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ABSTRAK 

Dhinata, Siwi Candra. 2016. Analisis Kesesuaian Buku Guru dan Buku Siswa 
Kelas I SD/MI Tema “Keluargaku” dengan Kurikulum 2013. Skripsi, 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing: I. Drs. Teguh Supriyanto, M.Pd, II. Drs. 

Yuli Witanto, M.Pd. 

Kata Kunci: Analisis; Buku Guru; Buku Siswa; dan Kurikulum 2013. 

Berdasarkan wawancara dengan guru kelas I SDN Mintaragen 7 Kota 

Tegal, ditemukan masalah terkait analisis Buku Guru dan Buku Siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa analisis Buku Guru dan 

Buku Siswa belum pernah dilakukan, namun ditemukan KD yang tidak sesuai. 

Rumusan masalah penelitian ini yaitu “Apakah terdapat kesesuaian KI, KD, 

indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, 

materi, kecakupan materi, dan keakuratan materi di dalam Buku Guru dan Buku 

Siswa dengan Kurikulum 2013?”. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui 

kesesuaian Buku Guru dan Buku Siswa kelas I sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah 

tema “Keluargaku” (edisi revisi tahun 2014) dengan Kurikulum 2013.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan 

observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik Miles dan 

Huberman. Uji keabsahan data menggunakan perpanjangan keikutsertaan, 

ketekunan pengamatan, kecukupan referensial, uraian rinci, dan auditing. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, KI dan KD dalam Buku Guru 

dan Buku Siswa sudah sesuai dengan Kurikulum 2013, namun terdapat tiga KD 

yang tidak sesuai dengan jaringan tema. Indikator pembelajaran, tujuan 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian dalam Buku Guru dan Buku 

Siswa secara keseluruhan sudah sesuai dengan Kurikulum 2013, namun perlu 

beberapa perbaikan dalam hal rumusan tujuan pembelajaran. Kesesuaian materi, 

kecakupan materi, dan keakuratan materi dalam Buku Guru dan Buku Siswa 

sudah sesuai dengan Kurikulum 2013, namun memerlukan perbaikan pada 

kecakupan materi.  



ix
 

DAFTAR ISI 

Judul ……………………………………………………………….…………..

Pernyataan Keaslian Tulisan …………………………………………………..

Persetujuan Pembimbing ……………………………………………………...

Pengesahan …………………………………………………………………….

Motto dan Persembahan ……………………………………………………….

Prakata …………………………………………………………………………

Abstrak ………………………………………………………………………...

Daftar Isi ……………………………………………………………………….

Daftar Tabel ……………………………………………………………………

Daftar Gambar ………………………………………………………………...

Daftar Lampiran ………………………………………………………………..

Bab 

1. PENDAHULUAN ……………………………………………………

1.1 Latar Belakang Masalah ……………………………………………….

1.2 Fokus Penelitian ………………………………………………………

1.3 Rumusan Masalah …………………………………………………….

1.4 Tujuan Penelitian …………………………………………………..……

1.4.1 Tujuan Umum ………………………………………………………..  

1.4.2 Tujuan Khusus ……………………………………………………….

1.5 Manfaat Penelitian …………………………………………….……..

1.5.1 Manfaat Teoritis ………………………………………………………

1.5.2 Manfaat Praktis ……………………………………………………….

2. KAJIAN TEORI ……………………………………………………….

2.1 Kerangka Teori ………………………………………………………..

2.1.1 Analisis Kesesuaian …..…………………………………………………..

2.1.2 Bahan Ajar …………………………………………………………….

2.1.2.1 Pengertian Bahan Ajar …………………………………………………

Halaman

i

ii

iii

iv

v

vi

viii

ix

xiii

xv

xvi

1

1

11

11

12

12

12

13

13

13

15

15

15

17

17



x
 

2.1.2.2 Jenis-jenis Bahan Ajar …………………………………………………

2.1.2.3 Tujuan Pembuatan Bahan Ajar ………………………………………

2.1.2.4 Fungsi Pembuatan Bahan Ajar ………………………………………

2.1.3 Sumber Belajar ……………………………………………………….

2.1.3.1 Pengertian Sumber Belajar ……………………………………………

2.1.3.2 Jenis-jenis Sumber Belajar ……………………………………………

2.1.3.3 Bentuk-bentuk Sumber Belajar ……………………………………….

2.1.4 Buku Teks Pelajaran …………………………………………………..

2.1.4.1 Pengertian Buku Teks Pelajaran ……………………………………..

2.1.4.2 Kegunaan Buku Teks …………………………………………………

2.1.4.3 Keterbatasan Buku Teks ………………………………………………

2.1.4.4 Peran Buku Teks ……………………………………………………..

2.1.4.5 Kriteria Buku Teks yang Baik …………………………………………..

2.1.4.6 Buku Teks yang berkualitas ………………………………………………

2.1.5 Kedudukan Buku Teks Pelajaran dalam Pembelajaran …………….. 

2.1.6 Kurikulum 2013 ……………………………………………………….

2.1.6.1 Pengertian Kurikulum 2013 ……………………………………………

2.1.6.2 Tujuan Kurikulum 2013 ……………………………………………….

2.1.6.3 Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum 2013 …………………….

2.1.6.4 Standar Kompetensi Lulusan dan Kompetensi Inti …………………….

2.1.7 Materi Pembelajaran …………………………………………………..

2.1.7.1 Anggota Keluargaku ………………………………………………….

2.1.7.2 Kegiatan Keluargaku …………………………………………………

2.1.7.3 Keluarga Besarku ………………………………………………………..

2.1.7.4 Kebersamaan dalam Keluarga ……………………………………….

2.1.8 Taksonomi Bloom dan Anderson Sebagai Rujukan Analisis  

Indikator dan Tujuan Pembelajaran ………………………………….

2.1.8.1 Ranah Kognitif ………………………………………………………….

2.1.8.2 Ranah Afektif …………………………………………………………..

2.1.8.3 Ranah Psikomotorik …………………………………………………….

2.1.9 Unsur-unsur Perumusan Tujuan Pembelajaran ………………………

18

20

21

22

23

23

25

27

27

30

31

32

33

35

36

36

37

39

40

42

45

45

46

46

47

47

48

50

52

55



xi
 

2.2.1 Kajian Empiris ……………………………………………………..…

  

3. METODE PENELITIAN …………………………………………….

3.1 Metode dan Alasan Menggunakan Metode Kualitatif ……………….

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian ………………………………………

3.2.1 Waktu Penelitian …………………………………………………….

3.2.2 Tempat Penelitian ……………………………………………………

3.3 Instrumen Penelitian ………………………………………………….

3.4 Sampel Sumber Data …………………………………………………

3.4.1 Sumber Data Primer …………………………………………………  

3.4.2 Sumber Data Sekunder ……………………………………………….

3.5 Teknik Pengumpulan Data ………………………………………..…

3.5.1 Wawancara ………………………………………………………….

3.5.2 Observasi …………………………………………………………….

3.5.2.1 Observasi Deskriptif ………………………………………………….

3.5.2.2 Observasi Terfokus ……………………………………………………

3.5.2.3 Observasi Terseleksi …………………………………………………

3.5.3 Dokumentasi ………………………………………………………….

3.6 Teknik Analisis Data …………………………………………………

3.7 Pengujian Keabsahan Data …………………………………………..

4. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ………………….

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian ………………………………….

4.2 Temuan-temuan Penelitian …………………………………………..

4.2.1 Analisis KI dan KD ………………………………………………….

4.2.1.1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ………………………..

4.2.1.2 Bahasa Indonesia ………………………………………………………

4.2.1.3 Matematika ……………………………………………………………

4.2.1.4 Seni Budaya dan Prakarya ……………………………………………

4.2.1.5 Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan ………………………..

4.2.2 Analisis KI dalam Buku Siswa ………………………………………

57

63

63

64

64

65

65

66

67

68

69

69

69

70

70

70

71

71

74

78

78

78

79

79

80

80

81

81

82



xii 
 

4.2.3 Analisis KD dalam Buku Guru ………………………………………

4.2.4 Analisis Indikator Pembelajaran …………………………………….

4.2.5 Analisis Tujuan Pembelajaran ……………………………………….

4.2.6 Analisis Kegiatan Pembelajaran ……………………………………..

4.2.7 Analisis Penilaian ……………………………………………………

4.2.8 Analisis Kesesuaian Materi …………………………………………

4.2.9 Analisis Kecakupan Materi ………………………………………….

4.2.10 Analisis Keakuratan Materi …………………………………………

4.3 Pembahasan …………………………………………………………

4.3.1 Analisis KI dan KD …………………………………………………

4.3.2 Analisis KD dalam Buku Guru ……………………………………..

4.3.3 Analisis Indikator Pembelajaran …………………………………….

4.3.4 Analisis Tujuan Pembelajaran ………………………………………

4.3.5 Analisis Kegiatan Pembelajaran ……………………………………..

4.3.6 Analisis Penilaian ……………………………………………………

4.3.7 Analisis Kecakupan Materi ………………………………………….

5. PENUTUP ……………………………………………………………

5.1 Simpulan ……………………………………………………………..

5.2 Saran …………………………………………………………………

Daftar Pustaka …………………………………………………………………

Lampiran-lampiran ………………………………………………………….…

83

85

91

97

99

99

100

100

100

101

101

102

107

113

116

118

119

119

120

122

126



xiii 
 

DAFTAR TABEL 

2.1 Standar Kompetensi Lulusan …………………………………..…….

2.2 Kompetensi Inti ……………………………………………………….

3.1 Teknik Pemeriksaan Data Kualitatif ………………………………….

4.1 Analisis Indikator (Subtema 1, Pembelajaran 1) ………………………

4.2 Analisis Indikator (Subtema 1, Pembelajaran 2) ……………………..

4.3 Analisis Indikator (Subtema 1, Pembelajaran 3) ………………………

4.4 Analisis Indikator (Subtema 2, Pembelajaran 6) …………………….

4.5 Analisis Indikator (Subtema 3, Pembelajaran 2) …………………….

4.6 Analisis Indikator (Subtema 3, Pembelajaran 4) ……………………..

4.7 Analisis Indikator (Subtema 3, Pembelajaran 5) …………………….

4.8 Analisis Indikator (Subtema 4, Pembelajaran 1) ……………………..

4.9 Analisis Indikator (Subtema 4, Pembelajaran 2) …………………….

4.10 Analisis Indikator (Subtema 4, Pembelajaran 3) …………………….

4.11 Analisis Indikator (Subtema 4, Pembelajaran 5) …………………….

4.12 Analisis Indikator (Subtema 4, Pembelajaran 6) …………………….

4.13 Analisis Tujuan Pembelajaran (Subtema 1, Pembelajaran 1) ……….

4.14 Analisis Tujuan Pembelajaran (Subtema 1, Pembelajaran 2) ……….

4.15 Analisis Tujuan Pembelajaran (Subtema 1, Pembelajaran 3) ……….

4.16 Analisis Tujuan Pembelajaran (Subtema 1, Pembelajaran 5) ……….

4.17 Analisis Tujuan Pembelajaran (Subtema 2, Pembelajaran 1) ……….

4.18 Analisis Tujuan Pembelajaran (Subtema 2, Pembelajaran 2) ……….

4.19 Analisis Tujuan Pembelajaran (Subtema 2, Pembelajaran 3) ……….

4.20 Analisis Tujuan Pembelajaran (Subtema 2, Pembelajaran 4) ……….

4.21 Analisis Tujuan Pembelajaran (Subtema 3, Pembelajaran 2) ……….

4.22 Analisis Tujuan Pembelajaran (Subtema 3, Pembelajaran 4) ……….

4.23 Analisis Tujuan Pembelajaran (Subtema 3, Pembelajaran 5) ……….

4.24 Analisis Tujuan Pembelajaran (Subtema 4, Pembelajaran 1) ……….

4.25 Analisis Tujuan Pembelajaran (Subtema 4, Pembelajaran 3) ……….

HalamanTabel

43

44

76

86

86

87

87

88

88

89

89

89

90

90

91

91

92

92

92

93

93

94

94

94

95

95

95

96



xiv 
 

4.26 Analisis Tujuan Pembelajaran (Subtema 4, Pembelajaran 5) ……….

4.27 Analisis Tujuan Pembelajaran (Subtema 4, Pembelajaran 6) ……….

96

96



xv
 

DAFTAR GAMBAR 

3.1  Komponen-komponen dalam Analisis Data (Interactive Model) …….

4.1 Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Matematika ………………………

4.2 Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia ………………..

HalamanGambar

72

101

102



xvi 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

1. Format Analisis KI dan KD ………………………………………….

2. Format Analisis KD dalam Buku Guru ………………………………

3. Format Analisis KI dalam Buku Siswa ………………………………

4. Pedoman Pengisian Lembar Kerja ……………………………………

5. Format Analisis Indikator ……………………………………………

6. Format Analisis Tujuan Pembelajaran ……………………………….

7. Format Analisis Kegiatan Pembelajaran ……………………………..

8. Format Analisis Penilaian ……………………………………………

9. Format Analisis Kesesuaian Materi ………………………………….

10. Format Analisis Kecakupan Materi ………………………………….

11. Format Analisis Keakuratan Materi ………………………………….

12. Materi Subtema 1 …………………………………………………….

13. Materi Subtema 2 …………………………………………………….

14. Materi Subtema 3 …………………………………………………….

15. Materi Subtema 4 …………………………………………………….

16. Kompetensi Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan …….

17. Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia …………………………………

18. Kompetensi Matematika ……………………………………………..

19. Kompetensi Dasar Seni Budaya dan Prakarya ……………………….

20. Kompetensi Dasar Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan ….

21. Data Analisis KI dan KD ……………………………………………..

22. Data Analisis KI dalam Buku Siswa …………………………………

23. Data Analisis KD dalam Buku Guru …………………………………

24. Data Analisis Indikator ………………………………………………

25. Data Analisis Tujuan Pembelajaran ………………………………….

26. Data Analisis Kegiatan Pembelajaran ………………………………..

27. Data Analisis Penilaian ………………………………………………

28. Data Analisis Kesesuaian Materi …………………………………….

HalamanLampiran

127

128

129

130

132

133

134

135

136

137

138

139

147

152

158

165

166

168

170

172

175

176

177

179

181

183

184

185



xvii 
 

29. Data Analisis Kecakupan Materi ……………………………………..

30. Data Analisis Keakuratan Materi ……………………………………..

31. Pedoman Wawancara …………………………………………………

32. Hasil Wawancara ……………………………………………………..

33 Surat Izin Penelitian …………………………………………………..

34. Surat Izin Penelitian KESBANGPOL ……………………………….

35. Surat Izin Penelitian BAPPEDA ………………………………………

36. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian ……………………….

187

189

191

192

193

194

195

196



1
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pendahuluan bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal yang mendasari penelitian. 

Pada pendahuluan akan diuraikan latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Uraiannya sebagai 

berikut. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dipercaya menjadi sebuah kekuatan untuk membangun suatu 

bangsa dan negara. Pendidikan merupakan sarana untuk memperkuat jati diri 

bangsa dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendorong terjadinya 

perubahan masyarakat Indonesia dalam memasuki era globalisasi. Pembangunan 

pendidikan harus mampu memantapkan jati diri bangsa di tengah era globalisasi, 

sehingga dalam kondisi apapun, bangsa Indonesia tetap tampil sebagai pribadi 

yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional Bab I Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.  

Berdasarkan peraturan tersebut, pendidikan memiliki peranan yang sangat 

penting, yaitu mendorong peserta didik agar memeroleh bekal dalam 

mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Secara tidak langsung, 

pendidikan merupakan usaha untuk menjadikan manusia menjadi lebih baik.
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Oleh karena itu, pemerintah harus memerhatikan dan memberikan penanganan 

yang serius terhadap pendidikan. Tidak hanya pemerintah, keluarga dan pihak-

pihak terkait juga harus membantu untuk menyukseskan upaya tersebut, agar 

tujuan pendidikan dapat tercapai.  

