
BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Buku Teks Bahasa Indonesia

Buku teks adalah buku yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran  atau

bidang studi tertentu, yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi

berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran, dan perkembangan siswa

untuk diasimilasikan (Muslich, 2010:50). Menurut Lange dalam (Tarigan, 2009:

12) Buku teks adalah buku standar/buku setiap cabang studi dan dapat terdiri atas

dua tipe yaitu buku pokok/utama dan buku suplemen atau tambahan. Berdasarkan

pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa buku teks adalah buku yang

terdiri dua tipe yaitu buku pokok dan suplemen yang digunakan untuk menunjang

pelajaran tertentu, disusun secara sistematis guna memberikan pemahaman sesuai

kebutuhan pembacanya yaitu pesarta didik.

2.1.1 Fungsi Buku Teks

Menurut Tarigan (2009:14) dunia kita kini adalah dunia buku atau dengan kata

lain dunia kita kini adalah dunia baca. Perlu kita sadari dari semua buku, buku

teks atau buku pelajaran merupakan sarana atau instrumen yang paling baik dan

ampuh karena memberikan pengaruh besar terhadap suksesnya pembelajaran di

kelas. Buku teks merupakan sarana penting bagi penyediaan dan pemenuhan

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

teks memberi kesempatan pada pemiliknya untuk menyegarkan kembali ingatan.
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Bahkan pembacaan kembali dapat pula dipakai sebagai pemeriksaan daya ingat

seseorang terhadap hal yang pernah dipelajarinya melalui buku teks.

Menurut Loveridge (dalam Muslich, 2010:56) pelajaran dalam kelas sangat

bergantung pada buku teks. Jika guru tidak memenuhi syarat, maka buku teks

merupakan pembimbing dan penunjang dalam mengajar. Bagi murid, buku teks

bertugas sebagai dasar untuk belajar sistematis, untuk memperteguh, mengulang,

dan untuk mengikuti pelajaran lanjutan.

Program pembelajaran bisa dilaksanakan secara lebih teratur dengan buku teks,

sebab guru sebagai pelaksana pendidikan akan memperoleh pedoman materi yang

jelas. Hubert dan Harl (Muslich, 2010:55) menyoroti nilai lebih buku teks bagi

guru sebagai berikut;

1) buku teks memuat persediaan materi bahan ajar yang memudahkan guru

merencanakan jangkauan bahan ajar yang disajikan pada satuan jadwal

pengajaran,

2) buku teks memuat masalah-masalah terpenting dari satu bidang studi.

3) buku teks banyak memuat alat bantu pengajaran, misalnya gambar, skema,

diagram, dan peta,

4) buku teks merupakan rekaman yang permanen yang memudahkan untuk

mengadakan review di kemudian hari.

5) buku teks memuat bahan ajar yang seragam, yang dibutuhkan untuk

kesamaan evaluasi dan juga kelancaran diskusi,

6) buku teks memungkinkan siswa belajar di rumah,
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7) buku teks memuat bahan ajar yang relatif telah tertata menurut sistem dan

logika tertentu,

8) buku teks membebaskan guru dari kesibukan mencari bahan ajar sendiri

sehingga bagian waktunya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain.

2.1.2 Karakteristik Buku Teks

Menurut (Muslich, 2010:60) karakteristik buku teks dibagi menjadi dua yaitu

umum dan khusus. Secara umum buku teks merupakan karya tulis ilmiah, oleh

sebab itu, sosok buku teks sama dengan sosok karya tulis ilmiah pada umumnya.

Kesamaan ini terlihat pada hal-hal berikut ini:

1) dari segi isi buku teks berisi serangkaian pengetahuan atau informasi yang

bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya,

2) dari segi sajian. materi yang terdapat dalam buku teks diuraikan dengan

mengikuti pola penalaran tertentu, sebagaimana pola penalaran dalam sajian

ilmiah, yaitu pola penalaran induktif, deduktif, atau campuran (kombinasi

induktif-deduktif),

3) dari segi format. buku teks mengikuti konvensi buku ilmiah, baik pola

penulisan, pola pengutipan, pola pembagian, maupun pola pembahasannya.

Buku teks juga memiliki ciri khusus yang berbeda dari buku ilmiah pada

umumnya. Ciri-ciri khusus tersebut terlihat pada hal-hal sebagai berikut;

1) buku teks disusun berdasarkan pesan kurikulum pendidikan,

Pesan kurikulum pendidikan bisa diarahkan kepada landasan dasar,

pendekatan, strategi, dan struktur program.

2) buku teks memfokuskan ke tujuan tertentu,
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Sajian bahan yang terdapat pada buku teks haruslah diarahkan kepada tujuan

tertentu.

3) buku teks menyajikan bidang pelajaran tertentu,

Buku teks dikemas untuk bidang pelajaran tertentu. Oleh sebab itu, tidak

dibenarkan buku yang bersifat “gado-gado” yang berisi berbagai bidang

pelajaran. Bahkan, kemasan buku teks diarahkan pada kelas dan jenjang

pendidikan tertentu. Ini berarti tidak ada buku teks yang cocok untuk semua

kelas, apalagi untuk semua jenjang pendidikan.

4) buku teks berorientasi pada kegiatan belajar siswa,

Pada dasarnya buku teks disusun untuk siswa, bukuan untuk guru. Oleh

karena itu, penyajian bahannya harus diarahkan kepada kegiatan belajar

siswa. Ketika membaca buku teks, siswa dapat melakukan serangkaian

kegiatan pembelajaran, baik dalam rangka pencapaian tujuan pemahaman,

keterampilan, maupun sikap.

5) buku teks dapat mengarahkan kegiatan mengajar guru dikelas,

Sebagai sarana pelancar kegiatan belajar mengajar, sajian buku teks

hendaknya bisa mengarahkan guru dalam melakukan tugas-tugas pengajaran

(instruksional) di kelas.  Ini berarti langkah-langkah pembelajaran yang

tedapat buku teks harus bisa “ menyarankan” guru dalam penentuan langkah

langkah pengajaran di kelas.

6) pola sajian buku teks  disesuaikan dengan perkembangan intelektual siswa

sasaran. Pola sajian dianggap sesuai dengan perkembangan intelektual siswa

apabila memenuhi kriteria berikut:

a) berpijak pada pengetahuan dan pengalaman siswa;
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b) berpijak pada pola pikir siswa;

c) berpijak pada kebutuhan siswa;

d) berpijak pada kemungkinan daya responsi siswa;

e) berpijak pada kemampuan bahasa siswa.

7) Gaya sajian buku teks dapat memunculkan kreativitas siswa dalam belajar.

Agar dapat memunculkan kreativitas siswa dalam belajar, gaya sajian buku

teks hendaknya sebagai berikut:

a) dapat mendorong siswa untuk berpikir;

b) dapat mendorong siswa untuk berbuat dan mencoba;

c) dapat mendorong siswa untuk menilai dan bersikap;

d) dapat membiasakan siswa untuk mencipta.

2.1.3 Dasar-Dasar Penyusunan Buku Teks

Dasar-dasar penyusunan buku teks menurut (Tarigan, 2009:71) terdapat dua

patokan, patokan pertama bersifat umum yang berlaku pada setiap buku teks dan

patokan kedua bersifat khusus yang berlaku bagi buku teks tertentu saja, misalnya

buku teks matematika, biologi, dan buku teks Bahasa Indonesia. Patokan umum

biasanya bersumber dari kurikulum sedangkan patokan khusus bersumber dari

karakteristik setiap mata pelajaran.

Patokan umum yang berlaku bagi setiap buku teks meliputi sebagai berikut.

1) Pendekatan ,

2) Tujuan :

a) kognitif;

b) afektif;

c) psikomotor;
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3) Bahan pengajaran,

4) Program :

a) kelas;

b) semester;

c) jam pelajaran;

5) Metode,

6) Sarana dan sumber,

7) Penilaian,

8) Bahasa ( Tarigan, 2009: 72).

Kurniasih (2014:69-71) menyatakan dalam penulisan buku teks pelajaran

diperlukan beberapa ketentuan agar buku yang disusun memberikan informasi

yang utuh, adapun ketentuannya sebagai berikut.

