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ABSTRAK

ANALISIS KESESUAIAN MATERI VIRUS PADA BUKU TEKS BIOLOGI

SMA KELAS X DENGAN KOMPETENSI DASAR

KURIKULUM 2013

Oleh

AMALIA FAUZIYAH

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kesesuaian materi

virus pada buku teks biologi kelas X dengan kompetensi dasar kurikulum 2013

ditinjau dari segi keluasan materi dan kedalaman materi. Penelitian ini merupakan

penelitian kualitatif dengan menggunakan subyek penelitian berupa buku teks yang

paling banyak dan paling sedikit digunakan oleh SMA yang menerapkan kurikulum

2013 di kota Bandar Lampung.  Buku teks A yang diterbitkan oleh Erlangga

merupakan buku teks paling banyak digunakan, sedangkan buku teks B yang

diterbitkan oleh Yrama Widya merupakan buku teks paling sedikit digunakan.

Instrumen dalam penelitian ini berupa lembar analisis kesesuaian materi pada buku

teks. Pengumpulan data dilakukan melalui study dokumentasi dengan analisis

kontent buku. Data pada penelitian ini berupa kesesuaian buku teks materi virus

ditinjau dari aspek keluasan dan kedalaman materi yang dianalisis secara deskriptif

kualitatif.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian materi virus dengan KD

kurikulum 2013 pada buku teks A ditinjau dari aspek keluasan maupun kedalaman

materi sama-sama berkategori “sangat sesuai” dengan persentase masing-masing

adalah sebesar 100%. Sementara, pada buku teks B dilihat dari aspek keluasan

materi berkategori “sesuai” dengan persentase sebesar 75%, sedangkan dari aspek

kedalaman materi berkategori “sesuai” dengan persentase sebesar 80%. Selanjutnya,

dari kedua hasil analisis tersebut diperoleh nilai rata-rata persentase sebesar 100%

pada buku teks A dengan kategori “sangat sesuai”, sedangkan rata-rata persentase

sebesar 77,5% pada buku teks B dengan kategori “sesuai”.  Dengan hasil tersebut

artinya kesesuaian materi virus dengan KD 3.4 (Menganalisis struktur, replikasi, dan

peran virus dalam kehidupan) kurikulum 2013 pada buku teks A lebih tinggi

dibandingkan buku teks B.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa buku teks

biologi kelas X yang diterbitkan oleh Erlangga dan Yrama Widya dapat digunakan

sebagai buku pegangan bagi siswa.

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

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu bangsa beriringan dengan perkembangan teknologi yang diukur

dari seberapa maju pendidikan yang telah dicapai. Pendidikan sejatinya

bertujuan untuk mencetak manusia yang terampil, cakap, demokratis, mandiri,

bertanggungjawab, beriman, bertakwa, sehat jasmani dan ruhani, serta memiliki

pengetahuan dan berkepribadian yang mantap. Sebagaimana pendapat Hamalik

(2007:3) bahwa pendidikan merupakan suatu proses dalam rangka

mempengaruhi peserta didik agar mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin

dengan lingkungannya. Tujuan pendidikan nasional tertulis pada UU No 20

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyebutkan

tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Depdiknas, 2003:4).

Kurikulum dipersiapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Kurikulum dirancang sesuai kemajuan zaman untuk memenuhi berbagai

tantangan yang datang seiring dengan berkembangnya teknologi.  Menurut

Fitriyani (2015:155) kurikulum sebagai rencana dan pengaturan tentang sejumlah

mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik dalam menempuh pendidikan
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di lembaga pendidikan.  Kurikulum terus mengalami perbaikan dan perbaruan

agar generasi penerus bangsa dapat bersaing di kancah Internasional. Saat ini

Indonesia menggunakan kurikulum 2013 dimana merupakan kurikulum yang

telah disempurnakan dari kurikulum sebelumnya sebagai upaya peningkatan

pendidikan. Tiga kunci sukses yang menentukan keberhasilan implementasi

kurikulum diantaranya adalah guru yang memenuhi kualifikasi, sarana dan

prasarana, dan sumber belajar.  Salah satu bentuk sumber belajar yaitu buku teks.