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3, “… pendidikan bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

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

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

bertanggung jawab”. Tujuan pendidikan nasional menjadikan peserta didik 

memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang tinggi serta memegang teguh 

nilai-nilai luhur bangsa. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, diperlukan 

seperangkat alat. Salah satu alat tersebut yaitu kurikulum. 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I 

Pasal 1 Ayat 19). Sebelum kemerdekaan Indonesia, kurikulum sering dijadikan 

alat politik oleh pemerintah. Misalnya, ketika Indonesia masih di bawah 

penjajahan Belanda dan Jepang, kurikulum harus disesuaikan dengan kepentingan 

politik kedua negara tersebut. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, 

kurikulum sekolah diubah dan disesuaikan dengan kepentingan politik bangsa 

Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur bangsa sebagai cerminan 

masyarakat Indonesia. Paska kemerdekaan, kurikulum pendidikan nasional telah 

mengalami sembilan kali perubahan kurikulum. Perubahan tersebut terjadi pada 
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tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006. Pada periode 

1947 sampai 1994, kurikulum di Indonesia bersifat sentralistik. Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan kurikulum tahun 2004 dan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum tahun 2006. Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

diberlakukan secara desentralistik di mana sekolah mempunyai tanggung jawab 

untuk mengembangkan kurikulum untuk diterapkan di setiap satuan pendidikan 

masing-masing (Kurniasih dan Sani, 2014a:1).  

Cukup panjang perjalanan dan perkembangan kurikulum di dunia 

pendidikan Indonesia, mulai dari kurikulum paska kemerdekaan hingga 

kurikulum tahun 2006. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis terhadap 

perubahan sistem ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan 

teknologi. Suatu kurikulum harus terus beradaptasi dengan berbagai perubahan 

dan perkembangan yang ada. Kurikulum akan secara terus menerus mengalami 

perubahan agar kurikulum tersebut mampu menjawab tantangan zaman yang terus 

berubah tanpa dapat dicegah (Kurniasih dan Sani 2014c:3).  

Dewasa ini Indonesia tengah berada dalam pengaruh dunia global dan 

pasar bebas, terlihat dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

seni, dan budaya yang masuk ke Indonesia. Fenomena ini sering disebut arus 

globalisasi. Arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris 

dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern. 

Arus globalisasi juga dapat menimbulkan masalah lingkungan hidup, kemajuan 

teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif, pengaruh budaya, dan 

perkembangan pendidikan di tingkat internasional (Permendikbud Nomor 67 
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Tahun 2013). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah sepakat 

menetapkan perubahan Kurikulum 2006 menjadi Kurikulum 2013.  

Kurikulum 2013 diharapkan mampu menghasilkan insan Indonesia yang 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang terintegrasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bab IX Pasal 35 Ayat 1 menyatakan “… kompetensi 

lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah 

disepakati”. Oleh karena itu, diadakan perubahan kurikulum dengan tujuan untuk 

“Melanjutkan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis 

pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan secara terpadu” (Mulyasa 2014:65).   

Kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut dari Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) yang pernah diujicobakan pada tahun 2004. KBK dijadikan 

pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah 

pendidikan (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dalam seluruh jenjang dan 

jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Oleh karena itu, 

Kurikulum 2013 mencakup beberapa kompetensi dan seperangkat tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam 

bentuk pengetahuan, perilaku, dan keterampilan peserta didik yang dijadikan 

sebagai suatu kriteria keberhasilan. Pada hakikatnya kompetensi merupakan 

perpaduan dari pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai yang direfleksikan 

dalam kebiasaan berpikir dan bertindak (Mulyasa 2014:65-6).  

Tujuan pengembangan Kurikulum 2013 ialah menciptakan pribadi yang 

memiliki budi pekerti luhur dan kompetensi yang tinggi. Hal tersebut selaras
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dengan tujuan Kurikulum 2013 dalam Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 yang 

menyatakan “Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia 

agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia”. 

Kurikulum 2013 akan menciptakan generasi yang produktif, aktif, kreatif, 

inovatif, dan berkarakter. Kreativitas akan menghasilkan produk-produk yang 

inovatif, sehingga generasi bangsa mampu berperan aktif dalam menghadapi 

tantangan masa depan yang semakin rumit dan kompleks serta berpegang teguh 

pada karakter bangsa. Kesuksesan pengimplementasian Kurikulum 2013 dalam 

melahirkan generasi produktif, aktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter ditentukan 

oleh tujuh faktor, salah satunya yaitu fasilitas dan sumber belajar (Mulyasa 

2014:39). 

Fasilitas dan sumber belajar perlu didayagunakan seoptimal mungkin, 

dipelihara, dan disimpan sebaik-baiknya. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 

(hal 25) menyebutkan “sumber belajar merupakan segala sesuatu yang 

mengandung pesan, baik yang sengaja dikembangkan atau yang dapat 

dimanfaatkan untuk memberikan pengalaman dan atau praktik yang 

memungkinkan terjadinya belajar. Sumber belajar dapat berupa narasumber, 

buku, media non-buku, teknik, dan lingkungan”. Buku merupakan salah satu 

sumber belajar yang utama dalam proses belajar dan membelajarkan di sekolah.

Buku memuat informasi yang dapat membantu kegiatan pembelajaran pada 

khususnya dan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional pada umumnya. Buku 
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menjadi sumber belajar yang tak terbatas ruang dan waktu. Artinya bahwa buku 

tidak terikat oleh waktu dan narasumber.  

Menurut Andriese (1993) dalam Sitepu (2012:13), “buku adalah publikasi 

tercetak, bukan berkala yang sedikitnya 49 halaman”. Artinya bahwa buku 

sebagai suatu hasil terbitan yang bukan berkala, seperti majalah dengan jumlah 

halaman paling sedikit 49 halaman. Buku mengandung berbagai jenis informasi 

dengan tujuan yang berbeda-beda, sehingga pemanfaatannya juga berbeda. Oleh 

karena itu, buku dibedakan ke dalam beberapa hal. Buku dibedakan berdasarkan 

isi, pembaca sasaran, tampilan, dan peruntukannya. Berdasarkan peruntukannya, 

buku dibedakan sebagai buku pelajaran dan buku bacaaan. Buku pelajaran berisi 

informasi yang dapat dijadikan sumber belajar berdasarkan kurikulum dasar, 

menengah, atau tinggi (Sitepu 2012:14-5).

Buku pelajaran menjadi salah satu sumber belajar yang dapat 

memudahkan peserta didik untuk memahami materi pelajaran. Menurut Mulyasa 

(2014:49-50), “buku pelajaran masih merupakan sumber belajar yang sangat 

penting bagi para peserta didik, meskipun banyak yang tidak memilikinya, 

terutama bagi sekolah-sekolah yang berada di luar kota, di pedesaan, dan di 

daerah-daerah terpencil”. Salah satu upaya pemerintah dalam menyukseskan 

implementasi Kurikulum 2013 yaitu menyiapkan sebagian besar buku-buku wajib 

yang harus dipelajari oleh peserta didik, termasuk buku panduan guru (Buku 

Guru) dan buku pedoman belajar peserta didik (Buku Siswa). 

Permendikbud Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan 

Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 1 Ayat 1 dan 2 

menyebutkan   
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(1) Menetapkan Buku Teks Pelajaran sebagai buku siswa yang layak 

digunakan dalam pembelajaran tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 

dan (2) Menetapkan Buku Panduan Guru sebagai buku guru yang 

layak digunakan dalam pembelajaran tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa buku teks pelajaran 

dan buku panduan guru memiliki peran penting dalam pembelajaran. Buku teks 

pelajaran diharapkan mampu membantu peserta didik untuk memahami pelajaran.

Buku panduan guru diharapkan mampu membantu guru untuk merancang 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Untuk menambah referensi, guru 

dapat menggunakan buku pelengkap.  

Pemilihan buku pelajaran hendaknya mengutamakan buku wajib (Buku 

Guru dan Buku Siswa), yang langsung berkaitan dengan pencapaian kompetensi 

tertentu. Hal tersebut ditegaskan dalam Permendiknas No 11 Tahun 2005 tentang 

Buku Teks Pelajaran Pasal 2 Ayat 1 yang menyebutkan “buku teks pelajaran 

digunakan sebagai acuan wajib oleh guru dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran”. Pemilihan buku pelengkap hendaknya tetap berpedoman pada 

rekomendasi atau pengesahan dari dinas pendidikan dan pertimbangan lain yang 

tidak memberatkan orang tua. 

Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku menggolongkan buku 

ke dalam empat kelompok dengan istilah dan pengertian yang berbeda-beda, yaitu 

(1) buku teks pelajaran, (2) buku panduan pendidik, (3) buku pengayaan, dan (4)

buku referensi. Lebih rinci lagi pada Bab I Pasal 1 Ayat 3 dijelaskan bahwa  

Buku teks pelajaran pendidikan dasar, menengah, dan perguruan 

tinggi yang selanjutnya disebut buku teks adalah buku acuan wajib 

untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan menengah atau 

perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka 

peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan 

dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestetis dan 

kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. 
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa buku teks adalah 

buku pedoman belajar bagi peserta didik pada jenjang tertentu, berisi materi yang 

telah diseleksi sesuai dengan kebutuhan kurikulum yang diterapkan, disusun 

secara sistematis oleh ahli dibidangnya demi tercapainya tujuan pendidikan 

nasional dan instruksional. 

Sitepu (2012:20-1) menyatakan “secara umum buku mengandung 

informasi tentang perasaan, pikiran, gagasan, atau pengetahuan pengarangnya 

untuk disampaikan kepada orang lain dengan menggunakan simbol-simbol visual 

dalam bentuk huruf, gambar, atau bentuk lainnya”. Oleh karena itu, fungsi utama 

buku adalah sebagai media informasi dalam bentuk tulisan tangan dan cetakan. 

Kehadiran buku memberikan pengaruh besar dalam proses belajar mengajar. 

Buku teks pelajaran mengandung bahan belajar yang dapat membantu peserta 

didik mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum, serta 

tujuan pendidikan tingkat institusional dan tujuan pendidikan nasional. Oleh 

karena itu, buku teks pelajaran merupakan penjabaran dari materi pokok bahan 

belajar yang ditetapkan dalam kurikulum serta dijadikan pedoman manual bagi 

peserta didik dalam belajar dan guru dalam membelajarkan peserta didik untuk 

mata pelajaran tertentu. 

Sebagai pedoman yang dijabarkan dari kurikulum, tentunya buku teks 

pelajaran harus sesuai dengan ketetapan kurikulum yang berlaku. Apabila terdapat 

ketidaksesuaian dalam buku tersebut, maka tujuan pendidikan nasional beserta 

turunannya tidak akan tercapai secara utuh. Bahkan bisa terjadi kesalahan konsep 

pemahaman materi oleh peserta didik dan kerancuan dalam pengintegrasian 

Kompetensi Inti 1, 2, 3, dan 4 dengan Kompetensi Dasar. 
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Setiap kurikulum yang telah berlaku di Indonesia, tentu memiliki beberapa 

perbedaan dalam sistem yang diterapkan. Perbedaan sistem yang terjadi bisa 

merupakan kelebihan dan kekurangan dari kurikulum itu sendiri. Kekurangan dan 

kelebihan tersebut dapat berasal dari landasan, komponen, evaluasi, prinsip, 

metode, dan model pengembangan kurikulum. Menurut Kurniasih dan Sani 

(2014a:41-2), kelebihan dan kekurangan Kurikulum 2013 berkaitan dengan buku, 

yaitu buku dan kelengkapan dokumen disiapkan lembaga, sehingga memicu dan 

memacu guru untuk membaca dan menerapkan budaya literasi dan membuat guru 

memiliki keterampilan membuat RPP dan menerapkan pendekatan scientific

secara benar. Kekurangan Kurikulum 2013 yang berkaitan dengan buku, yaitu 

tugas menganalisis Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Kompetensi Inti (KI),

Kompetensi Dasar (KD), Buku Siswa, dan Buku Guru belum sepenuhnya 

dikerjakan oleh guru dan banyak guru yang hanya menjadi plagiat dalam kasus 

ini.    

Menganalisis SKL, KI, dan KD merupakan hal yang harus dilakukan oleh 

guru, sebab jika terdapat kerancuan antara SKL, KI, dan KD yang ada di 

Kurikulum 2013 dan Buku Guru, maka guru dapat melakukan tindakan yang 

sesuai untuk mengatasinya. SKL, KI, dan KD merupakan acuan dalam 

memberikan pembelajaran yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan 

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Mulyasa 2014:23). 

SKL diturunkan menjadi KI, KI dijabarkan lagi menjadi KD. Standar kompetensi 

dan standar mutu pendidikan merupakan acuan penyelenggaraan serta bentuk 

akuntabilitas sekolah dan pemerintah daerah kepada masyarakat, yang 

memberikan kebebasan kepada guru dan kepala sekolah untuk berkreasi sesuai 

dengan kemampuan masing-masing (Mulyasa 2014:23). Jika standar kompetensi 
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dan standar mutu pendidikan telah dikembangkan sesuai dengan visi, misi, dan 

tujuan pendidikan nasional, kemudian dituangkan dalam kurikulum, serta 

ditunjang oleh guru dan kepala sekolah profesional, maka pendidikan diharapkan 

dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, yang mampu membawa 

Indonesia keluar dari krisis yang berkepanjangan, serta dapat mengikuti 

percepatan informasi dalam era globalisasi. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa buku teks pelajaran 

memiliki peran penting untuk menciptakan hasil pembelajaran yang berkualitas, 

sehingga mampu menjadikan suatu negara lebih maju daripada sebelumnya. Oleh 

sebab itu, menganalisis buku harus dilakukan oleh guru untuk mengetahui secara 

mendalam isi buku tersebut. Guru akan mengetahui hal-hal yang perlu 

dikembangkan atau dihilangkan. Apabila hal tersebut dilakukan dan didukung 

dengan rencana pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik, maka akan 

menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Selain itu, hasil wawancara dengan 

guru kelas I SDN Mintaragen 7 Kota Tegal, menunjukkan bahwa analisis Buku 

Guru dan Buku Siswa belum pernah dilakukan, namun ditemukan KD yang tidak 

sesuai. 

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, timbul pertanyaan 

apakah Buku Guru dan Buku Siswa kelas I sekolah dasar (SD)/madrasah 

ibtidaiyah (MI) tema “Keluargaku” (edisi revisi tahun 2014) telah  memenuhi 

SKL, KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, 

dan materi sesuai dengan Kurikulum 2013. Buku tersebut merupakan 

penyempurnaan dari edisi sebelumnya (edisi tahun 2013). Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penelitan terhadap Buku Guru dan Buku Siswa tema “Keluargaku” 

(edisi revisi tahun 2014) untuk mengetahui apakah buku yang telah direvisi 

Permendikbud tersebut sudah sesuai dengan Kurikulum 2013 atau masih perlu 

beberapa perbaikan. 
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1.2 Fokus Penelitian 

Tidak semua permasalahan yang ada di Buku Guru dan Buku Siswa kelas I 

SD/MI akan diteliti, karena keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori, dan 

supaya penelitian dapat dilakukan secara mendalam. Oleh karena itu, peneliti 

memfokuskan permasalahan yang ada berkaitan dengan Buku Guru dan Buku 

Siswa kelas I sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah tema “Keluargaku” (edisi revisi 

tahun 2014). Buku tersebut dipilih karena Buku Guru dan Siswa tema Keluargaku 

diajarkan pada akhir semester gasal, sedangkan penelitian ini dilaksanakan antara 

Bulan Januari sampai Bulan Mei, sehingga pelaksanaan penelitian ini tidak 

mengganggu proses belajar mengajar di SD yang peneliti jadikan sebagai tempat 

penelitian, sebab peneliti meminjam buku tersebut untuk diteliti. 

