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ABSTRAK

ANALISIS KESESUAIAN MATERI JAMUR PADA BUKU
TEKS BIOLOGI SMA KELAS X DENGAN KOMPETENSI

DASAR KURIKULUM 2013

Oleh

AMILIL HUDI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kesesuaian materi Jamur

pada buku teks Biologi SMA kelas X dari aspek keluasan dan kedalaman dengan

kompetensi dasar kurikulum 2013. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif

dengan menggunakan studi dokumentasi. Obyek penelitian ini adalah 2 buku

teks yang paling banyak digunakan dan paling sedikit digunakan dalam

pembelajaran Biologi di SMA yaitu buku A yang diterbitkan oleh Erlangga dan

buku B yang diterbitkan oleh Yrama Widya. Lembar instrumen kesesuaian

materi pada buku teks dari aspek keluasan dan kedalaman dibuat mengacu pada

KD dan buku acuan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi,

melalui analisis isi (konten) pada buku teks. Data penelitian ini berupa

kesesuaian materi jamur pada buku teks ditinjau dari aspek keluasan dan

kedalaman yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian materi jamur dengan KD

kurikulum 2013 pada buku A dari aspek keluasan materi diperoleh persentase
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100% dengan kategori “sangat sesuai”, sedangkan dari aspek kedalaman materi

diperoleh hasil 94,44% dengan kategori “sangat sesuai”. Sementara pada buku B

dilihat dari aspek keluasan materi diperoleh persentase 77,78% dengan kategori

“sesuai”, sedangkan dari aspek kedalaman materi diperoleh hasil 79,63% dengan

kategori “sesuai”. Selanjutnya dari kedua hasil analisis tersebut diperoleh rata-

rata persentase 97,22% pada buku A dengan kategori “sangat sesuai”, sedangkan

78,71% pada buku B dengan kategori “sesuai”, dari hasil ini artinya kesesuaian

materi jamur dengan KD kurikulum 2013 pada buku teks A lebih tinggi

dibandingkan dengan buku teks B. dengan demikian maka buku teks Biologi

SMA kelas X yang diterbitkan oleh Erlangga dan Yrama Widya dapat dijadikan

buku pegangan wajib bagi siswa.

Kata kunci : buku teks, keluasan materi, kedalaman materi
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) semakin maju,

terbukti dengan selalu adanya pembaharuan di bidang pendidikan.

Pembaharuan ini dilakukan agar tidak terjadinya ketimpangan antara

pendidi-kan dengan perkembangan IPTEK. Fungsi pendidikan adalah

menyiapkan peserta didik untuk menghadapi kehidupan bermasyarakat.

“Menyiap-kan” diartikan bahwa peserta didik pada hakikatnya belum siap,

tetapi perlu disiapkan dan sedang menyiapkan dirinya sendiri. Hal ini

menunjuk pada proses yang berlangsung sebelum peserta didik itu siap

untuk terjun ke- kancah kehidupan yang nyata. Penyiapan ini dikaitkan

dengan kedudukan peserta didik sebagai calon warga negara yang baik,

warga bangsa dan calon pembentuk keluarga baru, serta mengemban tugas

dan pekerjaan kelak dikemudian hari (Hamalik, 2008: 2). Dengan

demikian, pendidikan sebagai alat yang penting untuk mencapai kemajuan

dimasa yang akan datang. Berdasarkan UU RI No.20 Tahun 2003, tujuan

pendidikan nasional Indonesia adalah untuk mengembangkan potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada

Tuhan Yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
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mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung

jawab.

Persiapan yang dilakukan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang

berkualitas adalah melalui pendidikan. Pendidikan sebagai upaya

menciptakan  sumber daya manusia yang berkualitas dengan arah dan

tujuan dituntun oleh sebuah kurikulum. Kurikulum digunakan sebagai

pedoman untuk membantu proses pembelajaran siswa secara maksimal.

Proses pembelajaran di sekolah mebutuhkan sumber belajar yang dijadikan

acuan untuk memperoleh wawasan bagi siswa. Sumber belajar ini dapat

berupa buku ajar, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh

penerbit swasta. Menurut Tarigan (2009, dalam Yusmium, 2015: 17) buku

pelajaran adalah buku standar yang disusun oleh para pakar dalam bidang

itu untuk maksud dan tujuan intruksional, yang dilengkapi dengan sarana-

sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya

di sekolah sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran.

Sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 buku

teks pelajaran adalah sumber belajar utama untuk mencapai Kompetensi

Inti dan Kompetensi Dasar  ( Kemendikbud, 2013: 5).

Mengingat pentingnya buku teks di dalam pembelajaran, maka buku teks

yang menjadi sumber belajar peserta didik haruslah sesuai dengan

kompetensi dalam kurikulum yang sedang berlaku. Keluasan dan

kedalaman materi yang terdapat di dalam buku teks harus sesuai dengan

KI dan KD pada kurikulum yang digunakan, karena buku teks menjadi
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sumber utama yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran di kelas.