Buku teks disusun untuk membantu siswa dalam belajar. Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 2013 menyatakan bahwa buku teks pelajaran adalah sumber

pembelajaran utama untuk mencapai Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

(BSNP, 2013:5). Chiapetta, 1991 dalam Mulyani (2013:2) mencatat bahwa lebih

dari 90% guru sains Sekolah Menengah mengandalkan buku teks untuk mengatur

dan menyampaikan materi serta memberikan pekerjaan rumah. Sehingga buku

teks merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran.

Buku teks yang digunakan dalam pembelajaran harus berkualitas. Sebagai

sumber pembelajaran utama maka buku teks harus memenuhi standar kelayakan

isi yang berisi materi yang mendukung tercapainya Kompetensi Inti (KI) dan

Kompetensi Dasar (KD) dari materi pelajaran tersebut. Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional No. 2 tahun 2008 dalam pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa

buku teks pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dinilai kelayakan-

pakainya terlebih dahulu oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan

serta memiliki kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikkan yang sudah

ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 19/2005 dan Peraturan Menteri No. 22

dan 23 Tahun 2006. Menurut Ayu (2016:92) kelayakan isi buku teks pelajaran
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dapat dilihat dari kelengkapan keluasan dan kedalaman materi yang terdapat di

dalam buku tersebut. Selain itu buku teks yang baik juga harus memiliki syarat-

syarat, yaitu materi yang diajarkan cukup memadai dalam membantu siswa

menguasai Kompetensi Dasar yang diajarkan (Depdiknas, 2006:6).

Berdasarkan hasil survey terhadap guru kelas X yang berasal dari 15 Sekolah

Menengah Atas di kota Bandar Lampung yang menggunakan kurikulum 2013

menunjukkan bahwa buku teks digunakan sebagai sumber belajar utama dalam

mencapai KI dan KD. Buku yang digunakan oleh guru antara lain diterbitkan

oleh penerbit Erlangga sebanyak 33,3%; Tiga Serangkai sebanyak 22,2%;

Mediatama sebanyak 16,6%; Yudhistira sebanyak 16,6%; Platinum sebanyak

5,7%; dan Yrama Widya sebanyak 5,3%. Buku dari berbagai penerbit tersebut

tentunya memiliki cara penulisan yang berbeda dalam memuat materi yang

dipersyaratkan KD baik dari segi keluasan, maupun kedalaman materi. Konten

yang dimuat buku teks harus sesuai dengan jenjang pendidikannya dan materi

yang dimuat tidak terlalu dalam ataupun terlalu sedikit, sebab jika terlalu sedikit

akan kurang membantu siswa dalam mencapai KI dan KD. Menurut Handoko

(2016:40) buku teks yang berisi materi perlu ditelaah lebih lanjut oleh guru

sehingga dapat menjadi pendukung yang berkualitas dalam pembelajaran.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilaksanakan dengan tujuan untuk

menemukan status kelayakan isi buku teks pelajaran yang digunakan sebagai

buku acuan wajib dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas

pendidikan. Hasil penelitian Prayoga (2011:49) mengungkapkan bahwa buku

teks yang telah terbukti kelayakannya secara nasional berdasarkan kriteria BSNP

dikatakan sangat baik digunakan oleh peserta didik sebagai buku acuan wajib.
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Penelitian Ayu (2016:97) mengungkapkan bahwa pada aspek keluasan diketahui

bahwa hanya buku biologi di United Kingdom yang termasuk dalam kategori

“sangat luas” sedangkan di Indonesia, Malaysia, dan Singapura termasuk ke

dalam kategori “luas”. Pada aspek kedalaman hanya isi buku teks dari Singapura

yang dikategorikan “dalam” dengan rata-rata sedangkan buku sampel lainnya

dikategorikan “sangat dalam” yaitu United Kingdom, Malaysia, dan Indonesia.

Penelitian Mulyani (2013:3) mengungkapkan bahwa untuk pelajaran IPA

khususnya Biologi di SD, SMP, dan SMA buku pelajaran yang digunakan

memiliki bahasan materi yang sama namun perbedaannya terletak pada

kedalaman dan keluasan materinya sebab keluasan dan kedalaman materi

menyesuaikan KD pada jenjang masing-masing.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti merasa penting melakukan

penelitian mengenai analisis keluasan dan kedalaman materi untuk menganalisis

kesesuaian materi virus pada buku teks biologi kelas X dengan Kompetensi

Dasar Kurikulum 2013 di kota Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah atas, rumusan masalah dalam penelitian ini

yaitu:

1. Bagaimana tingkat kesesuaian materi Virus pada buku teks Biologi SMA

kelas X dengan kompetensi dasar kurikulum 2013 ditinjau dari aspek

keluasan materi?
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2. Bagaimana tingkat kesesuaian materi Virus pada buku teks Biologi SMA

kelas X dengan kompetensi dasar kurikulum 2013 ditinjau dari aspek

kedalaman materi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini

adalah untuk mendeskripsikan:

1. Tingkat kesesuaian materi Virus pada buku teks biologi SMA kelas X

dengan kompetensi dasar kurikulum 2013.ditinjau dari aspek keluasan

materi.

2. Tingkat kesesuaian materi Virus pada buku teks biologi SMA kelas X

dengan kompetensi dasar kurikulum 2013 ditinjau dari aspek kedalaman

materi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, mendapatkan pengalaman menganalisis kesesuaian materi

Virus pada buku teks berdasarkan keluasan materi, dan kedalaman materi.

2. Bagi guru, sebagai bahan pertimbangan dalam memilih dan menentukan

buku teks yang layak untuk dijadikan sumber bahan ajar kurikulum yang

digunakan.

3. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan untuk menyeleksi buku teks

yang beredar luas dipasaran agar setiap buku teks khususnya biologi yang

akan digunakan sesuai dengan isi, tujuan, dan pencapaian kompetensi yang

diinginkan kurikulum.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terlalu melebar dan menghindari kesalahan dalam penafsiran, maka

sangatlah penting dikemukakan ruang lingkup penelitian yakni sebagai berikut:

1. Buku acuan yang digunakan dalam menentukan tingkat kesesuaian keluasan

dan kedalaman materi Virus merupakan buku teks yang telah distandarisasi

oleh BSNP berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Nomor 148/P/2016 yaitu buku Biologi kelas X kurikulum 2013 yang

diterbitkan oleh Tiga serangkai (Pujiyanto, dan Rejeki. 2016. Menjelajah

Dunia Biologi untuk Kelas X SMA dan MA. Tiga Serangkai. Solo.)

2. Buku teks yang dianalisis yaitu buku Biologi kelas X kurikulum 2013 yang

diterbitkan oleh Erlangga dan Yrama Widya, sebab buku A merupakan buku

terbanyak digunakan dan buku B tersedikit digunakan.

3. Buku teks A (Irnaningtyas. 2016. Biologi untuk SMA/MA Kelas X. Erlangga.

Jakarta) merupakan buku teks yang paling banyak digunakan.

4. Buku teks B (Nurhayati, Nunung dan Resty Wijayanti. Biologi untuk

SMA/MA Kelas X. Yrama Widya. Bandung) merupakan buku teks yang

tersedikit digunakan.

5. Materi pokok yang diteliti adalah Virus pada kurikulum 2013 dengan

analisis kesesuaian dan kedalaman mengacu pada KD. 3.4 Menganalisis

struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan.

6. Keluasan materi menggambarkan berapa banyak muatan materi yang

dimasukkan kedalam materi pembelajaran (Mulyani, 2013: 2-3)

7. Kedalaman materi menggambarkan seberapa detail konsep-konsep yang

harus dipelajari dan dikuasai oleh siswa (Djelita, 2013:7).
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8. Penelitian mengenai kesesuaian materi Virus pada buku teks Biologi SMA

kelas X ditinjau dari segi keluasan dan kedalaman hanya melihat pada materi

pokok dan submateri pokok tanpa melihat uraian submateri tersebut.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kurikulum 2013

Kurikulum memiliki pengertian yang beragam. Dalam Pendidikan Islam

“kurikulum” (manhaj) dimaksudkan sebagai “jalan atau dilatihnya untuk

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka” (Muhammad,

1979:478). Sariono (2013:1) mengemukakan bahwa kurikulum dipersiapkan dan

dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan.  Menurut undang-undang

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 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 maka dapat dikatakan bahwa kurikulum merupakan pedoman dalam

mencapai tujuan pendidikan.

Sebagai program pendidikan yang terencana secara sistematis, kurikulum

memiliki peranan yang sangat penting bagi pendidikan. Peranan kurikulum

menurut Hamalik (2008:11-13) yaitu peranan konservatif, peranan kritis, atau

evaluatif, dan peranan kreatif yang ketiganya perlu dilaksanakan secara seimbang

atau dengan keharmonisan agar kurikulum dapat memenuhi tuntutan

waktu dan keadaan dalam membawa siswa menuju kebudayaan masa depan.