1.3 Rumusan Masalah 

Sebelum Buku Guru dan Buku Siswa digunakan dalam proses belajar 

mengajar di kelas, sebaiknya sudah dilakukan analisis buku tersebut terlebih 

dahulu. Jika di dalam buku tersebut terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian, 

maka guru atau pendidik dapat mengatasinya dengan melakukan langkah-langkah 

tindak lanjut yang diperlukan. Hal tersebut yang menjadi dasar mengapa 

pentingnya melakukan analisis Buku Guru dan Buku Siswa. Berikut rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian buku guru dan buku siswa kelas I 

sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah tema “Keluargaku” sebagai berikut: 

(1) Apakah terdapat kesesuaian KI dan KD di dalam Buku Guru dan Buku 

Siswa dengan Kurikulum 2013? 



12

 

(2) Apakah terdapat kesesuaian indikator, tujuan, kegiatan pembelajaran, dan 

penilaian di dalam Buku Guru dan Buku Siswa dengan Kurikulum 2013? 

(3) Apakah terdapat kesesuaian materi, kecakupan materi, dan keakuratan 

materi di dalam Buku Guru dan Buku Siswa dengan Kurikulum 2013? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan tolok ukur berhasil tidaknya penelitian yang 

dilakukan. Jika tujuan tercapai, maka penelitian yang dilaksanakan berhasil. Pada 

bagian ini akan diuraikan tujuan penelitian secara umum dan khusus.  

1.4.1 Tujuan Umum  

Tujuan umum penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai peneliti 

secara umum setelah melakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kesesuaian Buku Guru dan Buku Siswa kelas I sekolah 

dasar/madrasah ibtidaiyah tema “Keluargaku” (edisi revisi tahun 2014) dengan 

Kurikulum 2013. 

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian merupakan penjabaran dari tujuan umum. Tujuan 

khusus berisi tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam penelitian secara khusus. 

Tujuan khusus penelitian ini yaitu untuk: 

(1) Mendeskripsikan kesesuaian KI dan KD di dalam Buku Guru dan Buku 

Siswa dengan Kurikulum 2013. 

(2) Mendeskripsikan kesesuaian indikator, tujuan pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, dan penilaian di dalam Buku Guru dan Buku Siswa dengan 

Kurikulum 2013. 
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(3) Mendeskripsikan kesesuaian kedalaman materi, kecukupan materi, dan 

keakuratan materi di dalam Buku Guru dan Buku Siswa dengan Kurikulum 

2013.

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yakni 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat dalam 

bentuk teori, sedangkan manfaat praktis adalah manfaat dalam bentuk praktik. 

Penjelasan lebih lanjut mengenai manfaat yang diperoleh dari penelitian ini 

dijelaskan sebagai berikut. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis merupakan manfaat hasil penelitian yang berhubungan 

dengan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian. Manfaat 

teoritis penelitian ini sebagai berikut: 

(1) Memberikan masukkan untuk buku teks pelajaran dan buku panduan guru. 

(2) Sebagai rujukan bagi para guru untuk menganalisis buku terlebih dahulu 

sebelum digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. 

(3) Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis 

buku.

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis merupakan manfaat hasil penelitian yang berhubungan 

dengan berbagai pihak yang memerlukan seperti peserta didik, guru, dan sekolah. 

Manfaat praktis penelitian ini sebagai berikut: 
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(1) Bagi peserta didik yaitu memberikan masukan untuk ketersediaan sumber 

belajar yang berkualitas sesuai Kurikulum 2013 serta diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar. 

(2) Bagi guru yaitu untuk menjadi bahan pertimbangan untuk menganalisis 

buku terlebih dahulu sebelum digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. 

(3) Bagi sekolah yaitu untuk memberikan kontribusi dalam rangka perbaikan 

koleksi-koleksi buku, sehingga dapat meningkatkan minat dan hasil belajar 

peserta didik. 
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BAB 2 

KAJIAN TEORI 

Kajian teori dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk memperkuat peneliti 

sebagai human instrument, sehingga mampu membuat pertanyaan, analisis data, 

membuat fokus penelitian dan simpulan. Kajian teori berisi kerangka teori dan 

kajian empiris.  

2.1 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan teori-teori yang terkait dalam penelitian. 

Kerangka teori digunakan peneliti sebagai dasar atau acuan untuk melaksanakan 

penelitian. Kerangka teori dalam penelitian ini akan menyajikan berbagai teori 

yang digunakan sebagai dasar atau acuan dalam pelaksanaan penelitian. Teori 

yang digunakan dari berbagai sumber yang relevan baik buku maupun internet. 

Kerangka teori pada penelitian ini yaitu: (1) analisis kesesuaian, (2) bahan ajar, 

(3) sumber belajar, (4) buku teks pelajaran, (5) kedudukan buku teks dalam 

pembelajaran, (6) Kurikulum 2013, dan (7) materi pembelajaran. 

2.1.1 Analisis Kesesuaian 

Setiap manusia pasti memiliki masalahnya masing-masing. Masalah 

tersebut tentunya diselesaikan dengan cara yang berbeda-beda. Proses 

penyelesaian masalah tersebut dilakukan dengan memusatkan pikiran dan seluruh 

alat indera. Artinya, proses tersebut memerlukan pemikiran yang mendalam. Jika 

hal tersebut telah dilakukan, maka akan menghasilkan suatu pemecahan masalah 

atau penyelesaian masalah atau konsep dari masalah yang dipikirkan tersebut. 

Kegiatan 
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tersebut, sering dilakukan oleh manusia. Apabila timbul suatu masalah, maka 

seseorang pasti akan memikirkan penyelesaian masalahnya seraya mencari 

informasi tambahan sebagai penguat terhadap konsep penyelesaian yang nanti akan 

muncul. Kegiatan tersebut dikenal dengan menganalisis masalah. Menurut Suharso 

dan Retnoningsih (2011: 37-8), analisis adalah 

n penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan 

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, 

musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya); Man penguraian suatu 

pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta 

hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 

pemahaman arti keseluruhan. 

“Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus 

kajian menjadi bagian-bagian (decomposition) sehingga susunan bentuk sesuatu 

yang diurai itu tampak dengan jelas karenanya bisa secara lebih terang ditangkap 

maknanya” (Satori dan Komariah 2014:200). Menurut Zed (2014:70), “analisis 

ialah upaya sistematik untuk mempelajari pokok persoalan penelitian dengan 

memilah-milahkan atau menguraikan komponen informasi yang telah dikumpulkan 

ke dalam bagian-bagian atau unit-unit analisis”.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

analisis adalah kegiatan penguraian suatu pokok kajian atas berbagai bagiannya 

yang kemudian dipilah dan ditelaah untuk dikelompokkan sesuai kriteria tertentu 

serta memperoleh maknanya secara keseluruhan. Analisis akan memberikan 

informasi tentang tingkat kualitas suatu pokok kajian yang sedang ditelaah. Oleh 

karena itu, analisis merupakan suatu upaya evaluasi terhadap pokok kajian atau 

program tertentu, untuk menghasilkan sebuah konsep baru yang dapat dijadikan 

sebagai acuan untuk memperbaiki pokok kajian atau program tersebut. 
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Menurut Poerwadarminta (2011:1109), kesesuaian dapat diartikan sebagai 

suatu kecocokan, keselarasan, berkesesuaian, dan bersesuaian. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa analisis kesesuaian adalah penguraian terhadap suatu 

pokok kajian untuk mengetahui adanya kecocokan. Analisis kesesuaian dalam 

penelitian ini yaitu mencari kecocokan antara aspek-aspek yang ada pada Buku 

Guru dan Buku Siswa (KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, penilaian, serta materi) dan Kurikulum 2013. Tujuan analisis 

kesesuaian adalah mengetahui kecocokan suatu pokok kajian agar lebih mudah 

dipahami. Setelah penelitian ini selesai dilakukan, akan ditemukan kecocokan dan 

ketidakcocokan antara aspek-aspek yang ada pada Buku Guru dan Buku Siswa (KI, 

KD, indikator, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, serta materi) 

dan Kurikulum 2013. Oleh karena itu, dapat diketahui hal-hal yang sudah 

benar/cocok dan hal-hal yang perlu diperbaiki. 

2.1.2 Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan susunan dari bahan-bahan yang berhasil 

dikumpulkan dan berasal dari berbagai sumber belajar yang dibuat secara 

sistematis. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bahan ajar tentu memerlukan 

pembahasan. Bahasan mengenai bahan ajar meliputi (1) pengertian bahan ajar, (2) 

jenis-jenis bahan ajar, (3)  tujuan pembuatan bahan ajar, dan (4) fungsi pembuatan 

bahan ajar. 

2.1.2.1 Pengertian Bahan Ajar 

Menurut National Centre for Competency Based Training (2007) dalam 

Prastowo (2015:16), “bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. 
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Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun tak tertulis”. Pendapat 

tersebut diperkuat oleh Pannen (2001) dalam Prastowo (2015:17), “bahan ajar 

adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang 

digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran”. Menurut Prastowo 

(2015:17), “bahan ajar atau materi ajar merupakan seperangkat materi atau 

substansi pembelajaran (teaching material) yang disusun secara sistematis, yang 

menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran”.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah 

seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak 

tertulis (informasi, alat, dan teks), yang menampilkan kompetensi yang akan 

dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan 

perencanaan serta penelaahan implementasi pembelajaran. Bahan ajar juga dapat 

dikatakan sebagai bahan jadi atau bahan matang yang tidak perlu pengolahan lagi. 

Menurut Prastowo (2015:18), “seorang pendidik dituntut kreativitasnya 

untuk mampu menyusun bahan ajar yang inovatif, variatif, menarik, kontekstual, 

dan sesuai dengan tingkat kebutuhan peserta didik”. Pernyataan tersebut 

menegaskan jika bahan ajar dibuat oleh guru yang bersangkutan, maka 

pembelajaran akan menjadi menarik dan mengesankan bagi peserta didik, sehingga 

pembelajaran tidak membosankan. Pembelajaran yang menarik, menyenangkan, 

dan mengesankan tentu dapat memicu terjadinya proses pembelajaran yang efektif. 

2.1.2.2 Jenis-jenis Bahan Ajar 

Supaya dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai jenis bahan 

ajar, perlu mengenal berbagai jenis bahan ajar. Bahan ajar diklasifikasikan 
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berdasarkan bentuknya, cara kerjanya, dan sifatnya (Prastowo 2015:40-3). 

Berdasarkan bentuknya, bahan ajar dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu (1) 

bahan cetak, berupa kertas dan berfungsi untuk keperluan pembelajaran serta 

penyampaian informasi, contohnya handout, buku, modul, lembar kerja siswa, dan 

sebagainya; (2) bahan audio, bahan ini menggunakan sinyal audio secara langsung, 

yang dapat dimainkan dan didengarkan oleh seseorang atau kelompok; (3) bahan 

audio visual, kombinasi sinyal audio dengan gambar bergerak secara sekuensial 

atau berkelanjutan; dan (4) bahan ajar interaktif, kombinasi dari dua atau lebih 

media (audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video) yang diberi perlakuan oleh 

penggunanya untuk mengendalikan suatu perintah. 

Berdasarkan cara kerjanya, bahan ajar dibedakan menjadi lima jenis, yaitu 

(1) bahan ajar yang tidak diproyeksikan, peserta didik dapat langsung 

mempergunakannya (membaca, melihat, dan mengamati) bahan ajar tersebut; (2) 

bahan ajar yang diproyeksikan, membutuhkan proyektor untuk memanfaatkannya; 

(3) bahan ajar audio, berupa sinyal audio, untuk menggunakannya memerlukan alat 

pemain (player); (4) bahan ajar video, sama dengan bahan ajar audio, hanya saja 

dilengkapi dengan gambar; dan (5) bahan ajar komputer, membutuhkan komputer 

untuk menayangkan sesuatu untuk belajar. 

Berdasarkan sifatnya, bahan ajar dibagi menjadi empat jenis, yaitu (1) 

bahan ajar yang berbasiskan cetak, misalnya buku, pamflet, panduan belajar peserta 

didik, buku kerja peserta didik, bahan tutorial, dan sebagainya; (2) bahan ajar yang 

berbasis teknologi, misalnya audio cassette, slide, filmstrips, video cassette, 

computer, dan sebagainya; (3) bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau 

proyek, misalnya kit sains, lembar observasi, lembar wawancara, dan sebagainya; 
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dan (4) bahan ajar yang dibutuhkan untuk interaksi manusia, misalnya telepon, 

handphone, video conferencing, dan sebagainya.  

Berdasarkan uraian tersebut, jenis-jenis bahan ajar terdiri dari tiga 

kelompok besar. Buku termasuk dalam jenis bahan ajar cetak dan bahan ajar yang 

berbasiskan cetak. Bahan ajar cetak adalah bahan ajar yang berupa kertas dan 

berfungsi untuk proses pembelajaran serta penyampaian informasi. Oleh karena itu, 

buku memiliki peran penting dalam proses belajar mengajar. 

2.1.2.3 Tujuan Pembuatan Bahan Ajar 

Pembuatan bahan ajar yang menarik dan inovatif merupakan hal yang 

penting dan menjadi tuntutan bagi seorang guru. Hal tersebut akan berdampak 

positif terhadap hasil proses pembelajaran yang dilaksanakan. Menurut Prastowo 

(2015:26-7), tujuan pembuatan bahan ajar mencakup empat hal pokok, yaitu (1) 

membantu peserta didik dalam mempelajari sesuatu, pembuatan bahan ajar harus 

memerhatikan karakteristik dan latar belakang sosial peserta didik, agar informasi 

yang dipelajari peserta didik mudah dipahami dan diresapi; (2) menyediakan 

berbagai jenis pilihan bahan ajar, pembuatan bahan ajar oleh guru untuk peserta 

didik menjadi alternatif sumber belajar lain bagi peserta didik untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkannya; (3) memudahkan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran, menyusun bahan ajar sendiri tentu akan memudahkan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran serta menciptakan pembelajaran yang efektif dan 

efisien; dan (4) menjadikan kegiatan pembelajaran lebih menarik, jika dibuat 

dengan memerhatikan karakteristik dan latar belakang peserta didik, maka 

pembelajaran akan menjadi menarik dan berkesan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pembuatan bahan ajar adalah memudahkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran 
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dan menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar bagi peserta didik, sehingga 

pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan. 

2.1.2.4 Fungsi Pembuatan Bahan Ajar 

Fungsi bahan ajar tidak terlepas dari tujuan membuat bahan ajar tersebut 

agar menjadi lebih bermakna. Menurut Prastowo (2015:24-6), fungsi bahan ajar 

dikelompokkan menjadi dua fungsi utama, yaitu fungsi bahan ajar menurut pihak 

yang memanfaatkan bahan ajar dan fungsi bahan ajar menurut strategi 

pembelajaran yang digunakan. 

Berdasarkan pihak yang memanfaatkan bahan ajar, fungsi bahan ajar 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fungsi bagi guru dan peserta didik. Fungsi 

bahan ajar bagi guru, yaitu (1) menghemat waktu guru dalam mengajar; (2) 

mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator; (3) 

meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif; (4) sebagai 

pedoman yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran 

dan merupakan substansi kompetensi yang diajarkan; dan (5) sebagai alat evaluasi 

pencapaian hasil pembelajaran. 

Fungsi bahan ajar bagi peserta didik, yaitu (1) peserta didik dapat belajar 

tanpa harus ada guru; (2) peserta didik dapat belajar tanpa terbatas ruang dan 

waktu; (3) peserta didik dapat belajar sesuai kecepatannya masing-masing; (4) 

peserta didik dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya; (5) membantu peserta 

didik untuk mandiri; dan (6) sebagai pedoman yang akan mengarahkan semua 

aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang 

harus dikuasainya. 