1) Harus memperhatikan persyaratan yang berkaitan dengan isi diantaranya

adalah.

a) buku harus memuat sekurang-kurangnya materi minimal yang harus

dikuasai peserta didik,

b) relevan dengan tujuan pendidikan nasional dan sesuai dengan

kemampuan yang akan dicapai,

c) sesuai dengan ilmu pengetahuan atau kompetensi penulis.

d) sesuai atau menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi,

e) sesuai dengan jenjang dan sarana,

f) isi dan  bahan mengacu pengembangan konsep, prinsip, dan teori,

g) tidak mengandung muatan politisi  maupun hal-hal yang berbau sara.
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2) Memperhatikan persyaratan penyajian,

a) adanya keteraturan sesuai dengan urutan setiap bab;

b) isi buku haruslah konseptual;

c) menarik minat dan erhatian sarana pembaca yang telah ditentukan;

d) menantang dan merangsang untuk dibaca dan dipelajari;

e) mengacu pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor;

f) penyajian yang menggunakan bahasa ilmiah dan formal.

3) Memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan bahasa,

a) menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar;

b) menggunakan kalimat yang sesuai dengan pengetahuan dan

perkembangan sarana pembaca;

c) menggunakan istilah, kosa kata, indeks, simbol yang mempermudah

pemahaman;

d) menggunakan kata-kata terjemahan yang dibakukan.

4) Memenuhi  ketentuan yang berkaitan dengan ilustrasi,

a) relevan dengan konsep, prinsip yang disajikan;

b) tidak menggunakan kesinambungan antar kalimat, antar bagian, dan antar

paragraf;

c) merupakan bagian terpadu dari bahan ajar;

d) jelas, baik, dan merupakan hal-hal esensial yang membantu memperjelas

materi.

Menurut (Muslich, 2010:133-168) terdapat 4 landasan dalam penulisan buku teks

yakni:
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1) Landasan Keilmuan;

Landasan pertama yang perlu diperhatikan dalam penulisan buku teks adalah

landasan keilmuan. Ini berarti bahwa setiap penulis buku teks harus memahami

dan menguasai teori yang berkaitan dengan bidang keilmuan atau bidang studi

yang ditulisnya. Seperti penulis buku teks Biologi harus memahami dan

menguasai teori yang berkaitan dalam bidang studi Biologi. Begitu pula penulis

buku teks Kimia, Fisika, Matematika, Bahasa Indonesia harus memahami dan

menguasai teori yang terkait dengan bidang studi yang ditulisnya. Secara teknis,

landasan keilmuan ini meliputi keakuratan materi, cakupan materi, dan

pendukung materi.

2) Landasan Ilmu Pendidikan dan Keguruan;

Landasan kedua yang perlu diperhatikan dalam penulisan buku teks adalah

landasan pendidikan dan keguruan, terutama hal hal yang terkait hakikat belajar,

pembelajaran konseptual, pembelajaran model pakem, pengembangan aktivitas,

kreativitas, dan motivasi siswa, berikut penjelasannya.

a) Hakikat Belajar

Belajar merupakan salah satu faktor yang memengaruhi dan berperan

penting dalam pembentukan pribadi dan prilaku individu. Bahkan, sebagian

besar perkembangan individu berlangsung melalui pembelajaran.

b) Pembelajaran Kontekstual

Pendekatan kontekstual merupakan pembelajaran yang mengaitkan antara

materi dan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat, dengan
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melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif yakni

konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, dan

penilaian sebenarnya. Dengan konsep  itu, hasil pembelajaran diharapkan

lebih bermakna.

c) Pembelajaran Model Pakem

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi pendidikan di Indonesia

adalah pelaksanaan pembelajaran yang dipandang masih belum efektif.

Indikasinya adalah adanya praktik pembelajaran yang cendrung

membosankan bahkan membuat siswa menjadi terktekan pendekatan dan

metode yang digunakan tampak kurang bervariasi karena didominasi oleh

pemberian informasi yang berlebihan, untuk mengantisipasinya,

pembelajaran model pakem dipandang lebih efektif.  Pakem adalah akronim

dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

d) Pengembangan Aktivitas, Kreativitas, dan Motivasi Siswa.

Efektivitas pembelajaran banyak bergantung kepada kesiapan dan cara

belajar yang dilakukan oleh siswa, baik yang dilakukan secara mandiri,

maupun kelompok. Sehubungan dengan itu, sajian buku teks hendaknya

dapat memadu dalam pengembangan aktivitas, kreativitas, dan motivasi

siswa di  dalam pembelajaran.

3) Landasan Kebutuhan Siswa;

Landasan ketiga yang perlu diperhatikan dalam penulisan buku teks adalah

landasan kebutuhan siswa. Hal itu dikarenakan landasan kebutuhan ini erat

kaitannya dengan motivasi, maka pemahaman tentang teori motivasi perlu

diperdalam. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang
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dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasmenya dalam melaksanakan

suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu maupun dari luar

individu. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak

menentukan terhadap kualitas prilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks

belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan lainya.

4) Landasan Keterbacaan Materi dan Bahasa yang digunakan;

Landasan keempat yang perlu diperhatikan dalam penulisan buku teks adalah

landasan keterbacaan materi dan bahasa yang digunakan. Landasan ini

diperlukan karena buku teks merupakan sarana komunikasi siswa dalam

pembelajaran. Sebagai sarana komunikasi, materi, dan redaksi sajian yang

terdapat dalam buku teks harus bisa dipahami siswa. secara teknis, indikator

yang mendukung aspek keterbacaan materi dan bahasa yang digunakan dalam

buku teks adalah komunikatif, diaglogis dan interaktif, lugas, keruntutan alur

pikir, koherensi, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia  yang benar, dan

penggunaan istilah dan simbol atau lambang yang sesuai dengan perkembangan

peserta didik.

Menurut BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) buku teks harus memenuhi

4 kelayakan yaitu (1) kelayakan isi, (2) kelayakan penyajian, (3) kelayakan

kebahasaan, (4) kelayakan kegrafikan. Bagi penilai buku teks, instrumen ini

dipakai sebagai dasar penentuan layak tidaknya buku teks sebagai buku standar.

Bagi penulis buku teks, instrumen ini dapat dipakai sebagai dasar pengembangan

atau penulisan buku teks sehingga hasilnya tidak menyimpang dari harapan
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BNSP. Secara berturut-turut keempat unsur kelayakan tersebut dan indikator

masing-masingnya dijelaskan di bawah ini.

1) Kelayakan Isi

Kelayakan isi, terdapat tiga indikator yang harus diperhatikan, yaitu (a)

kesesuaian uraian materi dengan kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar

(KD) yang terdapat dalam kurikulum mata pelajaran yang bersangkutan; (b)

keakuratan materi; dan (c) materi pendukung pembelajaran (Muslich, 2010:

292).

a) Kesesuain Uraian Materi dengan KI dan KD

Indikator kesesuaian uraian materi dengan KI dan KD ini diarahkan pada hal

berikut:

1.kelengkapan materi;

2.keluasan materi;

3.kedalaman Materi;

b) Keakuratan Materi

Indikator keakuratan materi diarahkan pada sasaran berikut:

1.akurasi konsep dan definisi;

2.akurasi prinsip;

3.akurasi prosedur;

4.akurasi contoh, fakta, dan ilustrasi;

5.akurasi Sosial.

c) Materi Pendukung Pembelajaran

Indikator materi pendukung pembelajaran diarahkan pada hal-hal berikut:

1.kesesuaiannya dengan perkembangan ilmu dan teknologi;
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2. keterkinian fitur, contoh, dan rujukan;

3. penalaran (reasoning);

4. pemecahan masalah (problem solving);

5. keterkaitan antarkonsep;

6. komunikasi (write and talk);

7. penerapan (aplikasi);

8. kemenarikan materi;

9. mendorong untuk mencari informasi lebih jauh;

10. materi pengayaan (enrichment).

2) Kelayakan Penyajian

Kelayakan penyajian, ada tiga indikator yang harus diperhatikan, yaitu (a)

teknik penyajian; (b) penyajian pembelajaran; dan (c) kelengkapan penyajian

(Muslich, 2010:297).

a) Teknik Penyajian

Indikator teknik penyajian buku teks ada tiga poin, yaitu sistematika

penyajian, keruntutan penyajian, dan keseimbangan antar-bab.

1. Sistematika Penyajian

Pendahuluan memberikan gambaraan umum yang singkat tentang judul bab.

Pendahuluan dalam bab lebih rinci adalah sebagai berikut;

a. memberikan latar belakang informasi singkat tentang judul bab kepada

pembaca;

b. merangsang minat pembaca untuk terus melanjutkan membaca bagian

berikutnya;
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c. menunjukan susunan atau organisasi isi bab;

d. memberitahukan bagian-bagian utama bab (subjudul bab);

e. menyatakan tujuan bab atau pelajaran yang akan dicapai (kurniasih dan

sani, 2014:91).