Seperti yang dinyatakan oleh Kinanti (2017: 565) bahwa buku teks disusun

berdasar-kan pada kurikulum dan kompetensi dasar yang berlaku jika buku

teks yang disusun tidak sesuai dengan kompetensi dasar, berarti buku teks

tersebut tidak menunjang tercapainya kompetensi yang diinginkan

mencakup sikap, pengeta-huan, dan keterampilan.

Hasil survey pada beberapa SMA di kota Bandar Lampung menunjukkan

bahwa sumber utama dalam pembe-lajaran biologi di kelas adalah

sebanyak 28,76% memakai internet, 20,54% memakai LKS, 9,58%

bersumber dari narasumber dan 41,09% guru menggunakan buku sebagai

sumber utama yaitu dari penerbit Erlangga, Yrama Widya, Tiga Serangkai,

Mediatama, Yudhistira, Intan Pariwara, Platinum, Quadra dan

kemendikbud. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa buku teks

menjadi sumber utama yang paling banyak digunakan, artinya buku teks

sangat berperan penting dalam proses pembelajaran. Menurut Tarigan dan

Tarigan (2009: 17) buku teks memiliki peranan yang sangat penting karena

buku teks dapat menyajikan suatu sumber pokok masalah atau subject

matter yang kaya, sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik,

menyediakan suatu sumber yang tersusun rapi dan menyajikan

bahan/sarana evaluasi.

Buku teks yang digunakan pada mata pelajaran Biologi di SMA se-kota

Bandar Lampung sangat beragam. Hal ini menyebabkan guru harus sangat

teliti untuk memilih buku teks yang akan digunakan dalam pembelajaran.
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Guru tidak boleh memilih buku teks hanya karena buku tersebut di

terbitkan oleh penerbit terkenal. Menurut Prastowo (2012: 172) isi

kandungan buku teks harus mengacu kepada kompetensi dasar yang telah

ditetapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Meskipun buku ajar

ditulis dan disusun oleh tim ahli, belum tentu buku ajar tersebut baik dan

benar dari segi struktur maupun isinya. Hal ini diperkuat oleh Sitepu

(2014: 3) yang menyatakan bahwa belum banyak penulis buku ajar yang

mengetahui unsur-unsur yang perlu ada dan harus diperhatikan dalam

penulisan buku ajar. Selain itu, dalam proses penerbitan, editor penerbit

juga kurang cermat menyunting buku itu dari aspek isi, bahasa, ilustrasi,

dan desain dengan sudut pandang buku ajar sebagai sumber belajar.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kesesuaian materi pada buku

teks telah banyak dilakukan, diantaranya adalah penelitian dari Amanah

(2017: 6) kesesuaian materi dari aspek kedalaman pada buku teks ternyata

tingkat kesesuaiannya beragam. Secara umum kedalaman materi pada

ketiga buku adalah sesuai dengan KD, dengan kate-gori dari cukup sesuai-

sangat sesuai. Ketiga buku ini jika digunakan dalam proses pembelajaran

maka siswa akan mengetahui rincian materi dan mencapai kompetensi.

Kemudian penelitian dari Syuhada (2017: 94) tingkat kesesuaian materi

dari aspek keluasan pada ketiga buku teks Biologi SMA kelas X adalah

“sangat sesuai”.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti perlu untuk melakukan suatu

penelitian untuk menganalisis kesesuaian buku teks biologi SMA kelas X
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materi klasifikasi jamur dengan kompetensi dasar kurikulum 2013 revisi,

karena untuk melihat kesesuaian buku yang paling banyak digunakan dan

buku yang paling sedikit digunakan. Peneliti memakai buku A dan buku B

untuk diteliti karena buku ini adalah buku teks yang paling banyak

digunakan dan yang paling sedikit digunakan di sekolah SMA se-Bandar

Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, rumusan

masalah secara umum dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kesesuaian materi jamur pada buku teks Biologi

SMA kelas X dengan kompetensi dasar kurikulum 2013 ditinjau dari

aspek keluasan?

2. Bagaimana tingkat kesesuaian materi jamur pada buku teks Biologi

SMA kelas X dengan kompetensi dasar kurikulum 2013 ditinjau dari

aspek kedalaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian

ini adalah untuk mengetahui:

1. Tingkat kesesuaian materi jamur pada buku teks Biologi SMA kelas X

dengan kompetensi dasar kurikulum 2013 ditinjau dari aspek

keluasan.
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2. Tingkat kesesuaian materi jamur pada buku teks Biologi SMA kelas X

dengan kompetensi dasar kurikulum 2013 ditinjau dari aspek

kedalaman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menelaah

dan menganalisis kualitas buku teks Biologi khususnya kesesuaian

materi dengan KD pada kurikulum nya.