Berdasarkan strategi pembelajaran yang digunakan, fungsi bahan ajar 

dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu fungsi dalam pembelajaran klasikal, fungsi 
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dalam pembelajaran individual, dan fungsi dalam pembelajaran kelompok. Fungsi 

bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, yaitu (1) sebagai satu-satunya sumber 

informasi serta pengendali dalam proses pembelajaran dan (2) sebagai bahan 

pendukung proses pembelajaran. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual, 

yaitu (1) sebagai media utama dalam proses pembelajaran; (2) sebagai alat untuk 

menyusun dan mengawasi proses pembelajaran; dan (3) sebagai penunjang media 

pembelajaran individu lainnya. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok, 

yaitu (1) sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok, dengan 

memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi peran orang-orang 

yang terlibat dalam belajar kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran 

kelompoknya sendiri dan (2) sebagai bahan pendukung bahan belajar utama. 

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar 

berfungsi bagi guru, peserta didik, dan strategi pembelajaran. Bagi guru bahan ajar 

berfungsi untuk meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan 

efisien. Bagi peserta didik bahan ajar berfungsi untuk melatih kemandirian dalam 

belajar. Bagi strategi pembelajaran bahan ajar berfungsi untuk menyusun dan 

mengendalikan proses pembelajaran. Oleh karena itu, pembuatan bahan ajar perlu 

dilaksanakan, karena bahan ajar memiliki manfaat yang cukup signifikan untuk 

mendukung terciptanya pembelajaran efektif dan efisien.  

2.1.3 Sumber Belajar 

Sumber belajar memiliki peran penting terkait dengan penyusunan bahan 

ajar. Untuk memahami unsur-unsur yang bisa menjadi sumber belajar, terlebih 

dahulu harus dipahami maksud dari sumber belajar tersebut. Agar lebih memahami 

tentang sumber belajar, pembahasan difokuskan pada (1) pengertian sumber 

belajar, (2) jenis-jenis sumber belajar, dan (3) bentuk-bentuk sumber belajar.   
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2.1.3.1 Pengertian Sumber Belajar 

Bahan ajar adalah segala bahan (informasi, alat, dan teks) yang disusun 

secara sistematis. Berdasarkan pengertian tersebut, secara tidak langsung bahan 

ajar disusun menggunakan bahan-bahan dari berbagai macam sumber seperti buku, 

narasumber, pesan, lingkungan, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk menyusun 

sebuah bahan ajar diperlukan sumber bahan ajar. Sumber bahan ajar lebih dikenal 

dengan sebutan sumber belajar.  

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 (hal 25) menyebutkan bahwa “sumber 

belajar merupakan segala sesuatu yang mengandung pesan, baik yang sengaja 

dikembangkan atau yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan pengalaman dan 

atau praktik yang memungkinkan terjadinya belajar. Sumber belajar dapat berupa 

narasumber, buku, media non-buku, teknik, dan lingkungan”. Anitah (2008) dalam 

Prastowo (2015:21) berpendapat “sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk memfasilitasi kegiatan belajar”.  

Menurut Yusuf (2010) dalam Prastowo (2015:21), “sumber belajar meliputi 

segala jenis media, benda, fakta, ide, orang, dan lain-lain yang dapat 

mempermudah terjadinya proses belajar”. Berdasarkan pengertian-pengertian 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang 

mengandung informasi (ide, data, dan fakta) agar dapat mempermudah kegiatan 

belajar mengajar. Sumber belajar tidak hanya buku, modul, LKS, dan sejenisnya, 

namun segala hal yang ada di bumi ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar. 

Sumber belajar dapat disebut sebagai bahan belum jadi atau bahan mentah yang 

membutuhkan pengolahan. 

2.1.3.2 Jenis-jenis Sumber Belajar 

Berdasarkan hasil penelusuran berbagai literatur tentang teknologi 

pembelajaran dan media pembelajaran, ada dua kategori sumber belajar, yakni 
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menurut tujuan pembuatannya dan bentuk/isinya, serta menurut jenisnya (Prastowo 

2015:33). Anitah (2008) dalam Prastowo (2015:34) menyatakan bahwa 

berdasarkan tujuan pembuatannya, Association of Educational Communication and 

Technology (AECT) membagi sumber belajar menjadi dua kelompok, yaitu 

resources by design (sumber belajar yang dirancang) dan resources by utilization 

(sumber belajar yang dimanfaatkan).  

Sementara itu, menurut bentuk/isinya, sumber belajar dibedakan menjadi 

lima jenis, yaitu (1) tempat atau lingkungan alam sekitar, di mana saja seseorang 

dapat belajar dan terjadinya perubahan perilaku, contohnya perpustakaan, museum, 

sungai, dan sebagainya; (2) benda, segala benda yang dapat menimbulkan 

perubahan perilaku terhadap peserta didik, contohnya situs, candi, dan benda 

peninggalan lainnya; (3) orang, siapa saja yang memiliki kemampuan dan keahlian 

di mana peserta didik dapat belajar sesuatu, contohnya guru, ahli geologi, politisi, 

dan sebagainya; (4) buku, segala jenis buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh 

peserta didik, contohnya buku pelajaran, buku teks, kamus, dan sebagainya; dan (5) 

peristiwa dan fakta yang sedang terjadi contohnya peristiwa kerusuhan, peristiwa 

bencana, dan peristiwa lain yang menjadikan peristiwa tersebut sebagai sumber 

belajar (Prastowo 2015:34-5).  

Berdasarkan jenisnya, sumber belajar dibedakan menjadi enam, yaitu (1) 

pesan (message), segala informasi yang diteruskan oleh sumber lain dalam bentuk 

ide, data, fakta, arti, kata, dan lain-lain, contohnya isi buku, isi program slide, dan 

sebagainya; (2) manusia (people), orang yang bertindak sebagai penyimpan, 

pengolah, dan penyajian informasi, contohnya dosen atau guru, pustakawan, 

instruktur, dan sebagainya; (3) bahan (materials), sesuatu yang mengandung pesan 
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untuk disajikan melalui pemakaian alat, contohnya film bingkai, buku, dan 

majalah; (4) peralatan (device), segala sesuatu yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan yang terdapat di software, contohnya proyektor, Overhead 

Projector (OHP), dan sebagainya; (5) teknik (technique), prosedur untuk 

menggunakan bahan, peralatan, dan lingkungan guna menyampaikan pesan, 

contohnya kuliah, ceramah, dan diskusi; serta (6) lingkungan (setting), situasi 

orang yang menerima pesan, bisa lingkungan fisik dan non-fisik, contohnya 

gedung, halaman, ruang baca, dan sebagainya (Prastowo 2015:35-7).

Berbagai jenis sumber belajar telah dijabarkan. Berdasarkan penjabaran 

tersebut, diketahui bahwa sumber belajar dikelompokkan berdasarkan tujuan 

pembuatan dan bentuk/isinya serta jenisnya. Apabila guru memakai lebih dari dua 

jenis sumber belajar, maka peserta didik akan mendapatkan pemahaman secara 

mendalam tentang suatu konsep yang diajarkan. Sebab, melalui berbagai sumber 

belajar tersebut guru mampu membuat kesimpulan tentang konsep materi yang 

akan diajarkan. Sumber belajar bukanlah barang jadi, namun barang mentah yang 

harus diolah agar peserta didik dapat mencernanya dengan mudah. Oleh karena itu, 

akan jauh lebih baik apabila guru menggunakan berbagai jenis sumber belajar, 

sehingga akan memberikan kemudahan dalam proses belajar.  

2.1.3.3 Bentuk-bentuk Sumber Belajar 

Segala bahan yang ada di muka bumi ini dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar.  Untuk memanfaatkan berbagai potensi sumber belajar yang melimpah 

tersebut dengan tepat, tentu upaya yang harus dilakukan adalah mengenal bentuk-

bentuk sumber belajar. Menurut Prastowo (2015:37-9), bentuk-bentuk sumber 

belajar, yaitu (1) buku, lembar kertas yang berjilid, baik berisi tulisan maupun 
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kosong; (2) majalah, terbitan berkala yang berisi liputan jurnalistik; (3) brosur, 

bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara sistematis; 

(4) poster, plakat yang dipasang di tempat umum; (5) ensiklopedia, buku atau 

serangkaian buku yang berisi uraian berbagai hal dalam bidang seni dan ilmu 

pengetahuan yang disusun menurut abjad; (6) film, selaput tipis dari seluloid yang 

dimainkan di bioskop; (7) model, barang tiruan yang kecil dengan bentuk persis 

seperti tiruan; (8) transparansi, barang plastik yang tembus cahaya dipakai untuk 

menampilkan tulisan pada layar proyektor; (9) studio, ruang bekerja (bagi pelukis, 

tukang foto, dan sebagainya) atau ruang untuk penyiaran radio dan televisi; (10) 

wawancara, tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai pendapat mengenai 

suatu hal; serta (11) permainan, sesuatu yang digunakan untuk bermain, sesuatu 

yang dipermainkan, mainan, hal bermain dan perbuatan bermain seperti sepak bola, 

bulu tangkis, dan sebagainya. 

Selain sumber belajar tersebut, bentuk-bentuk sumber belajar lain seperti 

slide, video, audio cassette, internet, ruang belajar, kerja kelompok, observasi, 

taman, museum, kebun binatang, pabrik, toko, dan sebagainya. Berdasarkan uraian 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat 

dimanfaatkan untuk mendapatkan pengalaman atau praktik yang memudahkan 

kegiatan belajar mengajar. 

Salah satu sumber belajar yang banyak digunakan dalam proses 

pembelajaran adalah buku teks pelajaran. Menurut Sitepu (2012:8), buku teks 

pelajaran adalah buku acuan wajib yang digunakan satuan pendidikan, memuat 

materi pembelajaran dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan, pengetahuan, 

sikap, keterampilan, dan potensi fisik yang disusun berdasarkan standar nasional 
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pendidikan. Buku teks pelajaran dipakai sebagai acuan wajib oleh guru dan peserta 

didik dalam proses pembelajaran. Buku teks dapat digunakan untuk 

mempersiapkan bahan belajar dan bahan evaluasi bagi guru serta menyiapkan diri  

peserta didik sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Dengan demikian, buku 

teks memiliki andil yang cukup besar terkait dengan pembelajaran serta sebagai 

komponen pendukung pencapaian tujuan pembelajaran. 

2.1.4 Buku Teks Pelajaran 

Nasution (1987) dalam Prastowo (2015:165) mengatakan “buku teks 

pelajaran adalah bahan pengajaran yang paling banyak digunakan diantara semua 

bahan pengajaran lainnya”. Buku merupakan sebuah barang wajib yang dimiliki 

sebagian besar orang untuk mendukung proses belajarnya. Buku memiliki beberapa 

kelebihan dibanding sumber belajar lain, salah satunya yaitu tidak terikat ruang dan 

waktu. Artinya, buku dapat digunakan di mana pun dan kapanpun. Untuk 

memahami seluk beluk tentang buku teks, ada beberapa hal yang perlu dipahami, 

yaitu (1) pengertian buku teks pelajaran, (2) kegunaan buku teks, (3)  keterbatasan 

buku teks, (4) peran buku teks, (5) kriteria buku teks yang baik, dan (6) buku teks 

yang berkualitas. 

2.1.4.1 Pengertian Buku Teks Pelajaran 

Buku adalah kumpulan kertas berisi informasi, tercetak, disusun secara 

sistematis, dijilid dengan kertas tebal atau sejenisnya (Sitepu 2012:8). Prastowo 

(2015:37) menambahkan “buku adalah lembar kertas yang berjilid, baik berisi 

tulisan maupun kosong”. Berdasarkan pengertian tersebut, diketahui bahwa buku 

adalah kumpulan kertas yang berisi informasi maupun kosong, dijilid, dan diberi 

sampul. Buku merupakan salah satu bagian dari sumber belajar yang dapat 

dijadikan sebagai sumber bahan ajar. Buku sebagai sumber belajar adalah buku 
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yang berisi teks tertulis dan mengandung ilmu pengetahuan. Sjamsuddin (2004) 

dalam Komalasari (2014:42) mengemukakan bahwa buku teks merupakan buku 

ajar yang menjadi pegangan utama dalam kegiatan pembelajaran yang digunakan 

oleh peserta didik.  

Menurut Tarigan dan Tarigan (2009:13),  

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 melengkapi 

dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh 

para pemakainya di sekolah-sekolah dan pergururan tinggi, sehingga 

dapat menunjang suatu proses pengajaran. 

Buku teks sama dengan buku pelajaran, sehingga dapat disebut buku teks 

pelajaran. Menurut Prastowo (2015:168), buku teks pelajaran adalah buku yang 

berisi ilmu pengetahuan, dijabarkan dari kompetensi dasar yang tertuang dalam 

kurikulum, di mana buku tersebut digunakan oleh peserta didik untuk belajar. 

Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku Bab I Pasal 1 Ayat 3 

menyebutkan  

Buku teks pelajaran pendidikan dasar, menengah, dan perguruan 

tinggi yang selanjutnya disebut buku teks adalah buku acuan wajib 

untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan menengah atau 

perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka 

peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan 

dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestetis dan 

kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. 

Berdasarkan pendapat dan peraturan yang telah dijabarkan, diketahui bahwa 

buku teks sama dengan buku pelajaran atau buku ajar, kemudian istilah tersebut 

dikenal dengan buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran adalah buku pedoman 

belajar bagi peserta didik yang berisi materi pembelajaran, disusun oleh pakar di 

bidang tersebut sesuai dengan standar nasional pendidikan, untuk mendukung 

proses pembelajaran, sehingga tujuan kurikulum dapat tercapai. 
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Pemakaian buku teks pelajaran tentu mengikuti kurikulum yang sedang 

berlaku. Khusus Kurikulum 2013, buku teks pelajaran memiliki nama tersendiri. 

Permendikbud Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku 

Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 1 Ayat 1 dan 2 

menyebutkan   

(1) Menetapkan Buku Teks Pelajaran sebagai buku siswa yang layak 

digunakan dalam pembelajaran tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 

dan (2) Menetapkan Buku Panduan Guru sebagai buku guru yang layak 

digunakan dalam pembelajaran tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa buku teks pelajaran 

dan buku panduan guru memiliki peran penting dalam pembelajaran. Buku teks 

pelajaran atau Buku Siswa diharapkan mampu membantu peserta didik untuk 

memahami pelajaran. Buku panduan guru atau Buku Guru diharapkan mampu 

membantu guru untuk merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. 

Untuk menambah referensi, guru dapat menggunakan buku pelengkap.  

Buku teks pelajaran sampai saat ini dianggap sebagai bahan ajar pokok. 