2. Keruntutan Penyajian

Penyajian dalam buku teks sesuai alur berpikir induktif atau deduktif.

Penyajian alur berpikir induktif (khusus ke umum) untuk membuat

kesimpulan dari suatu fakta atau data. Penyajian alur berpikir deduktif (umum

ke khusus) untuk menyatakan kebenaran suatu proposisi. Konsep disajikan

dari yang mudah ke yang sukar, dari yang sederhana ke yang kompleks, atau

dari yang informal ke yang formal sehingga siswa dapat memahami materi

pokok yang baik.

3. Keseimbangan Antar-bab

Uraian substansi antar-bab (tercermin dalam jumlah halaman) tersaji secara

proporsional dengan tetap mempertimbangkan KI dan KD. Uraian substansi

antarsubbab dalam bab (tercermin dalam jumlah halaman) juga tersaji secara

proporsional dengan mempertimbangkan KD yang ingin dicapai.

b) Penyajian Pembelajaran

Indikator penyajian pembelajaran dalam buku teks diarahkan pada hal-hal

berikut.

1) Berpusat Pada Siswa

Penyajian materi dalam buku teks bersifat interaktif dan partisipatif sehingga

memotivasi siswa untuk belajar mandiri, misalnya dengan menggunakan
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pertanyaan-pertanyaan, gambar yang menarik, kalimat-kalimat ajakan,

kegiatan (termasuk kegiatan kelompok), dsb.

2) Mengembangkan Keterampilan Proses

Penyajian dan pembahasan dalam buku teks lebih menekankan pada

keterampilan proses (berfikir dan psikomotorik) sesuai dengan kata kerja

operasional pada KI dan KD, bukan hanya pada perolehan hasil akhir.

Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan

dengan menggunakan pendekatan ilmiah (scientific approach). Penerapan

pendekatan ilmiah dalam pembelajaran melibatkan lima keterampilan proses

yang esensial, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan

menyaji/mengomunikasikan..

3) Memerhatikan Aspek Keselamatan Kerja

Kegiatan yang disajikan untuk mengembangkan keterampilan proses aman

dilakukan oleh siswa. Bahan, peralatan, tempat, dan bentuk kegiatan yang

dilakukan tidak mengandung bahaya bagi siswa. Apabila ada resiko bahaya,

maka perlu ada petunjuk yang jelas. Memuat tugas observasi, investigasi,

eksplorasi, atau inkuiri. Materi dalam buku menyajikan masalah kontekstual.

Masalah yang dapat merangsang tumbuhnya pemikiran kritis, kreatif, atau

inovatif.

c) Kelengkapan Penyajian

Indikator kelengkapan penyajian dalam buku teks diarahkan pada hal-hal

berikut.
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1. Bagian Pendahuluan

Pada bagian awal buku teks terdapat prakata, petunjuk penggunaan, dan daftar

isi atau daftar simbol atau notasi.

Prakata adalah sebuah pengantar dari penulis yang berisi ulasan tentang

maksud dan metode yang digunakan penulis dalam menulis bukunya (Iyan,

2007:14).

2. Bagian Isi

Penyajian materi dalam buku teks dilengkapi dengan gambar, ilustrasi, tabel,

rujukan atau sumber acuan, soal latihan atau rangkuman setiap bab.

3. Bagian Penyudah

Pada akhir buku teks terdapat daftar pustaka, indeks subyek, daftar istilah

(glosarium), daftar simbol atau notasi dapat dicantumkan pada akhir buku.

c) Kelayakan Bahasa

Kelayakan bahasa, terdapat 3 indikator yang harus diperhatikan, yaitu (1)

kesesuaian pemakaian bahasa dengan tingkat perkembangan siswa; (2) pemakaian

bahasa yang komunikatif; (3) pemakaian bahasa memenuhi syarat keruntutan dan

keterpaduan alur berpikir (Muslich, 2010:303).

1. Kesesuaian dengan Tingkat Perkembangan Siswa

Indikator pemakaian bahasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa,

yaitu:

a. kesesuaian dengan tingkat perkembangan intelektual;
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Bahasa yang digunakan dalam buku teks untuk menjelaskan konsep atau

aplikasi konsep atau ilustrasi sampai dengan contoh yang abstrak sesuai

dengan tingkat intelektual siswa (yang secara imajinatif dapat dibayangkan

oleh siswa).

b. kesesuaian dengan Tingkat Perkembangan Sosial Emosional;

Bahasa yang digunakan dalam buku teks sesuai dengan kematangan sosial

emosional siswa dengan ilustrasi yang menggambarkan konsep-konsep mulai

dari lingkungan terdekat (lokal) sampai dengan lingkungan global.

2.Kekomunikatifan

Indikator pemakain bahasa yang komunikatif diarahkan pada hal-hal berikut;

1. Keterbacaan Pesan,

Pesan dalam buku teks disajikan dengan bahasa menarik, jelas, tepat sasaran,

tidak menimbulkan makna ganda (menggunakan kalimat efektif), dan lazim

dalam komunikasi tulis bahasa Indonesia sehingga mendorong siswa untuk

mempelajari buku tersebut secara tuntas.

2. Keterbacaan Kaidah Bahasa Indonesia,

Kata dan kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pesan mengacu pada

kaidah bahasa Indonesia, ejaan yang digunakan mengacu pada pedoman

Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Penggunaan istilah yang

menggambarkan suatu konsep, prinsip, asas atau sejenisnya harus tepat

makna dan konsisten.
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3. Keruntutan dan Keterpaduan Alur Pikir,

Indikator keruntutan dan keterpaduan alur pikir dalam pemakaian bahasa yaitu:

1. Keruntutan dan Keterpaduan Antar-bab;

Penyampaian pesan antara satu bab dan bab lain yang berdekatan dan antar

subbab dalam bab mencerminkan hubungan yang logis.

2. Keruntutan dan Keterpaduan Antar-paragraf;

Penyampaian pesan antarparagraf yang berdekatan dan antar kalimat dalam

paragraf mencerminkan hubungan logis.

4) Kelayakan Kegrafikan

Pada kelayakan kegrafikan, terdapat tiga indikator yang harus diperhatikan dalam

buku teks, yaitu (a) ukuran buku; (b) desain kulit buku; (c) desain isi buku

(Muslich, 2010:305).

a) Ukuran Buku

Indikator ukuran buku yaitu:

1. Kesesuaian Ukuran Buku dengan Standar ISO;

Ukuran buku teks adalah A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), dan B5

(176 x 250 mm). Toleransi perbedaan ukuran antara 0- 20 mm.

2. Kesesuaian Ukuran dengan Materi Isi Buku;

Pemilihan ukuran buku teks perlu disesuaikan dengan materi isi buku

berdasarkan bidang studi tertentu. Hal ini akan memengaruhi tata letak bagian

isi dan jumlah halaman buku.

b) Desain Kulit Buku

Indikator desain kulit buku yaitu:
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1.Tata Letak;

Penampilan unsur tata letak pada kulit muka, belakang, dan punggung secara

harmonis memiliki irama dan kesatuan serta konsisten. Penampilan pusat

pandang (center point) yang baik. Komposisi dan ukuran unsur tata letak

(judul, pengarang, ilustrasi, logo, dll.), proposional, seimbang, dan seirama

dengan tata letak isi sesuai pola. Warna unsur tata letak harmonis dan

memperjelas fungsi tertentu. Menempatkan unsur tata letak konsisten dalam

satu seri.

2.Tipografi Kulit Buku;

Tipografi kulit buku menyangkut penggunaan huruf yang menarik dan mudah

dibaca. Ukuran huruf judul buku lebih dominan dan proporsional dibandingkan

(ukuran buku, nama pengarang, dan penerbit). Warna judul buku kontras

dengan warna latar belakang.

3.Penggunaan Huruf;

pada buku teks, penggunaan huruf tidak menggunakan terlalu banyak

kombinasi jenis huruf. Tidak menggunakan huruf hias dan jenis huruf sesuai

dengan huruf isi buku.

c) Desain Isi Buku

Indikator pemakaian bahasa yang komunikatif yaitu:

1. Pencerminan Isi Buku;

Menggambarkan isi/materi ajar dan mengungkapkan karakter objek. Bentuk

warna, ukuran, proporsi objek sesuai realita. Penempatan unsur tata letak

konsisten berdasarkan pola. Pemisahan antarparagraf jelas. Tidak ada widow

atau orphan.
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2. Keharmonisan Tata Letak;

Bidang cetak dan margin proporsional. Margin dua halaman yang

berdampingan proposional. Spasi antar teks dan ilustrasi sesuai.

