √ √ √ √ 

Sukwiaty, dkk - - - - √ √ - √ 

Wahyu Adji, dkk √ - - √ - - √ - 

M.T.Ritonga,  

Yoga Firdaus 
- √ - 

- - √ - - 

Rizal Moenadi, 

Rinawati 
- - √ 

- - - - - 

Sukardi(BSE) - - - √ - - - √ 

Pribadi Setiyanto, 

Ayudya D.P 
- - - 

√ - - - - 

Nurcahyaningtyas √ - - - - - - - 

Chumidatussadiyah - - - - - - √ - 

Mardiyatmo √ √ - - - - - - 

Sumber : Observasi awal Peneliti 
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Dari hasil observasi ada 10 buku teks pelajaran ekonomi yang digunakan 

untuk kelas X yang sering digunakan oleh sekolah SMA negeri  di kabupaten 

Semarang. Untuk SMA N 1 Bringin mengunakan buku teks pelajaran  yang 

dikarang oleh Alam S., Sukwiaty dkk, dan  M.T.Ritonga, Yoga Firdaus, untuk 

SMA N 2 Ungaran mengunakan buku teks pelajaran  yang dikarang Wahyu Adji, 

dkk, Nurcahyaningtyas, dan Mardiyatmo. Kemudian untuk SMA N 1 Bergas 

mengunakan buku teks pelajaran yang dikarang oleh, M.T.Ritonga, dan 

Mardiyatmo. Lalu untuk SMA N 1 Suruh mengunakan buku teks pelajaran  yang 

dikarang oleh Alam S., Sukwiaty dkk, dan Sukardi. Sedangkan untuk SMA N 1 

Getasan  mengunakan.buku yang dikarang oleh Wahyu Adji, dkk, Sukardi, dan 

Pribadi Setiyanto, Ayudya D.P.  Kemudian untuk SMA N 1 Tuntang 

mengunakan.buka yang dikarang oleh Alam S. dan Rizal Moenadi, Rinawati. 

Lalu untuk SMA N 1 Pabelan mengunakan buku teks pelajaran yang dikarang 

oleh Alam S. Wahyu Adji, dkk dan Chumidatussadiyah. Dan yang terakhir 

adalah SMA N 1 Susukan mengunakan buku teks pelajaran yang ditulis oleh 

Alam S.dan Sukwiaty dkk 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa ada 10 buku teks 

pelajaran Ekonomi yang beredar di Kabupaten semarang. Dari 10 buku teks 

tersebut ada satu buku yang paling banyak digunakan  tetapi belum diketahui 

secara jelas kesesuaiannya dengan kurikulum. Selain itu penelitian terhadap buku 

teks pelajaran belum banyak ditemukan, khususnya  di Kabupaten Semarang 

sehingga sangat penting untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai 

kelayakan isi buku teks pelajaran ekonomi SMA kelas X berdasarkan KTSP. 

1.2  Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan 

diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kesesuaaian uraian materi dengan standar kompetensi , kompetensi 

dasar dan materi pokok pada buku teks pelajaran ekonomi SMA kelas X yang 

digunakan di kabupaten Semarang ? 

2. Bagaimana Cakupan materi pada buku buku teks pelajaran ekonomi SMA kelas 

X yang digunakan di kabupaten Semarang ? 

3. Bagaimana keakuratan materi pada buku buku teks pelajaran ekonomi SMA 

kelas X yang digunakan di kabupaten Semarang ? 

4. Bagaimana materi pendukung pembelajaran pada buku teks pelajaran ekonomi 

SMA kelas X yang digunakan di kabupaten Semarang ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Dalam penulisan proposal skripsi ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah 

:  

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis kesesuaaian uraian materi dengan 

standar kompetensi, kompetensi dasar materi pokok pada buku teks pelajaran 

ekonomi SMA kelas X yang digunakan di kabupaten Semarang 

2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis keakuratan materi pada buku teks 

pelajaran ekonomi SMA kelas X yang digunakan di kabupaten Semarang 

3. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis keakuratan materi pada buku teks 

pelajaran ekonomi SMA kelas X yang digunakan di kabupaten Semarang 

4. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis materi pendukung pembelajaran pada 

buku teks pelajaran ekonomi SMA kelas X yang digunakan di kabupaten 

Semarang 
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1.4  Manfaat Penelitian 

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis  

maupun secara praktis bagi segenap pihak yang berkepentingan. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

wawasan yang juga dapat digunakan sebagai acuan di dalam bidang penelitian 

yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan dan saran bagi pihak-pihak yang 

berkecimpung dalam dunia pendidikan, baik lembaga ataupun perorangan. 

Pihak-pihak yang dimaksud adalah: 

a. Bagi mahasiswa  

   Dapat digunakan sebagai bahan acuan dan masukan didalam 

mempelajari bidang ilmu ini sehingga dapat menerapkan perpaduan antara 

teori yang di dapat didalam bangku perkuliahan dengan praktik nyata yang 

ada di lapangan.   

b. Bagi Akademik 

  Sebagai bahan masukan serta dapat digunakan sebagai umpan balik 

guna memberikan bahan sebagai referensi didalam kajian penelitian 

selanjutnya dalam bidang yang sama 

c. Bagi Guru dan Siswa 

Dengan tercapainya penelitian tersebut, maka akan dapat diketahui buku 

teks pelajaran–buku teks pelajaran Ekonomi SMA yang benar–benar layak 

digunakan. Manfaat penelitian ini antara lain adalah: 

a) Guru dapat menggunakannya sebagai bahan pertimbangan dalam  
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memilih buku teks pelajaran Ekonomi SMA untuk proses belajar 

mengajar. 

b) Siswa dapat menambah referensi buku teks pelajaran Ekonomi yang 

dapat menunjang keberhasilannya dalam belajar ilmu Ekonomi 