9

Kurikulum juga mengemban berbagai fungsi tertentu. Inglis, 1981 dalam

Hamalik (2008:13-15) mengatakan bahwa kurikulum memiliki beberapa fungsi

yaitu: penyesuaian, pengintegrasian, diferensiasi, persiapan, pemilihan, dan

diagnostik. Fungsi-fungsi tersebut memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan

dan perkembangan siswa, sejalan dengan arah filsafat pendidikan dan tujuan

pendidikan yang diharapkan oleh institusi pendidikan yang bersangkutan.

Kurikulum 2013 yang diterapkan di Indonesia merupakan kurikulum generasi

emas. Kurikulum 2013 menjawab kebutuhan kompetensi generasi Indonesia pada

tahun 2045 atau 100 tahun sejak Indonesia merdeka.  Sangatlah penting

merumuskan kurikulum 2013 yang notabene berbasis proses pembelajaran yang

mengedepankan pengalaman personal melalui proses mengamati, menanya,

menalar, dan mencoba (observation based learning) untuk meningkatkan

kreativitas peserta didik. Kurikulum 2013 menurut Tjahjono (2013:1) merupakan

kurikulum yang berbasis pada pengembangan kompetensi siswa.  Pendapat serupa

juga dikemukakan Mulyasa (2013:66) bahwa kurikulum 2013 yaitu sebagai

kurikulum berbasis kompetensi yang merupakan suatu konsep kurikulum yang

menekankan pada pengembangan karakter dan kemampuan melakukan

(kompetensi) tugas-tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya

dapat dirasakan oleh siswa berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi

tertentu. Kurikulum 2013 dirancang dengan tiga karakteristik menurut Triwiyanto

(2014: 196-197) yaitu:

1) Kurikulum 2013 mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap

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

kemampuan intelektual dan psikomotorik.
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2) 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 pertama, maka pada kurikulum 2013 cenderung menyeimbangkannya

dengan penekanan lebih pada aspek skill dan karakter (psikomotor dan afektif).

Menurut Akh Muzakki (dalam Sariono, 2013:6) kurikulum 2013 sebenarnya sama

dengan kurikulum 2004 dan 2006, yaitu sama-sama berbasis kompetensi, akan

tetapi dalam kurikulum 2013 ingin lebih mendalam lagi basis kompetensinya.

Kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata

pelajaran dikembangkan dari kompetensi.  Maka dalam kurikulum 2013 semangat

inovasi akan masuk disemua proses pembelajaran, di antaranya memberikan

kemampuan kepada anak untuk bisa me-linked, menyambungkan antara antara

yang mereka hadapi di kelas dengan masalah riil di masyarakat.  Di samping itu,

juga memberikan ruang kepada peserta didik untuk bisa memaknai suatu materi

pelajaran itu sangat berguna dalam kehidupan mereka.

B. Pembelajaran Biologi

Belajar merupakan proses perubahan pada diri seseorang dari tidak tahu menjadi

tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Belajar dan mengajar merupakan suatu

aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan

menghubungkannya dengan anak, sehingga terjadi pembelajaran.  Hal ini sesuai
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dengan pendapat Usman (1990:1) bahwa proses belajar mengajar adalah suatu

proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar

hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai

tujuan tertentu.

Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang ada di alam sekitar dan

diri sendiri, mulai dari makhluk hidup yang tingkatan paling rendah (sederhana)

sampai ke yang paling tinggi (kompleks).  Biologi dalam pembelajaran IPA

memungkinkan siswa untuk mengintegrasikan antara ilmu yang didapat

berdasarkan teori dengan ilmu yang didapat langsung melalui pengalaman.

Menurut Hasruddin (2001:40). biologi dalam pembelajaran IPA harus bisa

memberikan peluang kepada siswa untuk memecahkan masalah yang dihadapi,

mengembangkan keterampilan proses dan mengaplikasikan pengetahuannya ke

dalam kehidupan sehari-hari, dan bukan sekedar memberikan informasi saja.