3. Kelengkapan Tata Letak;

Judul bab, subjudul bab, dan angka halaman/folio dan ilusrtasi, dan keterangan

gambar.

4. Daya Pemahaman Tata Letak;

Penempatan hiasan/ilustrasi sebagai latar belakang tidak mengganggu judul,

teks, dan angka halaman. Penempatan judul, subjudul, ilustrasi, dan keterangan

gambar tidak mengganggu halaman.

5. Tipografi Isi Buku;

Tipografi isi buku meliputi kesederhanaan, daya keterbacaan, dan daya

kemudahan pemahaman.

6. Ilustrasi Isi.

Ilustrasi isi daya meliputi: pemerjelas dan pemermudah pemahaman dan

kedayatarikan ilustrasi isi.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar penyusunan buku

teks harus memerhatikan segi isi/materi, pendekatan, bahasa, serta media yang

terdapat dalam buku teks. Peneliti merujuk pada teori BSNP (Badan Standar

Nasional Pendidikan) sebagai acuan dalam penyusunan buku teks yaitu

pendekatan yang termasuk dalam penilaian kelayakan penyajian. Penelitian ini

difokuskan pada segi pendekatan, pendekatan yang digunakan kurikulum 2013

adalah pendekatan saintifik.
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2.1.4 Jenis – Jenis Buku Teks

Tarigan (2009:31-32) membedakan jenis buku teks menjadi dua bagian, yaitu dari

segi cara penulisan buku teks dan dari segi jumlah penulis buku teks. Berikut ini

penjelasan dua bagian tersebut.

1) Berdasarkan segi cara penulisan buku teks dikenal tiga jenis buku teks, yaitu:

a) Buku teks tunggal;

Buku teks tunggal adalah buku teks yang terdiri atas satu buku saja.

b) Buku teks berjilid;

Buku teks berjilid adalah buku pelajaran untuk satu kelas tertentu atau untuk

satu jenjang sekolah tertentu.

c) Buku teks berseri;

Buku teks berseri adalah buku pelajaran berjilid mencakup beberapa jenjang

sekolah, misalnya dari SD, SMP, dan SMA.

2) Berdasarkan jumlah penulis buku teks. Jumlah penulis buku teks dibagi

menjadi dua, yaitu:

a) Penulis tunggal;

Penulis tunggal adalah penulis yang menyiapkan buku teks tertentu seorang

diri.

b) Penulis kelompok;

Penulis kelompok adalah penulis yang terdiri atas beberapa orang untuk

menyiapkan buku teks tertentu.
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2.1.5 Sosok Buku Teks

Menurut Muslich (2010:64) sebagai buku pendidikan, sosok buku teks mengikuti

konvensi karya tulis ilmiah, baik dari bahan sajian, pengorganisasian bahan,

penyajian bahan, maupun bahasa yang digunakan, berikut penjelasannya.

1) Bahan Sajian

Bahan yang disajikan dalam buku teks berupa ilmu pengetahuan bidang tertentu.

Oleh karena itu, isinya harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya

menurut bidang studi yang bersangkutan. Bahan yang disampaikan haruslah

bisa menambah wawasan dan pemahaman siswa sasaran secara objektif, kritis,

dan berdasarkan fakta terhadap bidang studi yang dipelajarinya. Bahan yang

terdapat dalam buku teks harus terorganisir secara runtut dan utuh, dengan

memperhatikan rangkaian pokok bahasan. Berdasarkan jenisnya, bahan yang

disajikan bisa berupa teori, gagasan, dan informasi. Masing masing jenis bahan

sajian ini mempunyai ciri-ciri tersendiri. Berikut kategori dan penjelasannya.

a) Bahan Sajian Berjenis Teori

Bahan sajian dikatakan berjenis teori apabila yang dituangkan dalam buku

teks didominasi oleh serangkaian definisi suatu konsep dan pelaksanaannya,

pernyataan dalil dan contoh-contoh yang mendukungnya, serta penampilan

rumus dan bukti-buktinya. Mata pelajaran yang biasanya menamilkan bahan

sajian berjenis teori ialah buku teks untuk pelajaran Biologi, Kimia, Fisika,

dan Matematika.

b) Bahan Sajian Berjenis Gagasan

Bahan sajian dikatakan berjenis gagasan apabila yang dituangkan dalam buku

teks didominasi oleh pendapat, keyakinan, doktrin, petunjuk, dan saran. Mata



27

pelajaran yang biasa menampilkan bahan sajian berjenis gagasan ini ialah

buku teks untuk pelajaran Agama, Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan, Ekonomi, Bahasa, dan Keterampilan.

c. Bahan Sajian Berjenis Informan

Bahan sajian dikatakan berjenis informan apabila yang dituangkan dalam

buku teks berupa uraian tentang serangkaian  peristiwa, fenomena atau gejala

alam, atau penampilan kasus atau persoalan yang ada dikehidupan. Mata

pelajaran yang biasa menampilkan bahan sajian berjenis informasi ini ialah

buku teks untuk mata pelajaran Sejarah, Geografi, Antropologi, dan Sosiologi.

d. Pengorganisasian Bahan

Pengorganisasian bahan dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu (1)

pengorganisasian bahan berdasarkan pola urutan waktu (kronologis); (2)

pengorganisasian bahan berdasarkan pola urutan ruang; (3) pengorganisasian

bahan berdasarkan pola penalaran logis; dan (4) pengorganisasian berdasarkan

pola kausal (Muslich, 2010:64-67).

e. Penyajian Bahan

Bahan yang terdapat buku teks disajikan dengan mengikuti pola pikir ilmiah,

dengan tahap mempertimbangkan kondisi mental siswa sasaran. Pada

umumnya, penyajian bahan bisa dilakukan dengan pola (1) induktif; (2)

deduktif; (3) campuran (gabungan antara induktif dan deduktif).

1.Penyajian bahan berpola induktif

Penyajian bahan dikatakan mengikuti olah pikir induktif apabila sajian

bahan diawali dengan penampilan fakta empiris yang diperoleh dari
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pengalaman indrawi, dianalisis dengan sistematika tertentu, lalu

disimpulkan.

2.Penyajian Bahan Berpola Deduktif

Penyajian bahan dikatakan mengikuti pola pikir deduktif apabila sajian

bahan diawali dengan penampilan teori, dalil, pandangan, pendapat,

informasi, atau pertanyaan-pertanyaanabstrak, dianalisis dengan

menampilkan bukti, ilustrasi, atau pengalaman indrawi lainnya, lalu

dimantapkan.

3.Penyajian Bahan Berpola Campuran

Terakhir, penyajian bahan dikatakan mengikuti pola campuran (gabungan

antara induktif dan deduktif) apabila sajian bahannya diawali dengan

penampilan teori dan fakta empiris, dianalisis dengan mengikuti pola

tertentu, lalu ditutup dengan pemantapan.

f. Bahasa yang digunakan

Bahasa yang dipakai sebagai alat penyampaian bahan dalam buku teks

hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Struktur bahasa

Struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kemampuan bahasa siswa

sasaran yang beragam. Struktur bahasa ini bisa menyangkut struktur kalimat

dan struktur kata.

2. Istilah

Istilah yang digunakan mendukung konsep secara akurat. Berbeda dengan

kata biasa, kata istilah selalu berhubungan dengan bidang tertentu. Oleh

karena itu, untuk konsep yang sama (dalam bidang tertentu) hendaknya
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menggunakan istilah yang sama akan mendukung konsep yang berbeda

apabila digunakan dalam bidang yang berbeda.

3. Gaya penulisan

Gaya penulisan yang digunakan terlihat luwes sehingga bisa memotivasi

belajar siswa sasaran. Keluwesan bahasa ini tidak boleh diartikan dengan

penggunaan bahasa yang seenaknya, bombastis, dan penuh humor.  Tetapi,

hendaknya diartikan dengan penggunaan bahasa yang alami, tidak bertele-

tele, dan sesuai dengan kemampuan bahasa dan daya pikir siswa sasaran.

4. Penyajian bahasa

Penyajian bahasanya mencerminkan “berkomunikasi” langsung dengan

siswa sasaran. Ini berarti, sesuai dengan prinsip komunikasi, siswa sasaran

diposisikan sebagai orang kedua, sedangkan buku teks (sebagai wakil

penulis) diposisikan sebagai orang pertama (Muslich, 2010:67-69).

Berdasarkan pengertian buku teks di atas, dapat disimpulkan bahwa buku teks

merupakan sumber  belajar yang di dalamnya terdapat bahan ajar yang disusun

secara sistematis baik dari segi penyajian, segi bahasa, materi, serta memenuhi

kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran. Buku teks pula dapat dikatakan

sebagai media pembelajaran berbentuk cetak.