Terbukti hampir di seluruh institusi pendidikan menggunakan buku teks pelajaran 

sebagai bahan ajar utamanya. Sebagai bahan ajar, buku teks pelajaran tentu 

memiliki karakteristik. Karakteristik buku teks menurut Tarigan dan Tarigan 

(2009:12-3), yaitu (1) buku pelajaran yang ditujukan bagi peserta didik pada 

jenjang pendidikan tertentu; (2) buku teks selalu berkaitan dengan studi tertentu; 

(3) buku teks merupakan buku standar; (4) buku teks biasanya disusun dan ditulis 

oleh pakar di bidang masing-masing; (5) buku teks ditulis untuk tujuan 

instruksional tertentu; (6) buku teks biasanya dilengkapi dengan sarana 

pembelajaran; (7) buku teks ditulis untuk jenjang pendidikan tertentu; dan (8) buku 

teks ditulis untuk menunjang suatu program pembelajaran. 
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Berdasarkan karakteristik yang telah disebutkan, diketahui ada delapan 

karakteristik agar buku dapat dikatakan sebagai buku teks pelajaran. Apabila 

karakteristik nomor satu sampai lima telah terpenuhi, maka buku sudah dapat 

dikatakan sebagai buku teks pelajaran. Pada hakikatnya, buku teks pelajaran 

merupakan penjabaran dari kurikulum yang diterapkan. Isi buku teks pelajaran 

harus mampu mendukung kegiatan pembejaran dan dapat mencapai tujuan 

pendidikan nasional serta turunannya. Apabila guru telah memahami minimal lima 

karakteristik buku teks, maka guru tersebut akan mampu menyajikan bahan ajar 

yang berkualitas bagi peserta didik. Oleh karena itu, sangat penting memilah dan 

menelaah berbagai jenis sumber belajar khususnya buku teks pelajaran, supaya 

materi yang diterima peserta didik mudah dipahami. 

2.1.4.2 Kegunaan Buku Teks 

Buku teks merupakan buku yang memiliki standar yang digunakan oleh 

peserta didik. Buku teks juga penunjang suatu program pembelajaran. Oleh karena 

itu, buku teks pelajaran merupakan bagian penting dari kegiatan pembelajaran. 

Pentingnya buku teks dalam pembelajaran, tentu mengandung berbagai kegunaan 

bagi pembacanya. Kegunaan buku teks pelajaran, yaitu (1) membantu guru dalam 

melaksanakan kurikulum; (2) menjadi pedoman guru dalam menentukan metode 

pengajaran; (3) memberi kesempatan peserta didik untuk mengulangi pelajaran 

atau mempelajari pelajaran baru; (4) memberikan pengetahuan kepada peserta 

didik dan guru; (5) menjadi penambah angka kredit untuk mendukung kenaikan 

pangkat atau golongan; dan (6) menjadi sumber penghasilan (Prastowo 2015:170).  

Selain itu, Sitepu (2012:21) berpendapat mengenai kegunaan buku teks,

yaitu (1) mempersiapkan diri peserta didik sebelum kegiatan pembelajaran dimulai; 

(2) berinteraksi dalam proses pembelajaran di kelas; (3) pedoman mengerjakan 
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tugas-tugas yang diberikan guru; (4) mempersiapkan diri peserta didik untuk 

menghadapi evaluasi; (5) pedoman membuat desain pembelajaran; (6) sebagai 

acuan mempersiapkan sumber-sumber belajar lain; (7) pedoman mengembangkan 

bahan belajar yang kontekstual; dan (8) pedoman untuk memberikan tugas serta 

bahan evaluasi.  

Begitu banyak manfaat dari buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran 

menyediakan berbagai macam pengetahuan bagi pembacanya. Pengetahuan akan 

menghasilkan pengalaman yang tak langsung. Melalui buku teks pelajaran, 

pengalaman langsung yang didapatkan peserta didik akan menjadi lebih lengkap. 

Jika pengalaman yang telah didapatkan di lapangan diperkuat dengan teori yang 

sesuai, maka akan menjadi konsep yang tak terbantahkan. Oleh karena itu, 

mengapa buku teks dinyatakan sebagai penunjang proses pembelajaran. Kegunaan 

buku teks tersebut dapat dikategorikan sebagai keunggulan buku teks pelajaran, 

karena mampu membuat citra positif bagi buku teks pelajaran. 

2.1.4.3 Keterbatasan Buku Teks  

Sebagai salah satu sumber belajar yang memiliki beraneka karakteristik dan 

manfaat, buku teks pelajaran tidak terlepas dari keterbatasan. Harus disadari bahwa 

sesempurna-sempurnanya buku teks, buku tersebut pasti memiliki kekurangan. 

Kekurangan tersebut dapat berasal dari luar dan dalam buku. Greeny dan Petty 

(1971) dalam Tarigan dan Tarigan (2009:26) menyebutkan keterbatasan buku teks,

yaitu (1) buku teks tidaklah mengajar, artinya buku teks tidak dapat menggantikan 

tugas guru, tetapi buku teks merupakan suatu sarana pengajaran; (2) isi yang 

disajikan sebagai perangkat-perangkat kegiatan belajar dipadu secara artifisial atau 

dibuat-buat agar mendekati kondisi sebenarnya, contohnya percakapan dalam 

pelajaran bahasa, buku teks hanya mampu memberikan gambaran tentang 
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percakapan, tidak dapat memberikan pengalaman langsung terkait percakapan; (3) 

pelatihan-pelatihan dan tugas-tugas kurang memadai, karena keterbatasan-

keterbatasan dalam ukuran buku teks dan begitu banyaknya praktik, pelatihan yang 

perlu dilaksanakan secara perbuatan; (4) sarana-sarana pengajaran sangat sedikit 

dan singkat, karena keterbatasan-keterbatasan ruang, tempat, atau wadah yang 

tersedia di dalamnya; dan (5) bantuan-bantuan yang berkaitan dengan evaluasi 

hanyalah bersifat sugestif dan tidaklah mengevaluasi keseluruhan. 

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa buku teks yang kualitasnya 

terjamin pun, masih memiliki kelemahan atau kekurangan. Artinya jika hanya 

berpedoman pada satu buku teks saja, maka konsep atau pengertian mengenai 

sesuatu masih dapat dibantah dengan teori lain. Oleh karena itu, selain 

menggunakan satu buku teks sebagai pedoman perlu juga menggunakan buku 

acuan lain sebagai pelengkap. Penggunaan buku lain sebagai pelengkap akan 

menjadikan kualitas pembelajaran semakin tinggi. Hal tersebut diperkuat oleh 

pendapat Tarigan dan Tarigan (2009:28) yang menyatakan “agar sarana pengajaran 

semakin lengkap, padu, dan menunjang sehingga kualitas pengajaran semakin 

tinggi dan dapat diharapkan, kualitas hasil belajar pun berkualitas pula”. 

2.1.4.4 Peran Buku Teks  

Buku teks pelajaran mengandung materi yang dapat membantu peserta 

didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, buku teks 

pembelajaran memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Greeny dan 

Petty (1971) dalam Tarigan dan Tarigan (2009:17) menyatakan bahwa peran buku 

teks yaitu (1) mencerminkan suatu sudut pandangan yang tangguh dan modern 

mengenai pengajaran serta mendemonstrasikan aplikasinya dalam bahan 

pengajaran yang disajikan; (2) menyajikan suatu sumber pokok masalah, mudah 
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dibaca, bervariasi, yang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik, sebagai 

dasar bagi program-program kegiatan yang disarankan; (3) menyediakan suatu 

sumber yang tersusun rapi dan bertahap mengenai keterampilan-keterampilan 

ekspresional yang mengemban masalah pokok dalam komunikasi; (4) menyajikan 

bersama-sama dengan buku manual yang mendampinginya, metode-metode, dan 

sarana-sarana pengajaran untuk memotivasi peserta didik; (5) menyajikan fiksasi 

(perasaan yang mendalam) awal yang perlu dan sebagai penunjang bagi latihan-

latihan dan tugas-tugas praktis; dan (5) menyajikan bahan evaluasi dan remedial 

yang serasi dan tepat guna.  

Buku teks harus menampilkan sumber bahan yang mantap, mendalam, dan 

dapat dijadikan sebagai alat evaluasi. Sumber bahan juga harus disusun secara 

sistematis. Artinya disesuaikan dengan hakikat mata pelajaran tersebut seperti 

mudah ke sukar, umum ke khusus, bagian ke menyeluruh, dan sebagainya. Selain 

itu, metode dan sarana pembelajaran harus dibuat menarik, merangsang, dan 

bervariasi, agar peserta didik termotivasi untuk mempelajarinya. Dengan demikian, 

peserta didik dimudahkan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Berdasarkan 

uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara buku teks dan 

kurikulum. 

2.1.4.5 Kriteria Buku Teks yang Baik  

Sjamsuddin (2004) dalam Komalasari (2014:42) mengemukakan bahwa 

buku teks merupakan buku ajar yang menjadi pegangan utama dalam pembelajaran 

yang digunakan oleh peserta didik. Buku ajar bertujuan mempermudah proses 

pembelajaran bagi peserta didik. Menurut Akbar (2013:34-6), buku ajar yang baik 

perlu memiliki kriteria antara lain, yaitu (1) akurat, keakuratan dapat dilihat dari 

kecermatan penyajian, benar memaparkan hasil penelitian, dan tidak salah 
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mengutip pendapat pakar; (2) sesuai, terdapat kesesuaian kompetensi yang harus 

dikuasai dengan cakupan isi, kedalaman pembahasan, dan kompetensi pembaca; 

(3) komunikatif, isi buku mudah dicerna pembaca, sistematis, jelas, dan tidak 

mengandung kesalahan bahasa; (4) lengkap dan sistematis, buku ajar yang baik 

menyebutkan kompetensi yang harus dikuasai, manfaat menguasai kompetensi,  

menyajikan daftar isi dan daftar pustaka, uraian materinya sistematis; (5) 

berorientasi pada student centered, terjadi interaksi antara peserta didik dan sumber 

belajar; (6) berpihak pada ideologi bangsa dan negara, buku ajar yang baik 

mendukung ketakwaan kepada Tuhan, menumbuhkan nilai kemanusiaan, 

menimbulkan kesadaran akan kemajemukan masyarakat, menumbuhkan rasa 

nasionalisme, menumbuhkan kesadaran hukum, dan berpikir logis; (7) kaidah 

bahasa benar, ditulis menggunakan ejaan, istilah, dan struktur kalimat yang tepat; 

serta (8) terbaca, buku ajar yang keterbacaannya tinggi mengandung panjang 

kalimat dan struktur kalimat sesuai pemahaman pembaca. 

Menurut Komalasari (2014:48), prinsip-prinsip penyusunan materi buku 

teks, yaitu (1) akurat, materi hendaknya benar dan akurat dilihat dari segi 

keilmuan; (2) relevan, ada keterkaitan dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi 

Dasar; (3) cukup memadai, tidak kurang atau lebih dalam membantu peserta didik 

mencapai kompetensi; (4) konsisten, jenis dan banyaknya materi sesuai dengan 

kompetensi yang hendak dicapai; (5) aktual, materi sesuai perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; dan (6) struktur keilmuan, penyajian materi sesuai 

struktur keilmuan setiap mata pelajaran. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan 

buku teks yang baik harus memenuhi kriteria seperti yang telah disebutkan. Buku 

yang baik memiliki bahasa yang mudah dipahami pembaca, sistematis, materinya 
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mantap dan mendalam, serta membangkitkan semangat untuk mempelajarinya. 

Oleh karena itu, bagi penulis buku teks, sangat penting untuk memperhatikan 

keakuratan, kesesuaian, kekonsistenan, keterbacaan, dan sebagainya yang 

mendukung buku tersebut menjadi buku yang berkualitas 

2.1.4.6 Buku Teks yang Berkualitas  

Buku teks yang baik adalah buku teks yang berkualitas. Buku teks yang 

berkualitas akan meningkatkan proses pembelajaran. Kualiatas pembelajaran yang 

tinggi akan meningkatkan hasil belajar. Menurut Greene dan Petty (1971) dalam 

Tarigan dan Tarigan (2009:20), kategori buku teks yang berkualitas, yaitu (1) buku 

teks harus menarik minat peserta didik; (2) buku teks harus mampu memberi 

motivasi kepada para peserta didik; (3) buku teks harus memuat ilustrasi yang 

menarik bagi peserta didik; (4) buku teks seyogianya mempertimbangkan aspek-

aspek linguistik, sehingga sesuai dengan kemampuan para peserta didik; (5) buku 

teks isinya harus berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya, lebih baik 

lagi jika dapat menunjangnya dengan rencana, sehingga semuanya merupakan 

suatu kebulatan yang utuh dan terpadu; (6) buku teks harus dapat merangsang 

aktivitas-aktivitas pribadi peserta didik; (7) buku teks harus dengan sadar dan tegas 

menghindari konsep-konsep yang samar-samar dan tidak biasa, agar tidak 

membuat bingung peserta didik; (8) buku teks harus mempunyai sudut pandang 

yang jelas dan tegas, sehingga pada akhirnya menjadi sudut pandang para 

pemakainya; (9) buku teks harus mampu memberi pemantapan, penekanan pada 

nilai-nilai anak dan orang dewasa; dan (10) buku teks harus dapat menghargai 

perbedaan-perbedaan pribadi para pemakainya.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa buku teks yang 

berkualitas harus menarik, memberi motivasi, memberi gambaran, bahasanya 
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mudah dipahami, terpadu, kejelasan konsep, memiliki sudut pandang yang jelas, 

memantapkan nilai-nilai, dan dapat menghargai perbedaan pribadi pembaca. 

2.1.5 Kedudukan Buku Teks Pelajaran dalam Pembelajaran 

Berbagai model pembelajaran menyebutkan buku termasuk dalam 

komponen sumber belajar atau bahan belajar. Dilihat dari kepentingan peserta 

didik, buku disebut sebagai bahan belajar, sedangkan dilihat dari kepentingan guru, 

buku digunakan sebagai salah satu bahan untuk mengajar peserta didik. Menurut 

Gustafon & Branch (2002) dalam Sitepu (2014:19), penetapan buku sebagai 

sumber belajar tidak selalu sama dalam setiap model-model pembelajaran. Model 

Pembelajaran Berorientasi Sistem khususnya Model Instructional Development 

Institute (IDI) memasukkan buku pada tahap penelaahan media pembelajaran dan 

model The Interservice Procedures for Instructional System Development (IPISD) 

memasukkanya pada tahap pengkajian/pemilihan bahan belajar yang tersedia. 

Sementara itu, Model Dick dan Carrey memasukkan buku pada tahap 

pengembangan dan pemilihan bahan pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat tersebut, terlihat bahwa buku teks pembelajaran 

sebagai sumber belajar terdapat dalam beberapa model walaupun penempatannya 

berbeda, tetapi tidak dapat diabaikan dalam proses belajar dan pembelajaran. Buku 

teks pelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang berisi bahan yang 

diperlukan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dituntut dalam kurikulum. 

Jadi kedudukan buku teks pelajaran sangat penting bagi keberlangsungan 

pembelajaran. 

2.1.6 Kurikulum 2013 

Kurikulum merupakan seperangkat perencanaan pembelajaran yang
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dijadikan pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum terus 

berganti seiring perkembangan zaman. Hal tersebut terjadi, karena pemerintah 

berupaya untuk menyiapkan generasi muda, supaya mampu bersaing di masa depan 

dengan segala kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sepanjang sejarah 

perjalanan pendidikan Indonesia, kurikulum telah berganti sebanyak sepuluh kali, 

yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang mulai diterapkan pada 

pertengahan tahun 2013. Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari 

kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum 2004 dan Kurikulum 2006. Kurikulum 

2013 menekankan pendidikan karakter. Untuk memahami Kurikulum 2013 secara 

lebih mendalam, akan diperjelas melalui beberapa pembahasan seperti: (1) 

pengertian Kurikulum 2013, (2) tujuan Kurikulum 2013, (3) prinsip-prinsip 

pengembangan Kurikulum 2013, dan (4) Standar Kompetensi Lulusan dan 

Kompetensi Inti. 

2.1.6.1 Pengertian Kurikulum 2013 

Untuk mempersiapkan lulusan pendidikan memasuki era globalisasi yang 

penuh tantangan dan ketidakpastian, diperlukan pendidikan yang dirancang 

berdasarkan kebutuhan di lapangan. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan 

penataan kurikulum. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang dikeluarkan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Bulan Juli 

2013. Tema pengembangan Kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia 

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

dan pengetahuan yang terintegrasi (Mulyasa 2014:99). Peserta didik dituntut untuk 

paham materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi serta memiliki budi pekerti 
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luhur. Oleh karena itu, Kurikulum 2013 sering disebut dengan kurikulum berbasis 

karakter.  