2. Bagi guru, memperoleh informasi tentang kualitas buku teks yang

selama ini digunakan.

3. Bagi sekolah, menjadi bahan masukan dalam memilih buku teks yang

akan digunakan di sekolah tersebut.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari kesalahan penafsiran, maka perlu dikemukakan ruang

lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Buku teks yang diteliti adalah buku teks yang paling banyak digunakan

di kota Bandar Lampung yaitu buku A yang diterbitkan oleh Erlangga

dan buku teks yang paling sedikit digunakan yaitu buku B yang

diterbitkan oleh Yrama Widya.

2. Keluasan materi merupakan cakupan materi yang menggambarkan

seberapa banyak materi-materi pada KD tertentu yang dapat

dimasukkan ke dalam materi pembelajaran.

3. Kedalaman materi adalah seberapa detail konsep-konsep yang harus



7

dipelajari/dikuasai oleh siswa.

4. Penelitian mengenai kesesuaian materi jamur pada buku teks Biologi

SMA kelas X ditinjau dari segi keluasan dan kedalaman hanya melihat

pada materi pokok dan submateri pokok.

5. Materi pokok yang diteliti dan dibahas adalah Jamur yang terdapat pada

KD 3.7 Mengelompokan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi,

dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan

F. Kerangka Pikir

Buku teks pelajaran masih digunakan oleh guru sebagai sumber utama

dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Buku teks juga dipengaruhi

oleh beberapa faktor yaitu kurikulum, BSNP, dan pendidikan.

Kurikulum merupakan faktor yang penting dalam membuat buku teks,

karena di dalam kurikulum ini terdapat kompetensi yang harus dicapai oleh

siswa sehingga buku teks harus berisi kompetensi tersebut. Badan Standar

Nasional Pendidikan (BSNP) merupakan lembaga mandiri, profesional, dan

independen yang mengemban misi untuk mengembangkan, memantau

pelaksanaan dan evaluasi, BSNP juga memiliki tugas dan wewenang

menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian dan kegrafikan, dimana keluasan

dan kedalaman terdapat di dalam aspek kelayakan isi. Tingkat pendidikan

menjadi faktor yang mempengaruhi buku teks, karena buku teks yang ada

pada siswa tergantung pada tingkat pendidikannya.

Buku teks yang baik adalah buku teks yang memiliki kelayakan isi yaitu

berupa kesesuaian baik pada keluasan maupun kedalaman dengan KD.
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Keluasan materi berarti seberapa banyak materi pada KD tertentu yang

dapat dimasukkan kedalam materi pembelajaran, sedangkan kedalaman

materi berarti seberapa detail konsep-konsep yang harus dipelajari oleh

siswa. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah buku-buku yang

menjadi sumber utama dalam pembelajaran ini sesuai dengan kurikulum,

pada materi di dalam buku teks, maka dilakukanlah analisis kesesuaian

materi, ditinjau dari aspek keluasan dan kedalaman, kemudian

ditetapkannya status kesesuaian.

Untuk mengetahui alur kerangka pikir secara umum, dapat dilihat dari

bagan kerangka pikir sebagai berikut.

Buku Teks
Dipengaruhi oleh:

- Kurikulum
- BSNP
- Tingkat

Pendidikan

Digunakan
sebagai sumber
pembelajaran
utama untuk

mencapai KI dan
KD Harus memiliki kelayakan isi

Analisis kesesuaian materi ditinjau dari
aspek keluasan dan kedalaman

Keluasan Materi Kedalaman
Materi

Status kesesuaian materi ditinjau dari
aspek keluasan dan kedalaman

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kurikulum 2013

Kurikulum merupakan seperangkat rencana yang mendasari proses

pembelajaran dalam pendidikan formal. Kurikulum digunakan sebagai acuan

bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang sesuai

dengan karakteristik masyarakat. Pemerintah dalam hal ini berperan penting

dalam menyusun kurikulum. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 20 tahun

2003 pasal 38 ayat 1 bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum

pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah (UU No. 20

tahun 2003). Kurikulum memiliki komponen-komponen yang sangat penting

dalam penyelengaraannya, yaitu menurut Subandijah (1993: 4) komponen

pokok kurikulum meliputi: (1) komponen tujuan, (2) komponen isi/materi, (3)

komponen organisasi/strategi, (4) komponen media, dan (5) komponen proses

belajar-mengajar.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

menyatakan bahwa 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 tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi
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kurikulum, yaitu pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan,

isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan

untuk pembelajaran (Triwiyanto, 2014: 196)

Menurut Triwiyanto (2014: 196-197) kurikulum 2013 dirancang dengan

karakteristik sebagai berikut:

1. Kurikulum 2013 mengembangkan keseimbangan antara pengembangan

sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan

kemampuan intelektual dan psikomotorik.

2. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan

pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang

dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat

sebagai sumber belajar.

3. Kurikulum 2013 mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan

serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat.

Kurikulum 2013 cenderung menekankan pada keseimbangan tiga domain

pendidikan. Apabila pada kurikulum sebelumnya domain kognitif menempati

urutan wahid, maka pada kurikulum 2013 ini cenderung menyeimbangkannya

dengan penekanan lebih pada aspek skill dan karakter (psikomotor dan

afektif) (Sariono, 2015: 6). Menurut Muzakki (2013,dalam Sariono, 2015: 6),

kurikulum 2013 sebenarnya sama dengan kurikulum 2004 dan 2006, yaitu

sama-sama berbasis kompetensi, akan tetapi dalam kurikulum yang baru ini

ingin lebih mendalam lagi basis kompetensinya.
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Kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi

mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Di samping itu akan ada

perubahan nama mata pelajaran, dan sub mata pelajaran menjadi lebih unik

seperti yang digunakan di pendidikan tinggi dan sekolah keahlian (Vocational

School).

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

(Triwiyanto, 2014: 197). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 70 Tahun 2013 menyatakan bahwa tujuan diselenggarakannya

Kurikulum 2013 adalah “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

(Depdikbud 2013: 7).

Standar kompetensi lususan pada sekolah menengah memiliki dimensi yang

sangat kompleks. Menurut Triwiyanto (2014: 211-212) kompetensi lulusan

SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C, yaitu lulusan memilki sikap,

pengetahuan, dan keterampilan seperti pada tabel di bawah ini:
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Tabel 1. Kompetensi lulusan SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C

SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C

Dimensi Kualifikasi Kemampuan

Sikap

Memiliki prilaku yang mencerminkan sikap orang
beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan
bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan social dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.

Pengetahuan

Memiliki pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural, dan metakognitif dalam ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,
dan peradaban terkait penyabab serta dampak
fenomena dan kejadian.

Keterampilan

Memiliki kemampuan piker dan tindak yuang
efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret
sebagai pengembangan dari yang dipelajari di
sekolah secara mandiri.

Menurut (Triwiyanto, 2014: 223) untuk mencapai tujuan pendidikan,

terbentuknya sikap dan keterampilan serta pengetahuan yang tidak

miskonsepsi maka beberapa hal harus diperhatikan diantaranya adalah :

1. Kompetensi Ini

Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik

pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertical berbagai

kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga.

Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut:

a) Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual

b) Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial
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c) Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan

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

2. Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan

kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik

peserta didik, kemampuan awal, serta ciri suatu mata pelajaran.

Kompetensi dasar dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan

pengelompokkan kompetensi inti yaitu: (1) Kelompok 1: kelompok

kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI-1, (2)

Kelompok 2: kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka

menjabarkan KI-2, (3) Kelompok 3: kelompok kompetensi dasar

pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI-3; dan (4) Kelompok 4:

kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI-4

(Depdikbud, 2013: 25).

B. Pembelajaran Biologi

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan usaha

sengaja, terarah dan bertujuan agar orang lain dapat memperoleh pengalaman

yang bermakna (BSNP, 2006: 30). Pembelajaran mempunyai dua

karakteristik yaitu: (1) dalam proses pembelajaran melibatkan proses mental

siswa secara maksimal, bukan hanya menuntut siswa untuk sekedar

mendengar, mencatatkan tetapi menghendaki aktivitas siswa dalam proses

berpikir. (2) dalam pembelajaran membangun suasana dialogis dan proses

tanya jawab terus menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan
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meningkatkan kemampuan berpikir siswa, yang pada gilirannya kemampuan

berpikir itu akan dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang

mereka konstruksi sendiri (Sagala, 2007: 63)

Pembelajaran biologi di sekolah menengah diharapkan dapat menjadi wahana

bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar serta proses

pengembangan lebih lanjut dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari.

Penting sekali bagi setiap guru memahami sebaik-baiknya tentang proses

belajar siswa, agar dapat memberikan bimbingan dan menyediakan

lingkungan belajar  yang tepat dan serasi bagi siswa (Hamalik, 2010:36).

Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung

untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam

sekitar secara ilmiah (Depdiknas, 2006: 417).

Dalam belajar biologi siswa diarahkan untuk membandingkan hasil prediksi

siswa dengan teori melalui eksperimen dengan menggunakan metode ilmiah.

Pembelajaran biologi di sekolah tidak cukup hanya dengan pemindahan

konsep yang dimiliki guru biologi kepada siswa, latihan tanpa makna,

menghafal rumus-rumus, dan lain sebagainya (Hasruddin, 2001: 36).