2.2 Hubungan Buku Teks dan Kurikulum

Buku teks selalu dikaitkan dengan kurikulum. Begitu erat hingga hubungan itu

terasa saling menunjang antara satu dengan yang lainnya. Keeratan hubungan

buku teks dengan kurikulum dapat diumpamakan, digambarkan atau
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dibandingkan dengan hubungan antara ikan dengan air, air dengan tebing atau

juga dapat disamakan dengan dua sisi mata uang, dua tetapi satu, satu tetapi dua.

Selanjutnya muncul sebuah pertanyaan. Manakah yang lebih dulu ada antara buku

teks dengan kurikulum? Ada beberapa kemungkinan jawaban, yaitu sebagai

berikut.

1) Kurikulum Mendahului Buku Teks

Pendapat yang paling umum diikuti dan dianggap logis ialah kurikulum

mendahului buku teks. Setelah kurikulum ditetapkan oleh pemerintah, barulah

para pengarang menulis buku teks yang sesuai dan relevan dengan kurikulum

yang berlaku. Pada hal ini buku teks benar-benar menunjang kurikulum yang

berlaku.

2) Buku Teks Mendahului Kurikulum

Buku teks yang dianggap bermutu yang juga memang ditulis oleh para pakar

dibidangnya dijadikan dasar, landasan, dan pedoman penyusunan kurikulum.

Mungkin sekali penulis buku teks tersebut ditugasi sebagai penyusun kurikulum

agar yang bersangkutan dapat menerjemahkan idenya pada kurikulum.

3) Buku Teks dan Kurikulum Serentak Diumumkan

Penyusunan buku teks sejalan dan bersamaan dengan penyusunan kurikulum.

Saat proses penggondokannya memang ada dua kemungkinan. Pertama

kurikulum disusun lebih dulu kemudian disusun buku teksnya. Kemudian

mungkin juga berdasarkan buku teks tertentu disusun kurikulum. Baik buku teks

maupun kurikulum serentak digunakan dan diumumkan.



31

4) Buku Teks dan Kurikulum Lahir Sendiri-Sendiri

Ada kalanya antara buku teks dan kurikulum tidak ada pertemuan. Buku teks

disusun tersendiri kemudian diterbitkan mungkin mendahului atau sesudah

adanya kurikulum yang berlaku. Dengan kata lain buku teks dan kurikulum lahir

sendiri-sendiri (Tarigan, 2009: 67- 68).

Muslich (2010:92) menyatakan bahwa pada hakikatnya kurikulum adalah alat

untuk mencapai tujuan pendidikan sedangkan buku teks adalah sarana belajar

yang digunakan di sekolah untuk menunjang suatu program pembelajaran.

Dengan demikian, keberadaan kurikulum dan buku teks selalu berdekatan dan

berkaitan. Buku teks haruslah relevan dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku,

dan kurikulum juga harus memerhatikan perkembangan buku teks yang ditulis

oleh para pakar dan para ahli.

2.3 Buku Teks Bahasa Indonesia Berdasarkan Kurikulum 2013

Kurikulum yang digunakan di Indonesia saat ini adalah Kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 2006 (KTSP).

Terdapat beberapa hal penting dari penyempurnaan Kurikulum 2013 dilihat dari

segi buku teks sebagai berikut.

Berdasarkan Kurikulum 2013 terdapat 7 konsep umum buku teks yakni,

1) mengacu pada kompetensi inti yang telah dirumuskan untuk kelas dimana

buku tersebut ditulis,

2) menjelaskan pengetahuan sebagai input kepada siswa untuk menghasilkan

output berupa keterampilan siswa dan bermuara pada pembentukan sikap

siswa sebagai outcome pembelajaran,
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3) menggunakan pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba,

menalar, dan menyaji,

4) menggiring siswa untuk menemukan konsep yang sedang dipelajari melalui

deduksi (discovery learning). siswa sebisa mungkin diajak untuk mencari

tahu, bukan langsung diberi tahu,

5) memuat penilaian capaian pembelajaran secara bertahap mulai review

(ulasan), exercise (latihan), problem (pemecahan masalah), challenge

(tantangan yang membutuhkan pemikiran mendalam), dan project (kegiatan

bersama dalam memecahkan permasalahan yang membutuhkan dukungan

sumber lainnya),

6) menekankan penggunaan bahasa yang jelas, logis, dan sistematis,

7) keterampilan tidak selalu dalam ranah abstrak, tetapi juga harus konkret

dalam bentuk tindakan nyata (Puskurbuk, 2013).

Buku SMP/MTs menurut Kurikulum 2013 meliputi:

1) tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi (sikap, keterampilan, dan

pengetahuan);

2) mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki

kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas;

3) semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama, yaitu

pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan

menyaji;

4) tugas dikaitkan dengan keterampilan yang harus dikuasai siswa;

5) pembahasan berdasarkan tema akan lebih baik;
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6) TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) merupakan sarana pembelajaran,

dipergunakan sebagai media pembelajaran semua mata pelajaran (Puskurbuk,

2013).

2.1 Tabel Penataan Materi Pada Buku Teks Bahasa Indonesia

No Kurikulum 2006 Kurikulum 2013

1 Materi yang diajarkan ditekankan
pada  tatabahasa / struktur bahasa

Materi yang dijarkan ditekankan pada
kompetensi berbahasa sebagai alat komunikasi
untuk menyampaikan gagasan dan pengetahuan

2 Siswa tidak dibiasakan membaca
dan memahami makna teks yang
disajikan

Siswa dibiasakan membaca dan memahami
makna teks serta meringkas dan menyajikan
ulang dengan bahasa sendiri

3 Siswa tidak dibiasakan menyusun
teks yang sistematis, logis, dan
efektif

Siswa dibiasakan menyusun teks yang
sistematis, logis, dan efektif melalui latihan-
latihan penyusunan teks

4 Siswa tidak dikenalkan tentang
aturan-aturan teks yang sesuai
dengan ke-butuhan

Siswa dikenalkan dengan aturan-aturan teks
yang sesuai sehingga tidak rancu dalam proses
penyusunan teks (sesuai dengan situasi dan
kondisi: siapa, apa, dimana)

5 Kurang menekankan pada
pentingnya ekspresi dan
spontanitas dalam berbahasa

Siswa dibiasakan untuk dapat mengekspresikan
dirinya dan pengetahuannya dengan bahasa
yang meyakinkan secara spontan

(Puskurbuk, 2013)

2.4 Pendekatan Saintifik Pada Kurikulum 2013

Permendikbud no.65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan

menengah telah mengisyaratkan tentang perlunya proses pembelajaran yang

dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan saintifik atau ilmiah. Pembelajaran

dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang di rancang

sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau

prinsip melaui tahap-tahapan mengamati (mengidentifikasi atau menemukan

masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis,

mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik

kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang

“ditemukan” (Kurniasih, 2014:29).
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Pendekatan saintifik sangat relevan dengan tiga teori belajar yaitu teori Bruner,

teori Piaget, dan teori Vygotsky.

1) Teori belajar Bruner

Teori belajar Bruner disebut juga teori belajar penemuan. Ada empat hal pokok

berkaitan dengan teori belajar Bruner. Pertama, individu hanya belajar dan

mengembangkan pikirannya apabila ia menggunakan pikirannya. Kedua,

dengan menggunakan proses-proses kognitif dalam proses penemuan, siswa

akan memperoleh sensasi dan kepuasan intlektual yang merupakan suatu

penghargaan intrinsik. Ketiga, satu-satunya cara agar seseorang dapat

mempelajari teknik-teknik dalam melakukan penemun adalah ia memiliki

kesempatan untuk melakukan penemuan. Keempat, dengan melakukan

penemuan maka akan memperkuat retensi ingatan. Empat hal diatas adalah

bersesuaian dengan proses kognitif yang diperlukan dalam pembelajaran

menggunakan metode saintifik.

2) Teori Piaget

Teori piaget, menyatakan bahwa belajar berkaitan dengan pembentukan dan

perkembangan skema (jamak skema). Baldwin (dalam Daryanto, 2014:52)

skema adalah suatu struktur mental atau struktur kognitif yang dengannya

seseorang secara intlektual beradaptasi dan mengkoordinasi lingkungan

sekitarnya. Skema tidak akan pernah berhenti berubah, proses yang

menyebabkan terjadinya perubahan skema disebut dengan adaptasi. Proses

terbentuknya adaptasi ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu asimilasi dan

akomodasi. Asimilasi merupakan proses kognitif yang dengannya seseorang

mengintegrasikan stimulus yang dapat berupa persepsi, konsep, hukum, prinsip
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ataupun pengalaman baru ke dalam skema yang sudah ada di dalam pikirannya.