Nuh (2013) menyatakan bahwa Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis 

kompetensi yang pernah digagas dalam rintisan Kurikulum 2004. Rumusannya 

berdasarkan pada sudut pandang yang berbeda dengan kurikulum berbasis materi, 

sehingga sangat dimungkinkan terjadi perbedaan persepsi tentang bagaimana 

kurikulum seharusnya dirancang, sehingga menyebabkan munculnya berbagai 

kritik dari yang terbiasa menggunakan kurikulum berbasis materi. Untuk sebab itu,

perlu memahami lebih dahulu terhadap konstruksi kompetensi dalam kurikulum 

sesuai koridor yang telah digariskan UU Sisdiknas, sebelum mengkritik. Hal serupa 

juga diungkapkan Mulyasa (2014:66), “Kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut 

dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang pernah diujicobakan pada tahun 

2004”. 

Kurikulum 2013 berbasis kompetensi dimaknai sebagai suatu konsep 

kurikulum yang menekankan pada pengembangan kompetensi dengan standar 

performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa 

penguasaan seperangkat kompetensi tertentu. Kurikulum 2013 diarahkan untuk 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat 

peserta didik, agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, 

dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab (Mulyasa 2014:68). 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kurikulum 2013 

merupakan kurikulum baru yang berbasis kompetensi. Berkaitan dengan 

kompetensi, Kurikulum 2013 berupaya untuk meningkatkan dan menyeimbangkan 

kemampuan softskill dan hardskill yang berupa pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. Penghayatan terhadap nilai-nilai agama dan yang berlaku di 
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masyarakat tidak lepas dari pencapaian kompetensi tersebut. Selain itu, tumbuhnya 

sikap aktif, kreatif, inovatif, produktif, mandiri, jujur, dan bertanggung jawab 

mampu diwujudkan. Kompetensi-kompetensi tersebut dimasukkan ke dalam 

Kurikulum 2013, karena pemerintah memiliki pengharapan, supaya generasi muda 

dapat menghadapi tantangan perkembangan zaman dan selalu berpegang teguh 

kepada nilai-nilai luhur bangsa. 

2.1.6.2 Tujuan Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 merupakan rangkaian penyempurnaan terhadap kurikulum 

yang telah dirilis tahun 2004 yang berbasis kompetensi, kemudian diteruskan 

dengan Kurikulum 2006 atau KTSP (Kurniasih dan Berlin 2014:7). Seperti yang 

dikemukakan di berbagai media masa, bahwa melalui pengembangan Kurikulum 

2013 akan menghasilkan generasi Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, 

afektif melalui penguatan sikap (tahu mengapa), keterampilan (tahu bagaimana), 

dan pengetahuan (tahu apa) yang terintegrasi serta membentuk watak dan 

peradaban bangsa yang bermartabat.  

Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur 

Kurikulum sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah menyebutkan “Kurikulum 2013 

bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan 

hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, 

dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban dunia”. Diharapkan setiap tingkat satuan pendidikan di 

Indonesia memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari khususnya 

di sekolah.  

Menurut Fadlillah (2014:25), tujuan Kurikulum 2013 antara lain (1) 

meningkatkan mutu pendidikan dengan menyeimbangkan softskill dan hardskill

melalui pengetahuan, sikap, dan keterampilan; (2) membentuk dan meningkatkan 



40

 

sumber daya manusia yang produktif, kreatif, dan inovatif sebagai modal 

pembangunan bangsa dan negara; (3) meringankan guru dalam menyampaikan 

materi dan menyiapkan administrasi mengajar; (4) meningkatkan peran serta 

pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat secara seimbang dalam menentukan 

dan mengendalikan kualitas; dan (5) meningkatkan persaingan antarsatuan 

pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. 

Tujuan sebuah kurikulum tentu membuat kebermaknaan terhadap suatu 

pendidikan. Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah dijabarkan, diketahui bahwa 

tujuan Kurikulum 2013 menyentuh peserta didik, guru, masyarakat, pemerintah, 

dan pihak lain yang terkait dengan pendidikan. Kurikulum 2013 memiliki tujuan 

utama yaitu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, agar mampu bersaing 

dengan negara-negara lain. Untuk mewujudkan peningkatan mutu pendidikan, 

dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Menciptakan sumber daya 

manusia yang berkualitas tidak hanya menjadi tugas guru, tetapi peran serta seluruh 

pihak yang terkait dengan pendidikan juga diperlukan. Oleh karena itu, seluruh 

satuan pendidikan akan merasa termotivasi untuk menjadi terbaik, sehingga akan 

timbul kompetisi di antara satuan pendidikan demi menghasilkan lulusan yang 

berdaya saing tinggi. Dengan demikian, seluruh aspek akan saling berhubungan 

untuk mencapai tujuan Kurikulum 2013 

2.1.6.3 Prinsip Pengembangan Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 tercipta karena dilatarbelakangi oleh perkembangan zaman

yang tidak dapat dicegah. Kebutuhan akan generasi muda yang berdaya saing 

tinggi seakan menjadi prioritas di era masa kini. Untuk mewujudkan hal tersebut, 

kesuksesan implementasi Kurikulum 2013 menjadi harga mati. Untuk 
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menyukseskan pengimplementasian Kurikulum 2013, perlu berpedoman pada 

suatu prinsip. Menurut Balitbang Kemendikbud (2013) dalam Mulyasa (2014:81-

2), pengembangan Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi perlu 

memerhatikan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) 

pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada standar nasional pendidikan; 

(2) kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan 

prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta 

didik; (3) mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan pencapaian 

kompetensi; (4) standar kompetensi lulusan dijabarkan dari tujuan pendidikan 

nasional dan kebutuhan masyarakat, negara, serta perkembangan global; (5) standar 

isi dijabarkan dari standar kompetensi lulusan; (6) standar proses dijabarkan dari 

standar isi; (7) standar penilaian dijabarkan dari standar kompetensi lulusan, 

standar isi, dan standar proses; (8) standar kompetensi lulusan dijabarkan ke dalam 

kompetensi inti; (9) kompetensi inti dijabarkan ke dalam kompetensi dasar yang 

dikontekstualisasikan dalam satu mata pelajaran; (10) kurikulum satuan pendidikan 

dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan; (11) 

proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik, untuk berpartisipasi aktif, serta memberi 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik; (12) penilaian hasil 

belajar berbasis proses dan produk; serta (13) proses belajar dengan pendekatan 

ilmiah (scientific approach).

Prinsip digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan sesuatu. Prinsip 

dibuat untuk mengurangi kebingungan yang muncul. Prinsip pengembangan 

Kurikulum 2013 berpedoman pada standar nasional pendidikan. Prinsip 
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pengembangan Kurikulum 2013 bermula dari tujuan pendidikan nasional, 

kemudian diturunkan menjadi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar 

proses, standar penilaian, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Muara dari 

pengembangan tersebut untuk mewujudkan pencapaian kompetensi oleh peserta 

didik. 

2.1.6.4 Standar Kompetensi Lulusan dan Kompetensi Inti Kelas I SD/MI Tema 

Keluargaku 

Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar 

Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, 

standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, serta standar 

pembiayaan. Secara garis besar, ketentuan tentang standar kompetensi lulusan 

dideskripsikan sebagai berikut: (1) standar kompetensi lulusan digunakan sebagai 

pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan 

pendidikan; (2) standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh 

mata pelajaran; serta (3)standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan (Mulyasa 2014:24). 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 

2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah, 

kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Lulusan SD/MI/SDLB/Paket A memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

seperti pada Tabel 2.1 berikut: 
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Tabel 2.1 Standar Kompetensi Lulusan 

Dimensi Kualifikasi Kemampuan

Sikap Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, 

berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

Pengetahuan Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan 

budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan 

rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

Keterampilan Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan 

kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang 

ditugaskan kepadanya. 

Kompetensi Inti merupakan operasionalisasi 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, pengetahuan, dan 

keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, 

dan mata pelajaran. Kompetensi Inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang 

antara soft skills dan hard skills (Mulyasa 2014:174).  

Kompetensi Inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi (organizing 

element) Kompetensi Dasar. Sebagai unsur pengorganisasi, Kompetensi Inti 

merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi 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 yang dipelajari peserta didik. 

Organisasi horizontal Kompetensi Dasar adalah keterkaitan antara konten 
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Kompetensi Dasar satu mata pelajaran dengan isi Kompetensi Dasar dari mata 

pelajaran yang berbeda dalam satu pertemuan mingguan dan kelas yang sama, 

sehingga terjadi proses saling memperkuat (Mulyasa 2014:175). 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 

2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum sekolah dasar/madrasah 

ibtidaiyah, Kompetensi Inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta 

didik pada kelas tertentu. Melalui Kompetensi Inti, integrasi vertikal berbagai 

Kompetensi Dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Rumusan kompetensi inti 

menggunakan notasi sebagai berikut: (1) Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk 

kompetensi inti sikap spiritual; (2) Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti 

sikap sosial; (3) Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan 

(4) Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan.  

Uraian tentang Kompetensi Inti untuk kelas I sekolah dasar/madrasah 

ibtidaiyah dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut: 

Tabel 2.2 Kompetensi Inti 

No Kompetensi Inti

1 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.

3 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah.

4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam 

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia.
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2.1.7 Materi Pembelajaran 

Sebagai buku teks pelajaran yang mengacu pada kurikulum berbasis 

kompetensi, Buku Guru dan Buku Siswa memuat rencana pembelajaran berbasis 

aktivitas. Di dalam buku tersebut dirancang urutan pembelajaran yang dinyatakan 

dalam kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan peserta didik. Dengan demikian, 

buku tersebut memberi arahan mengenai hal-hal yang harus dilakukan guru dan 

peserta didik untuk mencapai kompetensi tertentu. Peserta didik diharapkan 

mampu memahami dan mempraktikkan materi-materi yang tercantum di dalamnya 

secara mandiri atau kelompok, bukan hanya dibaca, diisi, ataupun dihafal. Buku 

Guru dan Buku Siswa tema “Keluargaku” terdiri dari empat subtema. Setiap 

subtema dijabarkan ke dalam enam pembelajaran. Setiap pembelajaran terdapat 

beberapa mata pelajaran yang diintegrasikan, sehingga setiap pembelajaran 

memuat beberapa materi pembelajaran. Komposisi subtema dalam Buku Guru dan 

Buku Siswa tema “Keluargaku” terdiri dari empat subtema, yaitu (1) Anggota 

Keluargaku; (2) Kegiatan Keluargaku; (3) Keluarga Besarku; serta (4) 

Kebersamaan dalam Keluarga. 

2.1.7.1 Subtema 1 (Anggota Keluargaku) 

Subtema 1 dijabarkan ke dalam enam pembelajaran dan setiap pembelajaran 

memuat beberapa materi pembelajaran. Berikut uraian mengenai materi yang 

terdapat dalam setiap pembelajaran: (1) Pembelajaran 1: teks bacaan “Keluarga 

Udin” dan teks lagu “Satu Satu Aku Sayang Ibu”; (2) Pembelajaran 2: teks lagu 

“Ruri Abangku”, teks kegiatan keluarga, bermain peran (percakapan), dan 

menebalkan gambar; (3) Pembelajaran 3: mendengarkan cerita guru tentang 

olahraga dan menghitung anggota keluarga; (4) Pembelajaran 4: silsilah keluarga, 
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membaca nyaring, bermain peran (percakapan), dan menghitung alat makan; (5) 

Pembelajaran 5: teks bacaan “Keluargaku”, menyalin kata-kata, dan mengamati 

gambar; serta (6) Pembelajaran 6: permainan “Sahabat dan Karib” serta pasangan 

bilangan. 

2.1.7.2 Subtema 2 (Kegiatan Keluargaku) 

Subtema 2 dijabarkan ke dalam enam pembelajaran dan setiap pembelajaran 

memuat beberapa materi pembelajaran. Berikut uraian mengenai materi yang 

terdapat dalam setiap pembelajaran: (1) Pembelajaran 1: teks bacaan “Makan Pagi 

Bersama Keluarga”, peraturan makan, dan soal cerita; (2) Pembelajaran 2: teks 

bacaan “ Menonton Televisi Bersama Keluarga”, teks lagu “Bunda Piara”, dan 

permainan Ayam dan Elang; (3) Pembelajaran 3: mendengarkan cerita guru; (4) 

Pembelajaran 4: mengamati gambar membersihkan rumah; (5) Pembelajaran 5: 

membaca nyaring dan soal cerita; serta (6) Pembelajaran 6: mendengarkan cerita 

guru dan permainan papan titian. 

2.1.7.3 Subtema 3 (Keluarga Besarku) 

Subtema 3 dijabarkan ke dalam enam pembelajaran dan setiap pembelajaran 

memuat beberapa materi pembelajaran. Berikut uraian mengenai materi yang 

terdapat dalam setiap pembelajaran: (1) Pembelajaran 1: mendengarkan cerita guru 

“Keluarga Besar Udin” dan nilai tempat bilangan; (2) Pembelajaran 2: teks bacaan 

“Ulang Tahun Kakek”, teks lagu “Paman Datang”, dan penjumlahan; (3) 

Pembelajaran 3: teks bacaan “Berkumpul dengan Keluarga Besar” dan 

pengurangan; (4) Pembelajaran 4: membaca nyaring, mengamati gambar, dan 

bentuk-bentuk bangun datar; (5) Pembelajaran 5: bermain peran (percakapan) dan 

silsilah keluarga besar; serta (6) Pembelajaran 6: permainan menemukan bentuk-

bentuk bangun datar dan bercerita pengalaman setelah melakukan permainan.  
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2.1.7.4 Subtema 4 (Kebersamaan dalam Keluarga) 

Subtema 4 dijabarkan ke dalam enam pembelajaran dan setiap pembelajaran 

memuat beberapa materi pembelajaran. Berikut uraian mengenai materi yang 

terdapat dalam setiap pembelajaran: (1) Pembelajaran 1: mengamati gambar dan 

menyalin kata-kata; (2) Pembelajaran 2: teks bacaan “Merapikan Kebun Bersama 

Keluarga”; (3) Pembelajaran 3: membaca nyaring, teks lagu “Ayo Bernyanyi” dan 

mendengarkan cerita guru; (4) Pembelajaran 4: teks bacaan “Pergi Ke Pantai” dan 

mengamati gambar; (5) Pembelajaran 5: teks bacaan “Hari Raya” dan menyalin 

kata; serta (6) Pembelajaran 6: teks bacaan “Ulang Tahun Siti”, bangun datar, 

membuat topi ulang tahun, dan permainan “Sendok Kelereng”.

Materi dalam setiap pembelajaran telah diuraikan, agar gambaran mengenai 

materi lebih konkret dapat dilihat pada lampiran 12-15. 

2.1.8 Taksonomi Bloom dan Anderson Sebagai Rujukan Analisis Indikator 

dan Tujuan Pembelajaran  

Menurut Akbar (2013:10), “indikator merupakan penanda perubahan nilai, 

pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perilaku yang dapat diukur”. Indikator 

merupakan penjabaran dari kompetensi dasar. Indikator-indikator yang dijabarkan 

merupakan acuan yang digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar 

yang bersangkutan. Pengembangan kompetensi dasar menjadi indikator dapat 

menggunakan rujukan taksonomi Bloom untuk mencari dan merumuskan indikator 

dan tujuan pembelajaran. Bloom bersama timnya (1956) menganalisis perilaku 

belajar akademik, hasil analisis tersebut dikenal dengan taksonomi Bloom. 

Taksonomi Bloom menggolongkan kategori perilaku belajar menjadi tiga 

golongan, yaitu (1) ranah kognitif, (2) afektif, dan (3) psikomotorik (Yulaelawati 

2007:71). 