Pembelajaran biologi menekankan pada pengalaman langsung untuk

mengembangkan kompetensi agar siswa mampu memahami alam sekitar

melalui proses “mencari tahu” dan “berbuat”, hal ini akan membantu siswa

untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam (Depdiknas, 2006:

417). ). Dalam pembelajaran Biologi, paling tidak ada dua kondisi

persyaratan yang harus dipenuhi agar siswa dapat memperoleh pemahaman
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yang mendalam, yaitu (1) buku teks yang relevan, signifikan dan mutakhir,

serta (2) guru sebagai “model inkuiri” yang kreatif, inovatif, dan produktif

(Hasruddin, 2001: 38). Pendidikan biologi  menekankan pada proses belajar

mengajar dan metode penelitian yang menitikberatkan konsep bahwa dalam

belajar seseorang mengkontribusi pengetahuannya. Dalam pendidikan biologi

juga telah lama diusahakan agar partisipasi siswa dalam membangun

pengetahuannya lebih ditekankan (Tawil dan Liliasari, 2014: 4). Para ahli

pendidikan dan pembelajaran menyatakan bahwa pembelajaran biologi

seyogyanya melibatkan siswa dalam berbagai ranah, yaitu ranah kognitif,

psikomotorik, dan afektif (Djojosoediro, 2010: 23

Pembelajaran Biologi harus dapat memberikan peluang kepada siswa untuk

memecahkan masalah yang dihadapi, mengembangkan keterampilan proses

dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam kehidupan sehari-hari, tidak

hanya sekedar memberikan informasi-informasi saja (Hasruddin, 2001: 40).

Menurut Johnson (1976, dalam Hasruddin, 2001: 40) dengan melakukan

kegiatan di luar kelas yang dapat membuat siswa melihat dan merasakan

sendiri masalah yang terdapat di dalam masyarakat, sehingga siswa dapat

menerapkan pengetahuannya yang diperoleh di dalam kelas untuk

memecahkan masalah yang dihadapinya. Siswa dapat membentuk sendiri

pengetahuan mereka secara aktif melalui interaksi dengan lingkungannya,

karena perkembangan konseptual merupakan hasil dari interaksi konsep yang

telah ada dengan pengalaman yang baru. Oleh sebab itu, suatu pemecahan

masalah dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk ikut menghayati

proses penemuan atau menyusun suatu konsep sebagai suatu keterampilan
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proses. Dengan demikian suatu proses belajar tidak hanya merupakan transfer

pengetahuan (Tawil dan Liliasari, 2014: 4).

C. Buku Teks

1. Pengertian

Kata “Buku” dalam bahasa Indonesia memiliki persamaan dalam berbagai

bahasa. Dalam bahasa Yunani disebut “biblos”, dalam bahasa Inggris disebut

“book”, dalam bahasa Belanda disebut “boek”, dan dalam bahasa Jerman

adalah “das Buch (Sitepu, 2014: 12).

Buku teks atau textbook berdasarkan Permendiknas No. 11 Tahun 2005

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. Menurut Tarigan dan

Tarigan (2009: 13) buku teks pelajaran adalah buku standar yang disusun

oleh para pakar dalam bidang itu untuk maksud dan tujuan intruksional, yang

dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami

oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat

menunjang suatu program pengajaran.

Buku yang merupakan suatu sumber ajar ini memiliki fungsi sebagai alat

komunikasi antara guru dan siswa agar materi pelajaran dapat tersampaikan

dengan baik. Dengan demikian, Buku teks yang berisi materi ini perlu
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ditelaah lebih lanjut oleh guru sehingga dapat menjadi materi pendukung

yang berkualitas dalam pembelajaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan

analisis buku teks, agar materi yang kurang tepat dalam pengajaran dapat

diperbaharui dengan konsep maupun materi yang benar (Handoko dan

Sipatuhar, 2016: 40).

Sitepu (2014: 17-18) menyatakan kategorisasi buku yang dipergunakan

disekolah berkembang dan diubah pada waktu tertentu. Terakhir perubahan

itu dilakukan tahun 2008 melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

(Permendiknas) Nomor 2 Tahun 2008. Dalam Permendiknas tersebut

kategorisasi buku tidak hanya dibatasi untuk sekolah atau pendidikan dasar

dan menengah, khususnya di sekolah, tetapi juga termasuk pendidikan tinggi.

Akan tetapi, semua buku masih digolongkan dalam 4 kelompok dengan

istilah dan pengertian yang berbeda, yakni (a) buku teks pelajaran, (b) buku

panduan guru, (c) buku pengayaan, dan (d) buku referensi.