Akomodasi dapat berupa pembentukan skema baru yang dapat cocok dengan

cirri-ciri rangsangan yang ada atau memodifikasi skema yang telah ada sehingga

cocok dengan cirri-ciri stimulus yang ada. Pada pembelajaran diperlukan adanya

penyeimbang atau ekuilibrasi antara asimilasi dan akomodasi.

3) Teori Vygotsky

Vygotsky, dalam teorinya menyatakan bahwa pembelajaran terjadi apabila

peserta didik bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari

namun tugas-tugas ini masih berada dalam jangkauan kemampuan atau tugas ini

berada dalam zone of proximal development daerah terletak antara tingkat

perkembangan  anak saat ini yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan

masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih

mampu (Daryanto, 2014:52-53).

Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan

dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Proses pembelajaran harus menyentuh

tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada proses pembelajaran

berbasis pendekatan ilmiah, ranah sikap menggamit transformasi substansi atau

materi ajar agar siswa tahu tentang ‘mengapa’. Ranah keterampilan menggamit

transformasi substansi atau materi ajar agar siswa tahu tentang ‘bagaimana’.

Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar siswa

tahu tentang ‘apa’. Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara

kemampuan untuk menjadi manusia yang baik (soft skill) dan manusia yang

memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skill) dari

siswa yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
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Proses pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yang dikaitkan

dengan pendekatan saintifik, yaitu :

1) Mengamati;

Metode mengamati mengutamakan proses pembelajaran (meaningfull learning).

Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media objek

secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya

(Kurniasih, 2014:38). Mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin

tahu peserta didik sehingga proses pembelajaran  memiliki kebermaknaan yang

tinggi. Dengan mengamati, peserta didik menemukan fakta bahwa ada

hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran. Pada

pembelajaran Bahasa Indonesia, tahap mengamati dilakukan dengan mengamati

teks (berbentuk lisan atau tulis) untuk mengidentifikasi kata, ungkapan, istilah

dalam teks atau struktur isi dan ciri bahasa dari teks yang dibaca/disimak atau

mengamati objek, peristiwa, atau fenomena yang hendak ditulis (Priyatni,

97:2014). Pengamatan yang dilakukan tidak terlepas dari keterampilan lain,

seperti melakukan pengelompokan dan membandingkan. Sebagai contoh

kegiatan mengamati benda yang disediakan guru dan dilakukan perbandingan

serta pengelompokkan (klasifikasi).

2.2 Tabel Kegiatan Mengamati

Mengamati Ambil beberapa kancing yang disediakan oleh gurumu

Perhatikan ciri-ciri apa saja dari kancing yang kamu ambil

Mengelompokkan Kelompokkan semua kancing dengan sifat atau ciri-ciri yang
sama.
Deskripsikan karakteristik atau ciri-ciri yang kamu gunakan
untuk mengelompokkan kancing kancing tersebut.
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Kelompokkan lagi kancing-kancing yang ada padamu dengan
menggunakan karakteristik yang berbeda.

Membandingkan Apa perbedaan kelompok kancing sekarang dengan yang
kamu buat pertama kali.
Kelompokkan lagi kancing dengan sifat yang berlawanan
seperti:kasar-halus, besar-kecil, atau ciri-ciri lain yang
berlawanan.

(Sani, 2014:55)

2) Menanya

Aktivitas mengamati yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan cermat, akan

muncul persepsi tentang objek yang diamati. Ada persepsi yang jelas, samar-

samar bahkan kemungkinan gelap sehingga memunculkan banyak pertanyaan

(Priyatni, 2014:97).

Melalui kegiatan menanya dikembangkan rasa ingin tahu peserta didik.

Pertanyaan dapat menggiring siswa untuk melakukan sebuah pengamatan yang

lebih teliti. Pertanyaan tidak selalu dalam bentuk kalimat tanya melainkan juga

dapat dalam bentuk pernyataan. Bentuk pertanyaan, misalnya “Apakah ciri-ciri

kalimat yang efektif?” dan bentuk pernyataan, misalnya “Sebutkan ciri-ciri

kalimat efektif!” (Kurniasih, 2014:43). Adapun kompetensi yang diharapkan

dalam kegiatan ini adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu,

kemampuan merumuskan pertayaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu

untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat (Daryanto, 2014:64).

3) Mencoba

Kegiatan mencoba adalah kegiatan pembelajaran yang didesain agar tercipta

suasana kondusif yang memungkinkan peserta didik dapat melakukan aktivitas

fisik yang memaksimalkan penggunaan panca indra dengan berbagai cara,

media, dan pengalaman yang bermakna dalam menemukan ide, gagasan,
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konsep, dan prinsip sesuai dengan kompetensi mata pelajaran (Priyatni,

2014:98). Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau autentik, siswa harus

mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang

sesuai.

Aplikasi metode eksperimen atau mencoba dimaksudkan untuk

mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar yaitu sikap, keterampilan, dan

pengetahuan. Aktivitas pembelajaran yang nyata untuk hal ini adalah: (1)

menemukan tema atau topik sesuai dengan kompetensi dasar menurut tuntutan

kurikulum; (2) mempelajari cara-cara penggunaan alat dan bahan yang tersedia

dan harus disediakan; (3) mempelajari dasar teoretis yang relevan dari hasil-

hasil eksperimen sebelumnya; (4) melakukan dan mengamati percobaan, (5)

mencatat fenomena yang terjadi, menganalisis, dan menyajikan data, (6)

menarik simpulan atas hasil percobaan; (7) membuat laporan dan

mengomunikasikan hasil percobaan (Daryanto, 2014:78).

Pada pembelajaran Bahasa Indonesia, setiap peserta didik wajib mencoba

menyusun teks sesuai dengan struktur isi dan ciri bahasa dari tiap-tiap jenis teks

atau sekadar mencoba mencari teks yang memiliki kesamaan dari segi struktur

atau ciri bahasanya. Kegiatan mencoba ini akan memperkuat pemahaman

peserta didik terhadap konsep yang dipelajari (Priyatni, 2014:98).

4) Menalar

Kegiatan menalar dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana disampaikan

dalam Permendikbud nomor 81a tahun 2013 adalah memproses informasi yang
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sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen

maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi.

Pengolahan informasi membutuhkan kemampuan logika (ilmu menalar).

Penalaran adalah proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta kata

empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa

pengetahuan. Salah satu aktivitas penting dalam penalaran adalah kegiatan

analisis dan penilaian. Analisis dilakukan dengan melihat persamaan dan

perbedaannya, menganalisis kesesuaian dan ketidaksesuaiannya,

mengidentifikasi kebenaran pernyataan-pernyataan, mengidentifikasi kebenaran

tesis dan argumennya, dan lain-lain (Priyatni, 2014:98-99).

Adapun kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti,

disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan

kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Aktivitas ini

juga diistilahkan sebagai kegiatan menalar, yaitu proses berfikir yang logis dan

sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat di observasi untuk memperoleh

simpulan berupa pengetahuan (Daryanto, 2014:70).

5) Menyaji/Mengomunikasikan

Kegiatan menyaji/mengomunikasikan dalam pembelajaran sebagaimana

disampaikan dalam Permendikbud nomor 81a tahun 2013 adalah

menyampaikan hasil pengamatan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis,

atau media lainnya. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah melakukan presentasi

laporan hasil percobaan, mempresentasikan peta konsep, dan lain-lain (Priyatni,

2014:99).
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Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah

mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis,

mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan

kemampuan berbahasa yang baik dan benar.