Kegiatan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber belajar, sarana

dan prasarana yang memadai dan alat bantu pembelajaran.  Kualiatas/tingkat

penguasaan pelajaran akan lebih baik apabila di dalam kegiatan pembelajaran

banyak didukung oleh alat-alat pelajaran yang relevan terutama tersedianya buku

mata pelajaran pokok. Menurut Supriyadi (2000:9) buku-buku yang digunakan

oleh sekolah dari tingkat (SD, SMP, dan SMA) di Indonesia salah satunya adalah

buku pelajaran/buku teks.

C. Buku Teks

Buku teks pelajaran menurut Permen Nomor 11 Tahun 2005 adalah buku acuan

wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pelajaran dalam rangka
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peningkatan keimanan dan ketaqwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan

penguasaaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kesehatan yang

disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Buku teks (text-book) dapat

diartikan sebagai sumber informasi yang disusun dengan struktur dan urutan

berdasarkan bidang ilmu tertentu (Mulyono, 2007:17).

Ketersediaan buku teks sangat diperlukan oleh guru dan murid dalam proses

pembelajaran di kelas.  Tujuan penggunaan buku teks di sekolah menurut

Kustanto (2009:3) adalah sebagai berikut:

1) Siswa tidak perlu mencatat semua penjelasan guru.

2) Guru mempunyai waktu tatap muka yang relatif lebih lama dibanding bila

siswa harus mencatat.

3) Siswa dapat menyiapkan diri di rumah dalam rangka mengikuti pelajaran di

sekolah keesokan hari.

4) Guru tidak perlu menjelaskan semua materi pelajaran yang terdapat pada buku

teks, melainkan hanya menerangkan sebagian materi pelajaran yang

diperkirakan sulit dipahami siswa.

Dengan demikian, fungsi buku teks adalah membantu kelancaran proses

pembelajaran di sekolah, sehingga tujuan kurikulum disekolah yang bersangkutan

dapat tercapai seperti yang diharapkan.

Buku teks pelajaran yang harus terpenuhi meliputi empat komponen. Menurut

Mulyono (2007:21) keempat komponen tersebut adalah:

1) Kelayakan Isi

Komponen kelayakan isi ini diuraikan menjadi beberapa sub komponen atau

indikator sebagai berikut:
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(a) Alignment dengan SK dan KD mata pelajaran, perkembangan anak dan

kebutuhan masyarakat yaitu kesesuaian isi buku teks tersebut dengan SK

dan KD mata pelajaran, perkembangan anak dan kebutuhan masyarakat.

(b) Substansi keilmuan dan life skills yaitu kandungan keilmuan atau Gaya

keilmuan dan kecakapan hidup yang terdapat pada isi buku teks pelajaran

tersebut.

(c) Wawasan untuk maju dan berkembang adalah suatu ajakan kepada

peserta didik untuk berpikir lebih maju dan berkembang, ajakan ini

terlihat pada contoh masalah yang disajikan pada buku tersebut yaitu

memuat contoh yang merupakan konteks masalah masa kini atau konteks

yang teknologi pada saat ini sehingga peserta didik berpikir lebih maju

untuk kemajuan teknologi berikutnya.

(d) Keberagaman nilai-nilai sosial adalah merupakan nilai yang terkandung

dari beberapa contoh soal, konteks masalah yang bisa mengajak peserta

didik untuk bisa menjadi pakar yang bisa membantu di kehidupan

masyarakat. Hal ini dapat terlihat pada contoh soal dan konteks masalah

yang mengangkat masalah sehari-hari, sehingga jika peserta didik bisa

mengatasi masalah tersebut peserta didik bisa sebagai pakar yang

dibutuhkan di masyarakat.

2) Kebahasaan

Komponen kebahasaan ini diuraikan menjadi beberapa sub komponen atau

indikator sebagai berikut:

(a) Keterbacaan yaitu tingkatan bahasa yang bisa memahamkan pembaca

dalam mempelajari buku teks tersebut.

(b) Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar
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(c) Logika berbahasa yaitu kesesuaian bahasa logika yang digunakan untuk

memahamkan pembaca.

3) Penyajian

Komponen penyajian ini diuraikan menjadi beberapa sub komponen atau

indikator sebagai berikut:

(a) Teknik yaitu bagaimana teknik penyajiannya.

(b) Materi yaitu bagaimana buku teks tersebut dalam menyajikan materi.