48

 

2.1.8.1 Ranah Kognitif 

Bloom menggolongkan ranah kognitif ke dalam enam tingkatan, mulai dari 

pengetahuan sederhana atau penyadaran terhadap fakta-fakta sebagai tingkatan 

yang paling rendah ke penilaian yang lebih kompleks sebagai tingkatan yang paling 

tinggi. Keenam tingkatan tersebut, yaitu (1) pengetahuan, (2) pemahaman, (3) 

penerapan, (4) analisis, (5) sintesis, dan (6) penilaian (Yulaelawati 2007:71-3). 

Uraian mengenai enam tingkatan tersebut, sebagai berikut: 

(1) Pengetahuan adalah ingatan terhadap hal-hal yang telah dipelajari 

sebelumnya. Pengetahuan merupakan kemampuan awal meliputi 

kemampuan mengetahui sekaligus menyampaikan ingatannya. Contoh kata 

kerja: meniru, menyebutkan, menghafal, mengulang, mengenali, 

menamakan atau memberi label, mendaftar, mengurutkan, menyadari, 

menyusun, mengaitkan, mengutip, menggambar, membilang, 

mengidentifikasi, menunjukkan, membuat indeks, memasangkan, 

menemutunjukkan, membuat kerangka, menandai, membaca, mencatat, 

mereproduksi, meninjau, memilih, menyatakan, mempelajari, mentabulasi, 

memberi kode, menelusuri, dan menulis.  

(2) Pemahaman adalah kemampuan untuk memahami materi/bahan. Proses 

pemahaman terjadi karena adanya kemampuan menjabarkan suatu 

materi/bahan ke materi/bahan lain. Contoh kata kerja: menambah, 

memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan, merinci, 

mengasosiasikan, membandingkan, menghitung, mengkontraskan, 

mengubah, mempertahankan, menguraikan, menjalin, membedakan, 

mendiskusikan, mengunggulkan, menggali, mengira, mencontohkan, 

menerangkan, mengemukakan, memperluas, mempola, memfaktorkan, 
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menggeneralisasikan, memberikan, menyimpulkan, berinteraksi, 

mengumpulkan, memaknai, mengamati, merumuskan kembali, 

menggrafikkan, meramalkan, memperbaiki, menulis kembali, membuat 

abstraksi, merangkum, menjabarkan, dan mengkomunikasikan secara 

visual. 

(3) Penerapan adalah kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari dan dipahami ke dalam situasi konkret, nyata, dan baru. 

Kemampuan tersebut mencakup penggunaan pengetahuan, aturan, rumus, 

konsep, prinsip, hukum, dan teori. Contoh kata kerja: memerlukan,  

menyesuaikan, mengalokasikan, mengurutkan, menerapkan, menentukan, 

menugaskan, memeroleh, mencegah, menangkap, memodifikasi, 

mengklasifikasikan, melengkapi, menghitung, membangun, membiasakan, 

mendemonstrasikan, menurunkan, menemukan, menggambarkan, 

menemukan kembali, membagankan, menggunakan, menilai, melatih, 

menggali, membuka, mengemukakan, membuat faktor, membuat gambar, 

membuat grafik, menangani, mengilustrasikan, mengadaptasi, menyelidiki, 

memanipulasi, mempercantik, mengoperasikan, mempersoalkan, 

mengkonsepkan, melaksanakan, meramalkan, menyiapkan, memberi harga, 

memproses, memproduksi, memproyeksikan, melindungi, menyediakan, 

mengaitkan, melingkari, menyusun, mempertunjukkan, mensimulasikan, 

mensketsakan, memecahkan, mentabulasi, membuat transkip, 

menterjemahkan, dan melakukan. 

(4) Analisis adalah kemampuan untuk menguraikan materi ke dalam bagian-

bagian yang lebih terstruktur dan mudah dimengerti. Kemampuan 

menganalisis termasuk mengidentifikasi bagian-bagian, menganalisis kaitan 
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antarbagian, serta mengenali atau mengemukakan organisasi dan hubungan 

antarbagian tersebut. Contoh kata kerja: membedakan, membandingkan, 

mengolah, menganalisis, memberi harga/nilai, menilai, mengategorikan, 

mengontraskan, mengkritik, mengunggulkan, melakukan pengujian, 

melakukan percobaan, mempertanyakan, dan mengetes. 

(5) Sintesis adalah kemampuan untuk mengumpulkan bagian-bagian menjadi 

suatu bentuk yang utuh dan menyeluruh. Kemampuan tersebut meliputi 

memproduksi bentuk komunikasi yang unik dari segi tema dan cara 

mengomunikasikannya. Contoh kata kerja: menyiapkan, menyusun, 

mengoleksi, mengonstruksi, menciptakan, merancang, mendesain, 

merumuskan, membangun, mengelola, mengorganisasikan, merencanakan, 

membentuk, membuat pola/bentuk, dan menulis. 

(6) Penilaian adalah kemampuan untuk memperkirakan dan menguji nilai suatu 

materi (pernyataan, novel, puisi, laporan penelitian) untuk tujuan tertentu. 

Penilaian didasari dengan kriteria yang terdefinisikan. Kriteria terdefinisi ini 

mencakup kriteria internal (organisasi) atau kriteria eksternal (terkait 

dengan tujuan) yang telah ditentukan. Peserta didik dapat menentukan 

kriteria sendiri atau memperoleh kriteria dari narasumber. Contoh kata 

kerja: menghargai, menyanggah, menilai, menguji, mengintegrasikan, 

mempertahankan, meramalkan, mendukung, memilih, dan mengevaluasi. 

2.1.8.2 Ranah Afektif 

Taksonomi Krathwohl (1998) mengurutkan ranah afektif berdasarkan 

penghayatan. Penghayatan tersebut berhubungan dengan proses ketika perasaan 
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seseorang beralih dari kesadaran umum ke penghayatan yang mengatur perilakunya 

secara konsisten terhadap ssesuatu. Ranah afektif digolongkan ke dalam lima 

tingkatan, yaitu (1) penerimaan, (2) penanggapan, (3) perhitungan/penilaian, (4) 

pengaturan/pengelolaan, dan (5) bermuatan nilai (Yulaelawati 2007:74-5). 

Uraiannya sebagai berikut: 

(1) Penerimaan adalah kesadaran atau kepekaan yang disertai keinginan untuk 

bertoleransi terhadap suatu gagasan, benda, dan gejala. Contoh kata kerja: 

menunjukkan penerimaan dengan mengiyakan, mendengarkan, dan 

menanggapi sesuatu. 

(2) Penanggapan adalah kemampuan memberikan tanggapan atau respon 

terhadap suatu gagasan, benda, bahan, atau gejala tertentu. Contoh kata 

kerja: mematuhi, menuruti, tunduk, mengikuti, mengomentari, bertindak 

sukarela, mengisi waktu senggang, dan menyambut. 

(3) Perhitungan atau penilaian adalah kemampuan memberi penilaian atau 

perhitungan terhadap gagasan, bahan, benda, dan gejala. Contoh kata kerja: 

meningkatkan kelancaran berbahasa atau dalam berinteraksi, menyerahkan, 

melepaskan sesuatu, membantu, menyumbang, mendukung, dan mendebat. 

(4) Pengaturan atau pengelolaan adalah kemampuan mengatur atau mengelola 

terkait dengan tindakan penilaian dan perhitungan yang telah dimiliki. 

Contoh kata kerja: mendiskusikan, menteorikan, merumuskan, membangun, 

opini, menyeimbangkan, dan menguji. 

(5) Bermuatan nilai adalah tindakan puncak dalam perwujudan perilaku 

sesorang yang secara konsisten sejalan dengan nilai atau seperangkat nilai-

nilai yang dihayatinya secara mendalam. Contoh kata kerja: memperbaiki, 
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membutuhkan, menempatkan pada standar yang tinggi, mencegah, berani 

menolak, mengelola, dan mencari penyelesaian dari suatu masalah. 

2.1.8.3 Ranah Psikomotorik 

Harrow (1972) mengelola taksonomi ranah psikomotorik menurut derajat 

koordinasi yang meliputi koordinasi ketaksengajaan dan kemampuan yang 

dilatihkan. Ranah psikomotorik digolongkan ke dalam lima tingkatan, mulai dari 

refleks yang sederhana pada tingkatan rendah ke gerakan saraf otot yang lebih 

kompleks pada tingkatan tertinggi. Kelima tingkatan tersebut, yaitu (1) gerakan 

refleks, (2) gerakan dasar, (3) gerakan tanggap, (4) kegiatan fisik, dan (5) 

komunikasi tidak berwacana (Yulaelawati 2007:75-7). Uraiannya sebagai berikut: 

(1) Gerakan refleks adalah tindakan yang ditunjukkan tanpa belajar dalam 

menanggapi stimulus. Contoh kata kerja: merentangkan, memperluas, 

melenturkan, meregangkan, dan menyesuaikan postur tubuh dengan 

keadaan. 

(2) Gerakan dasar adalah pola gerakan yang terbentuk berdasarkan campuran 

gerakan refleks dan gerakan yang lebih kompleks. Contoh kata kerja: 

berlari, berjalan, mendorong, menggenggam, mencengkeram, mencekal, 

merenggut, menyambar, memegang, merebut, menggunakan, dan 

memanipulasi. 

(3) Gerakan tanggap adalah penafsiran terhadap segala rangsang yang membuat 

seseorang mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Contoh kata 

kerja: waspada, kecermatan melihat, mendengar dan bergerak, meloncat, 

menangkap, menyepak, dan menggalah. 

(4) Kegiatan fisik adalah kegiatan yang memerlukan kekuatan otot, kekuatan 

mental, ketahanan, kecerdasan, kegesitan, dan kekuatan suara. 
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(5) Komunikasi tidak berwacana adalah komunikasi melalui gerakan tubuh. 

Gerakan tubuh tersebut merentang dari ekspresi mimik muka sampai 

dengan gerakan koreografi yang rumit. 

Taksonomi Bloom telah dikenal dan digunakan sejak tahun 1956 sampai 

sekarang. Anderson (1990) melakukan perbaikan terhadap taksonomi Bloom, 

perbaikkan yang dikemukakan Anderson adalah perubahan dari kata benda ke kata 

kerja (Yulaelawati 2007:80). Terdapat enam tingkatan ranah kognitif dalam 

taksonomi Bloom, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, 

dan penilaian. Enam tingkatan taksonomi Bloom diperbaiki oleh Anderson. Hasil 

perbaikan tersebut, yaitu pengetahuan diperbaiki menjadi mengingat, pemahaman 

diperbaiki menjadi memahami, penerapan diperbaiki menjadi menerapkan, analisis 

diperbaiki menjadi menganalisis, sintesis diperbaiki menjadi menilai, dan penilaian 

diperbaiki menjadi menciptakan (Yulaelawati 2007:79). Dengan demikian, 

taksonomi Anderson (perbaikan taksonomi Bloom) digolongkan menjadi enam 

tingkatan, yaitu (1) mengingat, (2) memahami, (3) menerapkan, (4) menganalisis, 

(5) menilai, dan (6) menciptakan. Uraian terkait taksonomi Anderson (perbaikan 

taksonomi Bloom) sebagai berikut (Yulaelawati 2007:83-8): 

(1) Mengingat merupakan tingkatan paling rendah. Mengingat dapat 

didefinisikan sebagai proses menjelaskan jawaban faktual, menguji ingatan, 

dan pengenalan. Contoh kata kerja: memilih, menguraikan, mendefinisikan, 

menunjukkan, memberi label, mendaftar, menempatkan, memadankan, 

mengingat, menamakan, menghilangkan, mengutip, mengenali, 

menentukan, dan menyatakan. 
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(2) Memahami merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari mengingat. 

Memahami dapat didefinisikan sebagai proses menerjemahkan, 

menjabarkan, menafsirkan, dan membuat perhitungan. Contoh kata kerja: 

menggolongkan, mempertahankan, mendemonstrasikan, membedakan, 

menerangkan, mengekspresikan, mengemukakan, memperluas, memberi 

contoh, menggambarkan, menunjukkan, mengaitkan, menafsirkan, 

menaksir, mempertimbangkan, memadankan, membuat ungkapan, 

mewakili, menyatakan kembali, menulis kembali, menentukan, merangkum, 

mengatakan, menerjemahkan, dan menjabarkan. 

(3) Menerapkan merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari memahami. 

Contoh kata kerja: menerapkan, menentukan, mendramatisasikan, 

menjelaskan, menggeneralisasikan, memperkirakan, mengelola, mengatur, 

menyiapkan, menghasilkan, memproduksi, memilih, menunjukkan, 

membuat sketsa, menyelesaikan, dan menggunakan. 

(4) Menganalisis merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari menerapkan. 

Menganalisis dapat didefinisikan sebagai proses memecahkan ke dalam 

bagian, bentuk, dan pola. Contoh kata kerja: menganalisis, 

mengkategorikan, mengelompokkan, membandingkan, membedakan, 

mengunggulkan, mendiversifikasikan, mengidentifikasi, menyimpulkan, 

membagi, merinci, memilih, menentukan, menunjukkan, dan melaksanakan 

survei. 

(5) Menilai merupakan tingkatan yang lebih tinggi daripada menganalisis. 

Contoh kata kerja: menghargai, mempertimbangkan, mengkritik, 

mempertahankan, dan membandingkan. 
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(6) Menciptakan merupakan tingkatan yang paling tinggi. Menciptakan dapat 

didefinisikan sebagai proses menggabungkan unsur-unsur ke dalam bentuk 

atau pola yang sebelumnya kurang jelas. Contoh kata kerja: memilih, 

menentukan, menggabungkan, mengombinasikan, mengarang, 

mengontruksi, membangun, menciptakan, mendesain, merancang, 

mengembangkan, melakukan, merumuskan, membuat hipotesis, 

menemukan, membuat, mempercantik, mengawali, mengelola 

merencanakan, memproduksi, memainkan peran, dan menceritakan. 

Perumusan indikator dan tujuan pembelajaran tentunya harus memerhatikan 

kata kerja operasional yang dipakai. Oleh karena itu, taksonomi Bloom dan 

Anderson dapat dijadikan pedoman untuk menentukan kata kerja operasional 

dalam merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran, sehingga indikator dan 

tujuan pembelajaran yang telah dibuat dapat diukur demi tercapainya kompetensi 

yang telah ditentukan. 

2.1.9 Unsur-unsur Perumusan Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran merupakan salah satu bagian strategi pembelajaran 

yang memiliki pengaruh cukup besar. Tanpa tujuan pembelajaran, sebuah 

pembelajaran tidak akan berarti. Menurut Majid (2013:108), “tujuan pembelajaran 

merupakan sasaran yang hendak dicapai pada akhir pengajaran, serta kemampuan 

yang dimiliki”. Dengan demikian, tujuan pembelajaran adalah kompetensi atau 

keterampilan yang diharapkan dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan komponen yang harus ada dalam 

sebuah RPP. Merumuskan tujuan pembelajaran harus menggunakan kata kerja 

operasional. Penggunaan kata kerja operasional bertujuan memudahkan 
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pengukuran ketercapaian tujuan pembelajaran. Terdapat empat komponen pokok 

dalam merumuskan tujuan pembelajaran (Majid 2013:109), yaitu (1) penentuan 

subjek belajar untuk menunjukkan sasaran belajar; (2) kemampuan atau 

kompetensi yang dapat diukur; (3) keadaan dan situasi dimana siswa dapat 

mendemonstrasikan penampilannya; dan (4) standar kualitas dan kuantitas hasil 

belajar.  

