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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembelajaran Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang

dilakukan siswa untuk mencapai keterampilan berbahasa tertentu (Abidin,

2012:5). Pembelajaran bahasa Indonesia selalu berorientasi pada empat aspek

keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan

menulis.

Pembelajaran bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 tidak hanya difungsikan

sebagai alat komunikasi, tetapi juga sarana berpikir. Pada pembelajaran Bahasa

Indonesia dari SD sampai dengan SMA menekankan pada pembelajaran berbasis

teks. Teks dimaknai sebagai satuan bahasa yang mengungkapkan makna secara

kontekstual. Pada Kurikulum 2013 teks tidak diartikan sebagai bentuk bahasa

tulis. Teks adalah ungkapan pikiran manusia yang lengkap yang di dalamnya ada

situasi dan konteksnya (Mahsun, 2013).

Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar agar dapat terjadi  proses

pemerolehan ilmu dan pengetahuan, serta pembentukan sikap dan kepercayaan

pada peserta didik (Amri, 2013:34). Proses pembelajaran akan berjalan dengan

baik apabila mampu mengubah peserta didik serta mampu menumbuh
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kembangkan kesadaran peserta didik untuk belajar, sehingga pengalaman yang

diperoleh peserta didik saat terlibat proses pembelajaran dapat merasakan manfaat

secara langsung bagi perkembangan pribadinya. Kunci pokok dalam sebuah

pembelajaran adalah seorang guru. Guru menjadi subjek yang memiliki tugas,

tanggung jawab dan inisiatif pengajaran. Guru dapat mengelola kegiatan belajar

dengan maksimal secara efektif dan efisien lewat sarana buku. Muslich (2010:92)

menyatakan buku teks adalah sarana belajar yang digunakan di sekolah untuk

menunjang suatu program pembelajaran.

Salah satu buku yang dapat dimanfaatkan guru dalam dunia pendidikan adalah

buku teks, dengan buku teks program pembelajaran bisa dilaksanakan secara lebih

teratur, sebab guru sebagai pelaksana pendidikan akan memperoleh pedoman

materi yang jelas. Lange (Tarigan, 2011:09) menjelaskan bahwa buku teks adalah

buku standar/buku setiap cabang khusus studi dan dapat terdiri dari dua tipe yaitu

buku pokok/utama dan suplemen/tambahan. Maka dapat disimpulkan bahwa

terdapat dua macam buku dalam menunjang pembelajaran di kelas, yaitu buku

teks wajib/paket dan buku teks penunjang.

Pada pembelajaran Kurikulum 2013 proses pembelajaran menggunakan

pendekatan saintifik, pendekatan ini menekankan pada dimensi pedagogik modern

dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah, sesuai dengan

Permendikbud nomor 65 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah

telah mengisyaratkan tentang perlunya proses pembelajaran yang dipandu dengan

kaidah-kaidah pendekatan saintifik/ilmiah.

.
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Pendekatan ilmiah (saintific approach) dalam pembelajaran tersebut  meliputi

mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan menyaji/mengomunikasikan.

(Abidin, 2014:110) menyatakan pendekatan dalam konsep pembelajaran dapat

dipandang sebagai a way beginning something “cara memulai sesuatu”.

Berdasarkan pengertian ini, pendekatan pembelajaran berfungsi sebagai panduan

dasar tentang mengajarkan sesuatu dan bagaimana sesuatu itu dapat dipelajari

lebih mudah melalui tahapan belajar mengajar agar pembelajaran mencapai tujuan

yang dikehendaki. Berdasarkan definisi tersebut pendekatan juga terdapat pada

buku teks, pendekatan digunakan sebagai panduan pembelajaran melalui tahapan-

tahapan (kegiatan) sesuai pendekatan yang digunakan dalam kurikulum yang

berlaku, sesuai dengan pendapat (Tarigan, 2009:69) yang menyatakan ada lima

butir yang tercakup dalam kurikulum  untuk penyusunan buku teks yaitu (a)

tujuan, (b) pendekatan, (c) bobot, (d) urutan, dan (e) metodologi.

Berdasarkan penjelasan di atas, pendekatan dalam buku teks dinilai sangat penting

karena pendekatan berfungsi sebagai panduan dasar dalam menyampaikan materi

melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh siswa, serta banyaknya

buku yang beredar dari berbagai penulis yang membuat peneliti tertarik untuk

meneliti pendekatan saintifik dalam buku teks. Meski buku pegangan guru dan

pegangan siswa telah disiapkan oleh pemerintah, tetapi bahan ajar harus pula

dikreasikan dan dikembangkan oleh guru agar kebiasaan guru menyampaikan

materi dari satu sumber materi dapat dihindari. Kebiasaan menyajikan materi dari

satu sumber dinilai sangat membahayakan bagi siswa sebab siswa dipaksa

memahami dari satu sudut pandang saja, sedangkan Kurikulum 2013 hendak

membentuk lulusan yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif.
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Salah satu buku penunjang yang digunakan di beberapa sekolah adalah buku teks

yang diterbitkan oleh PT Erlangga. Erlangga adalah penerbit yang produktif

dalam menerbitkan buku-buku pelajaran yang sesuai dan sejalan dengan

kurikulum Indonesia. SMPN 1 Bandar lampung merupakan salah satu SMP yang

menggunakan buku teks terbitan Erlangga sebagai buku penunjang berdasarkan

Kurikulum 2013.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah pola penyajian kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis

pendekatan ilmiah (saintific approach) dalam buku Mahir Berbahasa Indonesia

Kelas VII SMP/MTs terbitan Erlangga .

1.3 Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan pola penyajian kegiatan pembelajaran berbasis pendekatan

ilmiah (saintific approach) pada buku teks pelajaran Mahir Berbahasa Indonesia

Kelas VII SMP/MTs terbitan Erlangga yang terdiri atas, mengamati, menanya,

mencoba, menalar, dan menyaji/mengomunikasikan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi.

1) Para guru dalam lembaga pendidikan, agar dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam memilih buku teks (penunjang) atau pembuatan modul

pembelajaran berdasarkan pola penyajian kegiatan pembelajaran berbasis

pendekatan ilmiah.
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2) Penulis buku teks, dapat digunakan sebagai wawasan dan bahan

pertimbangan dalam rangka penyusunan buku teks dari segi penyajian

kegiatan berdasarkan pendekatan ilmiah.

3) Pembaca, agar dapat memperoleh informasi tentang pola penyajian

kegiatan pembelajaran pada buku Mahir Berbahasa Indonesia SMP/MTs

Kelas VII Kurikulum 2013 terbitan Erlangga.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah.

1) Subjek penelitian ini adalah buku Mahir Berbahasa Indonesia SMP/MTs

kelas VII Kurikulum 2013 terbitan Erlangga.

2) Objek dalam penelitian ini adalah pola penyajian kegiatan pembelajaran

pada buku Mahir Berbahasa Indonesia SMP/MTs kelas VII Kurikulum

2013 terbitan Erlangga yang terdiri atas, mengamati, menanya, mencoba,

menalar, dan menyaji/mengomunikasikan.