2. Fungsi dan Keuntungan Buku Teks

Menurut Tarigan dan Tarigan (2009: 19) buku pelajaran memiliki aneka

fungsi, antara lain:

a. Mencerminkan suatu sudut pandang,

b. Menyediakan suatu sumber yang teratur, rapi dan bertahap,

c. Menyajikan pokok masalah yang kaya dan rapi,

d. Menyajikan aneka metode dan sarana pengajaran,

e. Menyajikan fiksasi awal bagi tugas dan latihan, dan

f. Menyajikan sumber bahan evaluasi dan remedial
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Keuntungan buku teks adalah: (a) Membantu guru dalam melaksanakan

kurikulum (b) Sebagai pegangan dalam menentukan metode (c)

Memberikan kesempatan untuk mengulang pelajaran atau mempelajari

pelajaran baru. (d) Dapat digunakan untuk tahun berikutnya. (e)

Memberikan kesamaan bahan dan standar pengajaran. (f) Memberikan

kontinyuitas pelajaran di kelas meskipun gurunya berganti. (g) Memberi

pengetahuan dan metode mengajar yang lebih mantap bila guru

menggunakannya dari tahun ke tahun (Nasution, 2008: 103).

3. Syarat Buku Teks yang Baik

Buku teks yang baik adalah buku teks yang memenuhi beberapa kriteria

yang ditetapkan. Menurut Banowati (2007,dalam Yusmium, 2015:

23).buku teks yang baik adalah buku teks yang memenuhi beberapa

kriteria yaitu  menarik peserta didik yang menggunakannya, mampu

memberikan motivasi kepada para pemakainya, memuat ilustrasi yang

menarik hati bagi para penggunanya, mempertimbangkan aspek-aspek

linguistik sesuai dengan kemampuan peserta didik yang menggunakannya.

Sedangkan Greene dan Petty (1981,dalam Tarigan dan Tarigan, 2009: 20)

menyebutkan beberapa kriteria yaitu: (1) buku teks haruslah menarik

minat anak-anak, yaitu para peserta didik yang mempergunakannya, (2)

buku teks haruslah mampu memberi motivasi kepada para peserta didik

yang memakainya, (3) buku teks haruslah memuat ilustrasi yang menarik

peserta didik yang memanfaatkannya, (4) buku teks seyogianya

mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sehingga sesuai dengan

kemampuan para peserta didik yang memakainya, (5) buku teks isinya
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haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Buku teks

dikategorikan kedalam buku mata pelajaran, buku pengayaan, buku

referensi, dan buku panduan guru.

Syarat–syarat buku teks yang bermutu adalah penyajiannya menarik,

materinya bervariasi, sehingga membuat peserta didik termotivasi untuk

mempelajarinya. Oleh karena itu, dalam penyusunan buku teks harus

memenuhi kriteria-kriteria tertentu antara lain sudut pandang (point of

view), kejelasan konsep, relevan, menarik minat, menumbuhkan motivasi,

menstimulasi dan merangsang aktivitas peserta didik, ilustratif, bahasa

yang mudah dimengerti, berhubungan dengan mata pelajaran lain,

menghargai perbedaan individu, memantapkan nilai-nilai menurut

Abdulkarim (2005, dalam Utari, 2014 : 8).

a. Sudut pandang (point of view)

Buku teks harus mempunyai landasan, prinsip, dan sudut pandang

tertentu yang menjiwai dan melandasi buku teks secara keseluruhan.

Buku tersebut harus menjelaskan tentang materi yang disampaikan oleh

guru.

b. Kejelasan konsep

Konsep-konsep yang digunakan dalam suatu buku teks harus jelas dan

tandas. Konsep yang disampaikan harus sesuai dengan materi, agar

siswa mudah mencernanya.

c. Relevan dengan kurikulum

Buku teks harus relevan dengan kurikulum yang berlaku. Buku harus

menyesuaikan dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah.
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d. Menarik minat

Buku teks ditulis untuk peserta didik, sehingga penulis harus mengerti

bagaimana menyajikan buku tersebut agar peserta didik senang untuk

mempelajarinya.

e. Menumbuhkan motivasi

Buku teks harus membuat peserta didik merasa senang untuk

mengerjakan tugas atau latihan-latihan. Buku teks juga harus membuat

para peserta didik selalu ingin menyelesaikan semua tugas-tugas yang

ada di buku tersebut.

f. Menstimulasi aktivitas peserta didik

Buku harus dapat merangsang, menantang, dan menggiatkan aktivitas

peserta didik selalu terpacu untuk melakukan percobaan-percobaan

yang baru.

g. Ilustratif

Buku teks harus disertai dengan ilustrasi yang mengena dan menarik.

Agar peserta didik mudah untuk mempelajari hal-hal yang susah untuk

diperlihatkan.

h. Keterbacaan bahasa

Bahasa buku haruslah sesuai dengan bahasa peserta didik. Kalimat-

kalimatnya efektif dan terhindar dari makna ganda. Maksudnya agar

guru dan peserta didik dapat berkomunikasi searah dalam

melaksanakan kegiatan belajar-mengajar.
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Kelayakan isi buku teks dapat dilihat dari kelengkapan, keluasan, dan

kedalaman materi yang terdapat di dalam buku tersebut. Masing-masing

materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-

beda (Djelita, 2013: 5). Dalam suatu buku yang paling penting adalah

memperhatikan materi yang terdapat di dalamnya sebagaimana menurut

Sutedjo (2009, dalam Djelita. 2013: 5) selain memperhatikan jenis materinya,

juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang digunakan dalam menentukan

cakupan materi pembelajaran yang bersangkutan:

1. Keluasan materi menggambarkan seberapa banyak muatan materi

yang dimasukkan dalam materi pembelajaran.