2.5 Pola Kegiatan Pendekatan Saintifik

Pengertian pola dalam KBBI adalah susunan/ bentuk yang sistematis, Kurikulum

2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu

menggunakan pendekatan ilmiah. Pola kegiatan Pendekatan ilmiah (scientific

appoach) dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati,

menanya, mencoba, menalar, dan menyaji/mengomunikasikan untuk semua mata

pelajaran. Untuk mata pelajaran, materi, atau situasi tertentu, sangat mungkin

pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara prosedural. Pada

kondisi seperti ini, tentu saja proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-

nilai atau sifat-sifat ilmiah dan menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat nonilmiah,

begitu pula dalam buku teks, pendekatan saintifik tidak selalu disajikan dengan

urutan yang sistematis, ini dikarenakan penyajian bahan yang bermacam-macam,

karena pola sajian buku teks  disesuaikan dengan perkembangan intelektual siswa

sasaran. (Muslich, 2010:60) Materi yang terdapat dalam buku teks diuraikan

dengan mengikuti pola penalaran tertentu, sebagaimana pola penalaran dalam

sajian ilmiah, yaitu pola penalaran induktif, deduktif, atau campuran (kombinasi

induktif-deduktif). Pada dasarnya buku teks disusun untuk siswa, bukuan untuk

guru. Oleh karena itu, penyajian bahannya harus diarahkan kepada kegiatan

belajar siswa. Ketika membaca buku teks, siswa dapat melakukan serangkaian
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kegiatan pembelajaran, baik dalam rangka pencapaian tujuan pemahaman,

keterampilan, maupun sikap.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pola penyajian

kegiatan pada buku teks tidak selalu mengikuti sistematis urutan pendekatan

saintifik, karena materi yang disajikan menyesuaikan kebutuhan pemakai yaitu

siswa.

2.6 Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Buku Teks Berdasarkan
Kurikulum 2013

Abidin (2012:5) mengartikan pembelajaran Bahasa Indonesia sebagai serangkaian

aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai keterampilan bahasa tertentu.

Keterampilan bahasa tersebut adalah keterampilan menyimak, keterampilan

berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Pembelajaran

Bahasa Indonesia yang disusun dengan target kinerja yang baik serta dilaksanakan

dengan maksimal akan dapat mengembangkan potensi siswa serta mengetahui

kelemahan pada siswa, sehingga dapat dilakukan perbaikan. Kemudian

memberikan penguatan dan motivasi yang dapat membantu siswa menggapai

semangat untuk belajar, sehingga bermuara pada peningkatan mutu pembelajaran

Bahasa Indonesia.

Pembelajaran Bahasa Indonesia memiliki tujuan untuk menanamkan pemahaman

atas empat keterampilan berbahasa sekaligus cakap dan terampil dalam

menggunakan empat keterampilan tersebut. Keempat keterampilan berbahasa

tersebut adalah berbicara, menyimak, membaca, dan menulis. Sejatinya, Bahasa

Indonesia membantu guru untuk menyiapkan siswa agar siap bersosialisasi
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menjadi bagian dari masyarakat pengguna bahasa dan ikut andil di dalamnya

melalui pemikiran, ide, gagasan, dll yang dituangkan melalui bahasa.

Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 adalah pembelajaran

berbasis teks. Pada pembelajaran bahasa berbasis teks, Bahasa Indonesia

diajarkan bukan sekadar sebagai pengetahuan bahasa, melainkan sebagai teks

yang mengemban fungsi untuk menjadi sumber aktualisasi diri penggunanya pada

konteks sosial-budaya akademis. Teks dimaknai sebagai satuan bahasa yang

mengungkapkan makna secara kontekstual (Kemendikbud, 2013).

Pembelajaran Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang wajib diajarkan

di seluruh jenjang pendidikan. Arah pembelajaran pada semua jenjang pendidikan

adalah sama, yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran sebagaimana tercantum

dalam kurikulum yang berlaku. Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Kurikulum

2013 disusun dengan berbasis teks, baik lisan maupun tulisan. Pembelajaran

Bahasa Indonesia berbasis teks dilaksanakan dengan menerapkan prinsip bahwa

(1) bahasa hendaknya dipandang sebagai teks, bukan semata-mata kumpulan kata-

kata atau kaidah-kaidah kebahasaan, (2) penggunaan bahasa merupakan proses

pemilihan bentuk-bentuk kebahasaan untuk mengungkapkan makna, (3) bahasa

bersifat fungsional, yaitu penggunaan bahasa yang tidak pernah dapat dilepaskan

dari konteks karena dalam bentuk bahasa yang digunakan itu tercermin ide, sikap,

nilai, dan ideologi penggunaannya, dan (4) bahasa merupakan sarana

pembentukan kemampuan berpikir manusia (Kemendikbud, 2013).

Pada Kurikulum 2013, khususnya pembelajaran Bahasa Indonesia terdapat suatu

pendekatan baru yaitu pendekatan ilmiah (scientific approach). Proses
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pembelajaran dengan berbasis pendekatan ilmiah harus dipandu dengan kaidah-

kaidah pendekatan ilmiah. Pendekatan ini bercirikan penonjolan dimensi

pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu

kebenaran. Dengan demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan

dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah. Proses pembelajaran

disebut ilmiah jika memenuhi kriteria sebagai berikut: (Kemendikbud, 2013).

1) substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang

dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-

kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata;

2) penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru-siswa terbebas dari

prasangka yang serta merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang

menyimpang dari alur berpikir logis;

3) mendorong dan menginsiprasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat

dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan

mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran;

4) mendorong dan menginspirasi siswa agar mampu berpikir hipotetik dalam

melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu dengan yang lain dari substansi

atau materi pembelajaran;

5) mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan

mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon

substansi atau materi pembelajaran;

6) berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat

dipertanggungjawabkan;
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7) tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana, jelas, dan menarik sistem

penyajiannya.

2.7 Materi Bahasa Indonesia pada Jenjang SMP

Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 dari pendidikan dasar

sampai pendidikan tinggi diorientasikan pada pembelajaran berbasis teks. Hanya

saja bedanya,  jenis teks yang diajarkan pada pendidikan dasar sampai pendidikan

menengah adalah teks langsung (kontinu) atau teks tunggal  atau genre mikro,

sedangkan jenis teks yang diajarkan pada perguruan tinggi adalah jenis teks tidak

langsung (diskontinu) atau teks-teks majemuk/genre makro. Teks tunggal atau

gendre mikro akan dijelaskan sebagai berikut.

1) Teks Tunggal (Genre Mikro)

Bahasa merupakan sarana komunikasi, yang terjadi jika manusia terdiri atas

lebih dari satu orang, karena komunikasi selalu melibatkan beberapa pihak,

paling tidak pihak komunikan dan komunikator. Dengan kata lain, bahasa hanya

mucul dalam proses sosial. Meskipun harus disadari bahwa proses sosial

tersebut ada yang langsung, pihak yang hadir bersama (komunikasi lisan

bersemuka), dan ada yang yang pelibatnya tidak nyata secara kasat mata,

misalnya komunikasi tulis, atau komunikasi lisan melalui telpon.

Beberapa proses sosial  utama yang dilakukan melalui tindakan berbahasa data

berupa penggambaran, penjelasan, perintah, penyajian alasan-alasan/argument,

dan penceritaan. Melalui proses sosial inilah lahir beberapa jenis teks yang

menyangkut genre cerita, misalnya dongeng, mite, fable, cerita personal, cerita

sejarah, sejarah dan sebagainya. Berdasarkan sudut pandang penceritaannya,
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maka genre atau ragam teks tersebut dapat dililah ke dalam dua kelompok besar,

yaitu teks-teks yang termasuk genre sastra dan genre non sastra. Sementara itu,

teks-teks  dalam kelompok genre sastra dikategorikan kedalam genre cerita,

sedangkan teks-teks genre non sastra dikelompokkan ke dalam genre faktual

dan genre tanggapan. Baik genre cerita maupun genre faktual  dan genre

tanggapan masing-masing  dikelompokkan ke  dalam dua kelompok subgenre

yaitu:

a) Subgenre naratif dan non naratif untuk kategori genre cerita;

b) Subgenre laporan dan prosedural untuk kategori genre faktual; dan

c) Subgenre transaksional dan ekspositori untuk kategori genre tanggapan.

2.3 Jenis-Jenis Teks Berdasarkan Genre

No Genre/Subgenre Jenis Teks Struktur Teks
1) Sastra/Penceritaan
1.1 NARATIF

Tujuan Sosial:
Menceritakan
kejadian

1.1.1 Penceritaan
ulang

Tujuan sosial:
menceritakan kembeli
peristiwa di masa lalu

Pengenalan/Orientasi
Rekaman Kejadian
Reorientasi (Opsional)

1.1.2 Anekdot
Tujuan sosial:
menceritakan berbagai
reaksi emosional
dalam sebuah cerita

Pengenalan/Orientasi
Masalah/Komplikasi
Reaksi

1.1.3 Eksemplum
Tujuan sosial: menilai
perilaku atau  karakter
dalam  cerita

Pengenalan/Orientasi
Insiden
Interpretasi

1.1.4 Pengisahan
Tujuan sosial: menyelesaikan masalah dalam
sebuah cerita
1.1.4.1 Cerpen Pengenalan/Orientasi

Masalah/Komplikasi
Pemecahan
Masalah/Resolusi

1.1.4.2 Novel Pengenalan/Orientasi
Masalah/Komplikasi
Pemecahan
Masalah/Resolusi
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1.1.4.3 Dongeng Pengenalan/Orientasi
Masalah/Komplikasi
Pemecahan
Masalah/Resolusi

1.1.4.4 Mite/legenda Pengenalan/Orientasi
Masalah/Komplikasi
Pemecahan
Masalah/Resolusi

1.1.4.5 Cerita
petualang

Tujuan sosial:
mencertikan
pengelaman yang
penuh dengan
tantangan yang dapat
berakhir dengan
beberapa peristiwa.