Berdasarkan komponen-komponen tersebut, dapat dirumuskan bahwa 

tujuan pembelajaran mengandung unsur-unsur: (1) audience (peserta didik), (2) 

behavior (perilaku yang harus dimiliki), (3) condition (kondisi dan situasi), dan (4) 

degree (kualitas dan kuantitas hasil belajar). Komponen-komponen tersebut dikenal 

dengan istilah ABCD. Berikut uraian tentang komponen-komponen perumusan 

tujuan pembelajaran (Setijowati 2013:47), yaitu: 

(1) A = Audience (berarti siapa yang harus mencapai tujuan pembelajaran 

tersebut. Misalnya, peserta didik, mahasiswa, dan sebagainya).

(2) B = Behavior (menunjukkan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil 

belajar. Dapat berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Misalnya, 

peserta didik dapat menyebutkan, peserta didik dapat menjelaskan, dan 

sebagainya).

(3) C = Condition (menunjukkan syarat yang harus dipenuhi agar perilaku yang 

diharapkan dapat tercapai. Misalnya, dengan membaca teks, dengan 

mendengarkan penjelasan guru, dan sebagainya).

(4) D = Degree (menunjukkan derajat atau standar pencapaian. Misalnya, 

dengan benar, minimal 2 benda, dan sebagainya
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2.2 Kajian Empiris 

Penelitian di bidang pendidikan telah banyak dilakukan oleh beberapa 

peneliti, termasuk penelitian tentang analisis di bidang pendidikan. Hal tersebut 

menarik untuk diadakan penelitian lebih lanjut, baik yang bertujuan untuk 

melengkapi maupun meneliti sesuatu yang baru. Beberapa penelitian mengenai 

analisis buku di bidang pendidikan yang telah dilakukan dan dapat dijadikan kajian 

penelitian yaitu: Setiyorini (2013), Nurmutia (2013), Yulianti (2011), Pertiwi 

(2013), Widyaharti (2014), Pujiastuti (2013), Oreizi (2008) dan Hunsader (2014). 

Uraiannya sebagai berikut.  

(1) Setiyorini (2013) dari Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kesesuaian Buku Ajar Kelas 

IV SD/MI Tema Peduli terhadap Makhluk Hidup dengan Kurikulum 2013”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi Buku Guru dan Buku Siswa tema 

“Peduli terhadap Makhluk Hidup” kelas IV SD/MI yang diterbitkan oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditinjau dari Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 masih terdapat kekurangan dalam 

menjabarkan materi Ilmu Pengetahuan Sosial, PPKn, Matematika, dan 

Bahasa Indonsesia, dan ditinjau dari prinsip-prinsip Kurikulum 2013 masih 

terdapat kekurangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, budaya, 

teknologi, dan seni. Ditinjau dari kelengkapan materi, masih terdapat 

kekurangan dalam menjabarkan materi Ilmu Pengetahuan Sosial, PPKn, 

Matematika, dan Bahasa Indonesia. 

(2) Nurmutia (2013) dari Universitas Negeri Semarang, melakukan penelitian 

yang berjudul “Analisis Materi, Penyajian, dan Bahasa Buku Teks 
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Matematika SMA Kelas X di Kabupaten Rembang Tahun Ajaran 

2012/2013”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku yang dianalisis 

termasuk dalam kriteria baik dengan perolehan persentase skor rata-rata 

85,66% pada aspek materi, 66,80% pada aspek penyajian, dan 82,54% pada 

aspek bahasa. Berdasarkan materi pokok, persentase skor rata-rata buku, 

yaitu 76,48%. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa buku 

Matematika Jilid 1 untuk SMA Kelas X yang digunakan di Kabupaten 

Rembang sudah memenuhi standar aspek materi, penyajian, dan bahasa 

menurut BSNP dan memuat materi pokok yang memenuhi ketiga standar 

aspek tersebut. Materi pokok trigonometri memperoleh skor rata-rata 

tertinggi, sedangkan rata-rata skor paling rendah diperoleh buku pada 

materi pokok geometri. Buku Matematika Jilid 1 untuk SMA Kelas X dapat 

digunakan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran matematika di SMA 

kelas X. 

(3) Yulianti (2011) dari Universitas Negeri Semarang, melakukan penelitian 

yang berjudul “Analisis Perbandingan Kualitas Buku Teks BSE Bahasa 

Indonesia untuk SMP Kelas VII Karya Ratna Susanti, Atikah Anindyarini-

Sri Ningsih, dan Maryati-Sutopo: Kajian Isi, Penyajian, dan Bahasa”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kelayakan isi BSE Bahasa Indonesia kelas 

VII karya Susanti sudah sangat baik dengan rata-rata persentase 93,4%, 

BSE Bahasa Indonesia kelas VII karya Anindyarini-Ningsih sudah sangat 

baik dengan rata-rata persentase 79,4%, sedangkan untuk BSE Bahasa 

Indonesia kelas VII karya Maryati-Sutopo, juga sudah sangat baik dengan 

rata-rata persentase 85,5%. Kelayakan pola penyajian BSE Bahasa 
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Indonesia kelas VII karya Susanti sudah sangat baik dengan rata-rata 

persentase 80,4%, BSE Bahasa Indonesia kelas VII karya Anindyarini-

Ningsih, sudah sangat baik dengan rata-rata persentase 76,8%, sedangkan 

untuk BSE Bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati-Sutopo juga sudah 

baik dengan. 

(4) Pertiwi (2013) dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru 

Republik Indonesia Semarang, melakukan penelitian yang berjudul 

“Analisis Buku Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas I Sekolah Dasar Dabin 

II Kecamatan Candisari Semarang (Suatu Kajian Sebagai Kelayakan 

Bahan Ajar)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis data 

penelitian diperoleh tingkat kelayakan isi/materi buku mencapai 90,5%, 

kelayakan penyajian buku mencapai 98,8%, kelayakan bahasa buku 

mencapai 93,1%, kelayakan kegrafikaan buku mencapai 100%. Buku 

Bahasa Indonesia untuk kelas 1 Sekolah Dasar karangan Bambang 

Trimansyah masih tetap layak digunakan pada Kurikulum 2013. 

(5) Widyaharti (2014) dari Universitas Jember, melakukan penelitian yang 

berjudul “Analisis Buku Siswa Matematika Kurikulum 2013 untuk Kelas X 

Berdasarkan Rumusan Kurikulum 2013”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kesesuaian kompetensi buku sebesar 80,46% dengan kategori baik, 

kesesuaian materi sebesar 81,06% dengan kategori baik, kesesuaian dengan 

pendekatan scientific sebesar 95,83% dengan kategori sangat baik, dan 

kesesuaian dengan penilaian autentik sebesar 88,80% dengan kategori 

sangat baik. 

(6) Pujiastuti (2013) dari Universitas Bengkulu, melakukan penelitian yang 

berjudul “Analisis Kualitas Buku Pelajaran Bahasa Indonesia untuk Kelas 

Tinggi yang Digunakan di SD Negeri 2 Centre Curup Tahun Ajaran 
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2012/2013”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kelayakan isi hanya 

2 buku yang memiliki kategori baik, yaitu buku Inilah Bahasa Indonesiaku 

(kelas IV dan VI), 3 buku lainnya berkategori cukup, kelayakan bahasa 

semua buku memiliki kategori cukup, kelayakan penyajian hanya 2 buku 

yang memiliki kategori baik yaitu Inilah Bahasa Indonesiaku (kelas IV dan 

VI), sedangkan 3 buku lainnya berkategori cukup, dan untuk kegrafikan, 4 

buku berkategori baik yaitu buku Inilah Bahasa Indonesiaku (kelas IV dan 

VI), buku Bahasa Indonesia 5 (kelas V), buku Bahasa Indonesia 6 (VI), 

sedangkan buku Bahasa Indonesia Kebanggaanku (kelas IV) berkategori 

cukup, dan untuk keterbacaan wacana tidak sesuai untuk siswa kelas tinggi 

karena wacana yang digunakan tidak sesuai dengan tingkatan kelas.  

(7) Oreizi dan Aabedi (2008) dari Isfahan University, melakukan penelitian 

yang berjudul “Analysis of The Content of Elementary School Books Based 

on The Achievement Motivation Constructs”, menjelaskan 

With regards to the findings and based on the resulted data 
from “content analysis forms” in the current research and the 
researches that have previously taken place in this field, it can 
be derived that: Mathematics and Experimental science books 
have to high extent paid attention to advancement motivation 
construct; Farsi literature, Religion, and Quran text books have 
to some extent paid attention to this matter; and Social Studies 
text books have been weak in paying attention to this matter. In 
elementary schools, it can also be said that grade 5 and 4 books 
have paid a lot of attention to advancement motivation construct 
and grade one and two have paid less attention to this matter. 

Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa berkaitan dengan temuan 

dan berdasarkan hasil data dari "format analisis isi" pada penelitian ini dan 

penelitian yang sebelumnya telah menempatkan bidang ini, dapat diperoleh bahwa: 
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buku Matematika dan ilmu pengetahuan eksperimen harus memberikan perhatian 

lebih untuk kemajuan konstruks motivasi; buku-buku teks Farsi, agama, dan Quran 

harus memberikan beberapa perhatian; dan buku teks ilmu sosial kurang 

memberikan perhatian. Pada buku kelas 5 dan 4 sekolah dasar, memiliki banyak 

perhatian untuk kemajuan konstruks motivasi dan buku-buku kelas 1 dan 2 kurang 

memerhatikan masalah tersebut. 

(8) Hunsader et al (2014) dari University of Florida, melakukan penelitian yang 

berjudul “Assessments Accompanying Published Textbooks: The Extent To 

Which Mathematical Processes Are Evident”, menjelaskan   

Results indicate that in elementary grades, communication, 
connections, and graphics are not consistently emphasized 
across grade levels and publishers. In middle grades, students 
are rarely asked to record their reasoning or translate among 
representational forms of a concept. In high school geometry, 
students are given many opportunities to interpret and create 
graphics, but the same is not true for algebra. Our findings 
suggest that no one textbook‘s assessments consistently 
emphasize the processes, either within or across grade levels or 
content areas. 

Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa bahasa, koneksi, dan 

kegrafikan buku SD tidak konsisten ditekankan di seluruh kelas, di tingkat 

menengah peserta didik jarang disuruh mencatat pemahaman mereka terhadap 

suatu konsep, di tingkat atas peserta didik diberi banyak kesempatan untuk 

menafsirkan dan membuat grafik. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada satu buku 

pun yang secara konsisten menekankan proses. 

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan 

mengenai analisis buku, buku tersebut layak digunakan sebagai bahan ajar, namun 

dengan sedikit perbaikan. Oleh karena itu, buku tersebut akan bermanfaat secara 

maksimal sesuai dengan kemampuannya. 
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Sebuah penelitian tentu akan memberikan manfaat untuk penelitian 

selanjutnya, adapun untuk mengembangkan penelitian yang telah dilakukan 

maupun untuk menciptakan penelitian baru. Hasil penelitian yang telah ditulis 

dalam sebuah laporan yang sistematis disebut karya ilmiah. Karya ilmiah 

merupakan karya monumental yang patut dibanggakan. Oleh karena itu, karya 

ilmiah harus dihindarkan dari plagiasi. Berbagai jenis penelitian di bidang 

pendidikan telah dilakukan oleh para peneliti, seperti manajemen pendidikan, 

psikologi pendidikan, teknologi pendidikan, asesmen pembelajaran, dan 

sebagainya. Jika seorang peneliti melakukan penelitian di bidang tertentu, maka 

penelitian tersebut tentu memiliki persamaan atau perbedaan dengan penelitian lain 

di bidang yang sama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

meneliti tentang buku teks pelajaran. Perbedaannya yaitu jika penelitian terdahulu 

mayoritas menganalisis isi, penyajian, dan bahasa buku teks, maka penelitian ini 

menganalisis kesesuaian SKL, KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, penilaian, serta materi Buku Guru dan Buku Siswa dengan 

Kurikulum 2013. Dengan demikian, penelitian ini belum pernah dilakukan 

sebelumnya, namun penelitian-penelitian sejenis akan menjadi bahan tambahan 

referensi.  
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BAB 5 

PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan simpulan dan saran hasil penelitian. Simpulan berupa 

hasil penelitian secara garis besar, sedangkan saran berupa pesan peneliti terhadap 

pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Uraiannya sebagai berikut. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan simpulan yang berkaitan 

dengan analisis kesesuaian Buku Guru dan Buku Siswa kelas I SD/MI tema 

“Keluargaku” dengan Kurikulum 2013. Simpulan yang dikemukakan berasal dari 

hasil pembahasan. Simpulan penelitian ini, yaitu 

(1) KI dan KD dalam Buku Guru dan Buku Siswa sudah sesuai dengan 

Kurikulum 2013, namun terdapat tiga KD yang tidak sesuai dengan 

jaringan tema. Tiga KD tersebut, yaitu KD 4.9 mata pelajaran Matematika, 

KD 3.3, dan 4.3 mata pelajaran Bahasa Indonesia. KD-KD tersebut dapat 

diterapkan dengan menambah indikator pada pemetaan indikator 

pembelajaran. Apabila tidak ditambah indikator terkait, sebaiknya KD-KD 

tersebut tidak diterapkan. 

(2) Indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan 

penilaian dalam Buku Guru dan Buku Siswa secara keseluruhan sudah 

sesuai dengan Kurikulum 2013, namun perlu beberapa perbaikan dalam 

beberapa hal. Beberapa indikator pembelajaran belum menggunakan kata 

kerja operasional sesuai taksonomi Bloom dan Anderson, sehingga perlu 
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disesuaikan agar menjadi kata kerja operasional. Misalnya kata kerja 

“bermain peran” diganti “mempraktikkan” agar menjadi kata kerja 

operasional. Beberapa tujuan pembelajaran belum menggunakan kata kerja 

operasional sesuai taksonomi Bloom dan tidak dilengkapi dengan degree,

seperti tujuan pembelajaran yang terdapat pada Buku Guru, subtema 1, 

pembelajaran 1, “Dengan membaca teks lagu, siswa dapat menjawab 

pertanyaan sesuai lirik lagu”, seharusnya ditambah “dengan benar” agar 

mengandung degree. Sebagian besar kegiatan pembelajaran perlu 

ditambah kegiatan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, umpan 

balik, serta kegiatan-kegiatan yang tercantum pada tujuan pembelajaran 

namun belum dicantumkan pada kegiatan pembelajaran. Beberapa 

penilaian tidak sesuai dengan indikator, antara lain penilaian yang terdapat 

pada Buku Guru, subtema 1, pembelajaran 6, penilaian pengetahuan tidak 

sesuai dengan indikator. 

(3) Kesesuaian materi, kecakupan materi, dan keakuratan materi dalam Buku 

Guru dan Buku Siswa sudah sesuai dengan Kurikulum 2013, namun 

memerlukan perbaikan pada kecakupan materi terutama dalam memberi 

contoh (Buku Guru halaman 16). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Buku Guru dan Buku Siswa 

secara keseluruhan sudah sesuai dengan Kurikulm 2013, namun masih perlu 

diperbaiki dalam beberapa aspek. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, peneliti memberikan beberapa 

saran sebagai berikut. 
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(1) Sebagai guru yang akan melaksanakan pembelajaran, seharusnya 

menganalisis terlebih dahulu segala jenis sumber belajar dan 

menyesuaikan tingkat perkembangan serta pola berpikir peserta didik. 

(2) Kegiatan pembelajaran yang terdapat pada Buku Guru hanya dijadikan 

sebagai acuan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, 

sehingga diharapkan dapat mengembangkan lagi dalam menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran dengan memerhatikan tujuan pembelajaran dan 

kemampuan peserta didik. 

(3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia harus 

cermat dalam membuat buku panduan seperti Buku Guru dan Buku Siswa 

pada Kurikulum2013. Jika kesalahan terletak pada penerbit, maka 

Kemendikbud sebaiknya meneliti kembali buku tersebut sebelum 

diterbitkan. 
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