2. Kedalaman materi adalah seberapa detail konsep-konsep yang harus

dipelajari/dikuasai oleh siswa.

Keluasan dan kedalaman materi pada setiap jenjang pendidikan tentunya

berbeda-beda. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin luas dan

detail cakupan materi yang dipelajari. Materi yang disajikan dalam buku teks

harus memuat aspek kecukupan, baik kedalaman maupun keluasannya. Dalam

menentukan cakupan atau ruang lingkup bahan ajar perlu memperhatikan

apakah materinya berupa aspek pengetahuan (fakta, konsep, prinsip,

prosedur), aspek keterampilan, ataukah aspek watak/karakter (Djelita, 2013:

5).

Menurut Djelita (2013: 4). kelebihan materi atau materi yang terlalu banyak

bisa membuat guru tergesa-gesa dan tidak konsentrasi dalam mengajar, karena

mengingat harus menghabiskan banyak materi dalam waktu tertentu akibatnya
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siswa akan kesulitan menerima materi yang dijelaskan. Dampak terhadap

perkembangan kognitif siswa adalah siswa akan sulit menerima materi yang

dijelaskan karena struktur kognitif siswa yang belum kompleks dan menerima

materi sebanyak itu. Kelebihan materi memiliki dampak yang buruk bagi

siswa dan guru, begitupun kekurangan materi atau materi kurang luas,

dampaknya yaitu guru dan siswa yang terlalu santai dalam pembelajaran

sedangkan hal ini menyulitkan siswa dalam mencapai KI dan KD (Depdiknas,

2006: 17).



III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2017 yang bertempat di

Program Studi Pendidikan Biologi Jurusan Pendidikan MIPA Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah semua buku pelajaran biologi SMA

kelas X berbasis Kurikulum 2013 revisi yang digunakan di sekolah-

sekolah yang ada di kota Bandar Lampung (Tabel 2). Sedangkan

sampelnya adalah buku teks A dan buku teks B pelajaran biologi SMA

kelas X berbasis Kurikulum 2013 revisi. Buku teks A yaitu buku yang

diterbitkan oleh Erlangga adalah buku yang paling banyak digunakan di

SMA  kota Bandar Lampung, sedangkan buku teks B yaitu buku yang

diterbitkan oleh Yrama Widya adalah buku yang paling sedikit digunakan.

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling

Keseluruhan jumlah populasi dan sampel pada penelitian ini dapat dilihat

pada tabel 2 berikut ini.
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Tabel 2 Populasi buku teks pada SMA di Bandar Lampung

Buku Penerbit Persentase (%)
A Erlangga 33,3
B Yrama Widya 5,3
C Tiga Serangkai 22,2
D Platinum 5,7
E Mediatama 16,6
F Yudhistira 16,6

Tabel di atas merupakan tabel mengenai populasi yang diperoleh dari

SMA di Bandar Lampung yang menggunakan kurikulum 2013. Populasi

tersebut diperoleh dari angket yang dibagikan kepada guru-guru biologi di

SMA-SMA tersebut, angket ini dibagikan sebelum penelitian dimulai,

karena angket ini menjadi acuan untuk menentukan sampel yang diambil

dalam penelitian ini.

C. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah desain

deskriptif dengan studi dokumentasi, yaitu berupa identifikasi kesesuaian

materi jamur pada 2 buku teks Biologi SMA kelas X dengan Kompetensi

Dasar pada Kurikulum 2013 ditinjau dari aspek keluasan dan kedalaman.

D. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap kegiatan, yaitu tahap persiapan

dan tahap pelaksanaan.

1. Tahap Persiapan

a. Membuat kisi-kisi angket guru.

b. Menyusun angket guru.
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c. Menyebarkan angket guru ke sekolah yanag ada di kota Bandar

Lampung.

d. Mengolah hasil angket guru.

e. Menetapkan objek penelitian.

f. Menyusun instrumen analisis kesesuaian buku teks menggunakan

buku yang telah distandarisasi oleh BSNP.

g. Melakukan validasi instrumen kesesuaian materi pada buku teks

dengan KD kepada dosen ahli di bidang pendidikan biologi.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Membaca buku teks biologi SMA kelas X materi jamur yang telah

dijadikan sampel.

b. Menganalisis isi (konten) buku teks dengan menggunakan

instrumen kesesuaian materi jamur pada buku teks dengan KD.

c. Menentukan kesesuaian materi pada buku teks dilihat dari aspek

keluasan dan kedalaman.

d. Mengkonsultasikan hasil analisis kepada pembimbing.