(c) Pembelajaran yaitu bagaimana alur proses pembelajaran yang dimiliki

buku teks tersebut.

(d) Kegrafikaan

Komponen kegrafikaan ini diuraikan menjadi beberapa sub komponen

atau indikator sebagai berikut:

a. Ukuran / format buku

b. Desain bagian kulit

c. Desain bagian isi

d. Kualitas kertas

e. Kualitas cetakan

f. Kualitas jilidan

Menganalisis buku teks adalah salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana

kualitas buku teks yang dipakai sebab buku teks memiliki peranan penting selain

sebagai bahan acuan pembelajaran dan sebagai sarana untuk membantu belajar

siswa. Buku teks juga membantu siswa untuk memahami materi yang akan

mereka pelajari. Berdasarkan pendapat Greene dan Petty (dalam Taringan,

2009:86) terdapat 10 kriteria yang harus dipenuhi untuk buku teks yang

berkualitas, yaitu:
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1) Buku teks harus menarik minat anak-anak

2) Buku teks harus mampu memberi motivasi bagi siswa

3) Buku teks juga harus memuat ilustrasi yang menarik hati para siswa-

siswanya

4) Buku teks seyogyanya harus mempertimbangkan aspek-aspek linguistic

5) Buku teks juga haruslah berhubungan erat dengan pelajaranpelajaran

lainnya

6) Buku teks juga harus menstimulasi, merangsang aktivitasaktivitas pribadi

para siswa

7) Buku teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep

yang samar-samar

8) Buku teks juga harus mempunyai sudut pandang yang jelas.

9) Selain itu buku teks haruslah mampu memberi pemantapan penekanan nilai-

nilai anak dan orang dewasa.

10) Buku teks harus menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa dan

pemakaiannya

D. Materi Pelajaran

Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 pasal 20, mengisyaratkan bahwa

guru diharapkan mengembangkan materi pembelajaran. Bahan ajar atau materi

pelajaran (instructional materials) merupakan pengetahuan, sikap, dan

keterampilan yang yang harus dipelajari dalam rangka mencapai standar

kompetensi yang telah ditentukan.  Jenis-jenis materi pelajaran terdiri dari

pengetahuan (Fakta, konsep, prinsip, dan prosedur), keterampilan, dan sikap atau

nilai (Djelita, 2013:6).
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Memilih bahan ajar (materi pelajaran) tidaklah mudah. Menurut (Djelita,

2013:6) terdapat 3 prinsip dalam pemilihan bahan ajar (materi pembelajaran)

meliputi:

(a) Prinsip relevansi, artinya keterkaitan. Materi pelajaran hendaknya relevan

atau ada keterkaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar

kompetensi dan kompetensi dasar.

(b) Prinsip konsistensi, artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus

dikuasai siswa adalah satu macam maka bahan ajar yang harus diajarkan

juga meliputi satu macam.

(c) Prinsip kecukupan, artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup

memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang

diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu banyak.

Jika terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai SK dan KD.

Sebaliknya jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga

yang tidak perlu untuk mempelajarinya

Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup bahan ajar perlu

memperhatikan apakah materi tersebut berupa aspek pengetahuan (fakta,

konsep, prinsip, prosedur), aspek keterampilan, ataukah aspek watak/karakter.

Masing-masing jenis materi tersebut memerlukan strategi dan media

pembelajaran yang berbeda-beda. Sutedjo (dalam Djelita, 2013:7)

mengemukakan bahwa selain memperhatikan jenis materi, juga perlu

memperhatikan prinsip-prinsip yang digunakan dalam menentukan cakupan

materi pelajaran yang menyangkut: keluasan materi dan kedalaman materi.
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Keluasan dan kedalaman materi pada setiap jenjang pendidikan tentunya

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

cakupan materi yang dipelajari. Keluasan materi menggambarkan berapa

banyak muatan materi yang dimasukkan dalam materi pembelajaran (Djelita,

2013:7). Menurut kemendikbud (2013) keluasan materi mencakup penyajian

konsep, definisi, prinsip, prosedur, contoh-contoh untuk mencapai KI dan KD.

Dimyati dan Mujiyono (1999:267) mengatakan bahwa keluasan materi dalam

buku teks menjabarkan substansi minimal (konsep, prinsip, dan teori) yang

terkandung dan sesuai dengan kebutuhan materi pokok yang mendukung KD.