Pengenalan/Orientasi
Masalah/Komplikasi
Pemecahan
Masalah/Resolusi

1.1.4.6 Cerita pantasi
Tujuan sosial:
menceritakan
pemecahan suatu
masalah dengan
penyelesaian  akhir
yang  menyenangkan.

Pengenalan/Orientasi
Masalah/Komplikasi
Pemecahan
Masalah/Resolusi

1.1.4.7 Fabel
Tujuan sosial :
bercerita dengan sudut
pandang moral yang
eksplinsit.

Pengenalan/Orientasi
Masalah/Komplikasi
Pemecahan
Masalah/Resolusi

1.1.4.8 Sejarah
Tujuan sosial:
menceritakan pristiwa
sejarah.

Latar Belakang
Rekaman Tahap
Kehidupan

1.1.4.9 Biografi/otob
iografi

Tujuan sosial:
menceritakan tahapan
kehidupan

Latar Belakang
Rekaman Tahap
Kehidupan

1.2 Non naratif
Tujuan sosial:
mendeskripsikan
kejadian atau  isu

1.2.1 Pantun
Tujuan sosial:
memberikan  nasihat,
keritik dalam
kehidupan

Sampiran
Isi

1.1.2 Syair Sampiran
Isi

1.1.3 Puisi Tidak terstruktur
1.1.4 Gurindam Tidak terstruktur

II Faktual
2.1 Laporan

Tujuan sosial:
melaporkan
kejadian /isu atau
melaporkan secara
umum tentang
berbagai kelas
benda

2.1.1 Deskripsi
Tujuan sosial:
menggambarkan
fenomena

Pernyataan umum
Uraian bagian-bagian
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2.1.2 Laporan
Tujuan sosial:
mengelompokkan
jenis dan
menggambarkan
fenomena

Pernyataan umum
Uraian bagian-bagian

2.1.3 Laporan
Informatif
Tujuan sosial:
memberikan
informasi umum
tentang berbagai kelas
benda, seperti
harimau, batu, pohon,
ular, telpon genggam,
dll.

Judul pengenalan:
ciri, fisik, sebutan  lain.
Deskripsi khusus:
habitatnya, makanan,
dan fakta menarik
lainnya.

2.4.1 laporan  ilmiah:
Tujuan sosial: memberikan laporan  tentang
kajian terhadap suatu objek ilmiah yang dilakukan
secara sistematis, terkontrol, empirik, dan kritis
atas tahapan pengumpulan, analisis, dan penyajian
hasil analisis data.

2.1.4.1 Skripsi Judul
Pendahuluan: latar
belakang, tujuan,
tinjauan  pustaka,
kerangka teori,
metode.
Pembahasan : analisis
dan interpretasi data
Simpulan
Daftar  pustaka

2.1.4.2 Tesis Judul
Pendahuluan: latar
belakang, tujuan,
tinjauan  pustaka,
kerangka teori,
metode.
Pembahasan : analisis
dan interpretasi data
Simpulan
Daftar  pustaka

2.1.4.3 Disertasi Judul
Pendahuluan: latar
belakang, tujuan,
tinjauan  pustaka,
kerangka teori,
metode.
Pembahasan : analisis
dan interpretasi data
Simpulan
Daftar  pustaka
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2.1.4.4 Laporan Hasil
Penelitian

Judul
Pendahuluan: latar
belakang, tujuan,
tinjauan  pustaka,
kerangka teori,
metode.
Pembahasan : analisis
dan interpretasi data
Simpulan
Daftar  pustaka

2.1.5 Surat
2.1.5.1 Surat Dinas Kop lembaga

Nomor surat
Hal
Lampiran
Waktu tanggal
Alamat yang di tuju
Salam pembuka
Kalimat pembuka
Isi
Kalimat penutup
Jabatan
Nama jabatan

2.1.5.2 Surat Pribadi
Tujuan sosial:
menyatakan
/menceritakan maksd
peribadi

Alamat yang dituju
Waktu/tanggal
Salam pembuka
Kalimat pembuka
Isi
Kalimat penutup
Salam penutup
Pengirim

2.1.5.3 Berita
Tujuan sosial: mencatat
suatu berita/informasi

Headline
By-line: identitas
reporter
Pengantar: informasi
dasar (siapa, apa, di
mana, kapan, dari
yang penting sampai
yang kurang penting
Tail: fakta kurang
penting

2.1.5.4 Reviw/Laporan
Buku
Tujuan sosial: menilai
daya tarik suatu karya.

Pengenalan/orientasi:
judul,pengarang,ilustra
si,penerbit, buku yang
ditulis (riwayat singkat
pengarang)
Ringkasan
Rekomendasi: skala
penilaian, terger
pembaca, dan lain-
lain.
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2.2 Arahan/Prosedural
Tujuan Sosial:
mengarahkan/mengaja
-rkan tentang langkah-
langkah  yang ttelah
ditentukan

2.2.1 Prosedur/Arahan
Tujuan Sosial:
bagaimana melakukan
percobaan atau
pengamatan

Tujuan
Alat yang digunakan
Langkah-langkah
Pengamatan
Simpulan

2.2.2 Penceritaan
Prosedur

tujuan sosial: bagaimana
prosedur dilakukan
( laporan percobaan)

Tujuan
Langkkah-langkah
Hasil

2.2.3 Panduan Tujuan
Deskripsi langkah-
langkah

2.2.4 Perintah/Instruksi Tujuan
Deskripsi langkah-
langkah

2.2.5 Protokoler
Tujuan Sosial: apa yang
boleh dan tidak boleh
dilakukan

Tujuan
Deskripsi

2.2.6 Resep Tujuan
Alat yang digunakan
Langkah-langkah

III Tanggapan
3.1 Transaksional

Tujuan sosial:
menegosiasikan
hubungan, informasi
barang dan layanan

3.1.2 Ucapan Terima
Kasih

Identifikasi kelompok
yang diwakili
Tujuan pidato
Identifikasi peserta
Deskripsi isi:
dukungan, keperluan,
dll.
Komentar personal
Dukungan (tepuk
tangan dll)

3.1.3 Undangan Judul
Keperluan
Waktu/tanggal
Tempat
Penjelasan khusus
(pakaian yang dipakai
dll)

3.1.4 Wawancara Tujuan
Identifikasi partisipan
Daftar pertanyaan
Jawaban
Penutup

3.1.5 Negoisasi Orientasi
Pengajuan
Penawaran

Persetujuan
Penutup

(Sumber: Mahsun, 2014)
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2) Teks Majemuk (Makro)

Teks majemuk merupakan sebuah teks kompleks dengan struktur yang lebih

besar dan tersegmentasi ke dalam bagian-bagian yang dapat berupa bab, subbab,

atau seksi, subseksi. Teks semacam ini terdapat teks berkelanjutan (continuous

texts) atau teks tunggal yang digunakan untuk mengisi bagian-bagain dari

struktur teks tersebut. Artinya, struktur teks pada teks majemuk terpilah atas

bagian-bagian (bab-bab atau seksi-seksi) yang seakan-akan terpisah, padahal

baik dari segi kohesi maupun koherensi  menunjukkan keterkaitan  antar satu

sama lain. Dengan kata lain, antara bagian satu dengan bagian yang lain dalam

teks majemuk terdapat kohesi dan koherensi sehingga membentuk sebuah

struktur teks majemuk yang padu. Termasuk  dalam kategori teks majemuk/

genre makso ini adalah teks-teks naskah akademmik, seperti teks usul penelitian

(proposal), skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, artikel, abstrak, dan lain-

lain.

Seperti halnya  teks-teks tunggal, teks majemuk, juga dapat diklasifikasikan atas

dua jenis teks yaitu teks majemuk yang faktual dan fiksional. Teks majemuk

yang bersifat faktual adalah teks akademik seperti usul/proposal penelitian,

laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, makalah, artikel ilmiah, buku, dan

lain-lain, sedangkan teks majemuk bersifat fiksional misalnya novel (Mahsun,

2014:15-18).