Adapun tahap-tahap penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan alur

penelitian yaitu sebagai berikut:
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E. Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Data Penelitian

Data penelitian ini adalah data kualitatif dalam bentuk persentase (%)

tingkat kesesuaian materi jamur pada buku teks biologi SMA kelas X

dari aspek keluasan dan kedalaman.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Survey

Survey dilakukan dengan cara menyebarkan angket kepada guru-

guru kelas X SMA di kota Bandar Lampung. Tujuan dari

penyebaran angket ini adalah untuk mengetahui buku teks biologi

Gambar 2. Bagan Alur Penelitian

Survey jumlah buku teks biologi yang digunakan oleh guru

Menentukan buku teks yang paling banyak dan paling sedikit
digunakan

Menyusun instrument kesesuaian materi buku teks dengan KD

Menganalisis isi (konten) buku teks

Memvalidasi instrument dengan dosen ahli

Menentukan tingkat kesesuaian materi buku teks dengan KD
kurikulum 2013
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yang paling banyak dan paling sedikit digunakan oleh guru.

Angket yang digunakan adalah angket kombinasi antara angket

tertutup dan terbuka karena pada angket yang digunakan terdapat

pertanyaan yang sudah disiapkan alternative  jawaban dan terdapat

pula pertanyaan yang memiliki pilihan alternative bagi responden

untuk membuat jawaban sendiri. Responden untuk angket ini

adalah guru.

2. Studi dokumentasi

Pengumpulan data melalui studi dokumentasi dilakukan dengan

menganalisis isi (konten) materi jamur pada buku teks biologi

SMA. Adapun analisis yang dilakukan menggunakan instrument

yang telah divalidasi oleh dosen ahli. Instrumen analisis kesesuaian

materi pada buku teks berisi materi pokok dan sub materi pokok

jamur yang disesuaikan berdasarkan KD 3.7 Mengelompokan

jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan

peranannya dalam kehidupan. Setiap materi pokok ditujukan untuk

menetukan keluasan, sedangkan sub materi pokok ditujukan untuk

menetukan kedalaman. Lembar analisis kesesuaian ini berupa

daftar cek yang dikembangkan oleh peneliti dengan mengacu pada

buku biologi SMA kelas X kurikulum 2013 yang telah

distandarisasi oleh BSNP kemudian divalidasi oleh dosen ahli.

Daftar cek diisi oleh peneliti dengan memberikan tanda chek list

(√) pada materi pokok dan sub materi pokok yang sesuai.
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Format lembar instrument analisis kesesuaian materi pada buku

teks dapat dilihat pada lampiran 3.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik

deskriptif. Data dalam penelitian ini adalah persentase tingkat kesesuaian

materi jamur pada buku teks dengan KD kurikulum 2013. Penentuan

tingkat kesesuaian adalah dengan menghitung jumlah tanda check list pada

materi pokok dan sub materi pokok yang tercantum dalam instrument,

kemudian menetukan persentase tingkat kesesuaian dengan rumus:

Persentase =
frekuensi jawaban

x 100%
jumlah materi/submateri

adapun kriteria tingkat kesesuaian materi pada buku teks baik dari aspek

keluasan maupun kedalaman materi menggunakan kategori pada tabel 3

berikut.

Tabel 3 Kategori Tingkat Kesesuaian

Persentase (%) Status Kesesuaian
85-100 Sangat sesuai
65-84 Sesuai
55-64 Cukup sesuai
45-54 Kurang sesuai
0-44 Tidak sesuai

Sumber: Farisi (2012: 598)



V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Kesesuaian materi pada kedua buku teks dari aspek keluasan yang

dianalisis yaitu buku A termasuk ke dalam kategori “sangat sesuai”

dan buku B termasuk ke dalam kategori “sesuai”, karena memuat

materi yang di minta oleh Kompetensi Dasar.

2. Kesesuaian materi pada kedua buku teks dari aspek kedalaman yang

dianalisis yaitu buku A termasuk ke dalam kategori “sangat sesuai”

dan buku B termasuk ke dalam kategori “sesuai”. Kedalaman materi

pada kedua buku berbeda tetapi kedua buku teks memuat sub materi

yang di minta oleh Kompetensi Dasar.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas rekomendasi yang dapat diajukan

dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi guru, buku A dan buku B pada materi Jamur dapat

direkomendasikan sebagai penunjang belajar karena berdasarkan

keluasan dan kedalaman materi yang diteliti sudah sesuai dengan KD.
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2. Bagi sekolah, menyediakan buku teks yang akan digunakan oleh guru

pada sekolah tersebut dan mimilih buku teks yang telah diverifikasi

oleh BSNP.
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