Keluasan dan kedalaman materi tentunya saling berkaitan. Kedalaman materi

menggambarkan seberapa detail konsep-konsep yang harus dipelajari dan

dikuasai oleh siswa (Djelita, 2013:7).  Menurut kemendikbud (2013) kedalaman

materi harus memuat kelengkapan dan kesesuaian materi yang

dinginkan KD dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan.

E. Kerangka Pikir

Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertujuan untuk

mewujudkan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

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

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

bertanggung jawab.  Maka pendidikan memiliki peran penting.  Kurikulum

sangat diperlukan dalam merencanakan penyelenggaraan pendidikan untuk

mencapai tujuan tersebut.
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Kurikulum 2013 merupakan salah satu langkah pemerintah dalam upaya

mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui pembelajaran yang diarahkan

untuk ketercapaian kompetensi dasar. Dalam rangka menjamin pencapaian

tujuan tersebut maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang secara garis besar mengatur

tentang standar pendidikan, salah satunya mengenai standar sarana dan

prasarana.

Buku teks merupakan salah satu unsur dalam standar sarana dan prasarana

pendidikan sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor

32 Tahun 2013, bahwa buku teks pelajaran adalah sumber pembelajaran utama

untuk mencapai Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.  Sebagai salah satu

unsur yang digunakan sebagai sarana dan prasarana pendidikan, buku teks

pelajaran memiliki peran yang penting sehingga ditetapkan Permendikbud

Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru

untuk Pendidikan Dasar Dan Menengah.  Peraturan tersebut dimaksutkan agar

buku teks yang digunakan dalam proses pembelajaran dapat berkualitas, baik

dari aspek keluasan materi maupun kedalaman materi sehingga dapat memenuhi

standar kelayakan isi.

Buku yang berkualitas ditentukan berdasarkan uji kualitas atau standarisasi.

Oleh sebab itu, dilakukan analisis kekesuaian materi Virus pada buku teks

Kurikulum 2013 ditinjau dari aspek keluasan dan kedalaman materi untuk

menelaah kelayakan isi buku dan penentuan status kesesuaiannya. Untuk
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mengetahui alur kerangka pikir secara umum dapat dilihat pada bagan kerangka

pikir berikut:

Bagan 1. Bagan Kerangka Pikir

Tujuan Pendidikan Nasional

Kurikulum 2013

Proses Pembelajaran

Buku Teks
 Keluasan materi
 Kedalaman materi

Kelayakan Isi

Aspek Kedalaman Materi

Analisis Kesesuaian

Aspek Keluasan materi



III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini di laksanakan pada bulan Juni-Juli 2017 di Universitas Lampung

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Biologi.

Penelitian tidak dilakukan di sekolah karena penelitian berfokus pada analisis

buku teks yang dijadikan sampel dalam penelitian.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh buku teks Biologi Sekolah Menengah

Atas (SMA) Kelas X berbasis Kurikulum 2013 yang digunakan sekolah-sekolah

di kota Bandar Lampung. Pengambilan sampel dalam penelitian ini

menggunakan teknik purposive sampling dengan menggunakan kriteria buku

yang paling banyak dan paling sedikit digunakan. Adapun pertimbangan

pemilihan sampling adalah berdasarkan frekuensi penggunaan buku teks

tersebut oleh guru.  Sampel buku teks yang digunakan dalam penelitian ini

sebanyak 2 yaitu buku teks A yang diterbitkan oleh Erlangga dan buku teks B

yang diterbitkan oleh Yrama Widya karena merupakan buku yang terbanyak dan

tersedikit digunakan pada SMA di Bandar Lampung. Secara jelas tabel populasi

dan sampel penerbit buku pada penelitian ini terlihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Populasi data hasil survey penerbit buku yang digunakan di SMA kota
Bandar Lampung

No Buku Teks Penerbit Presentase (%)
1 A Erlangga 33,3
2 B Yrama Widya 5,3
3 C Mediatama 16,6
4 D Tiga Serangkai 22,2
5 E Platinum 5,7
6 F Yudhistira 16,6

Tabel Populasi diatas diperoleh dari angket yang dibagikan saat survey kepada

guru-guru mata pelajaran biologi di sekolah-sekolah SMA kota Bandar

Lampung yang menerapkan kurikulum 2013.  Angket ini dibagikan sebelum

penelitian dimulai, sebab hasil angket ini menentukan sampel yang diambil

dalam penelitian ini.

C. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah desain deskriptif.

Desain penelitian deskriptif  yaitu data berupa deskripsi dari gejala-gejala yang

diamati, dapat menggambarkan atau melukiskan secara sistematis mengenai

fakta-fakta dan hubungan yang diteliti, serta data hasil dari desain penelitian

deskriptif tidak harus berbentuk angka-angka atau koefisien antar variabel

(Lestari, 2015:32). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

studi dokumentasi.  Metode ini tidak memberikan perlakuan, manipulasi, atau

pengubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan sesuatu

kondisi apa adanya dengan mengambil informasi langsung yang ada di lapangan

(Masyhuri dan Zainudin, 2008: 34). Dengan demikian penelitian ini

menggambarkan subyek yang diteliti sesuai dengan keadaan aslinya yaitu
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berupa identifikasi kesesuaian materi Virus pada buku teks Biologi SMA kelas

X dengan Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 ditinjau dari aspek keluasan

dan kedalaman materi.

D. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap

pelaksanaan. Berikut merupakan uraiannya:

1. Tahap Persiapan

Kegiatan yang dilakukan pada persiapan sebagai berikut :

a. Membuat kisi-kisi angket guru.

b. Menyusun angket guru.

c. Menyebarkan angket guru ke sekolah yang ada di kota Bandar Lampung.

d. Mengolah hasil angket guru.

e. Menetapkan subjek penelitian.

f. Menyusun instrumen analisis kesesuaian buku teks menggunakan buku

yang sudah distandarisasi oleh BSNP.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada buku teks Biologi SMA kelas X

berbasis Kurikulum 2013 sebagai subjek pada penelitian ini. Langkah-

langkah penelitian yang dilakukan dalam menguji kesesuaian buku teks

terhadap Kompetensi Dasar berbasis Kurikulum 2013, yaitu:

2.1 Keluasan dan Kedalaman Buku Ajar

a. Membaca buku teks Biologi SMA kelas X penerbit A dan B pada

materi Virus.
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b. Menganalisis isi (konten) buku dengan menggunakan instrumen

kesesuaian materi buku teks dengan KD.

c. Menentukan kesesuaian materi pada buku teks dilihat dari aspek

keluasan dan kedalaman.

d. Mengkontruksikan hasil analisis kepada pembimbing

3. Alur Penelitian

Alur penelitian untuk mengetahui tahapan-tahapan pada penelitian ini di

gambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut

Survey jumlah buku teks Biologi yang digunakan oleh guru

Menentukan buku teks yang paling banyak dan paling sedikit
digunakan

Menyusun instrumen kesesuaian materi buku teks
dengan KD

Memvalidasi instrumen dengan dosen ahli

Menganalisis isi atau konten buku teks

Menentukan tingkat kesesuaian materi buku teks dengan KD kurikulum
2013

Gambar 2. Bagan Alur Penelitian
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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.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu

a. Survey

Survey dilakukan dengan cara menyebarkan angket kepada guru-guru

biologi kelas X SMA di Kota Bandar Lampung. Tujuan dari penyebaran

angket ini adalah untuk mengetahui buku teks Biologi yang paling

banyak dan paling sedikit digunakan.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumenter (documentary study) yang merupakan suatu teknik

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik (Sugiyono,

2011: 240). Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

dengan menganalisis isi (konten) materi Virus pada buku teks Biologi

SMA menggunakan instrumen yang telah divalidasi oleh ahli. Instrumen

analisis kesesuaian materi buku teks berisi materi pokok dan submateri

pokok virus yang dikembangkan berdasarkan KD 3.4 Menganalisis

struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Setiap materi

pokok ditujukan untuk menentukan keluasan, sedangkan submateri

pokok ditujukan untuk menentukkan kedalaman. Lembar analisis

kesesuaian isi berupa daftar checklist yang dikembangkan oleh peneliti

dengan mengacu kepada buku Biologi SMA kelas X Kurikulum 2013
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yang telah distandarisasi oleh BSNP kemudian divalidasi oleh dosen

ahli. Daftar cek di isi oleh peneliti dengan memberikan tanda checklist

(√) pada materi pokok dan submateri pokok yang sesuai.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data berupa statistik deskriptif.  Statistik

deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data sebagaimana adanya tanpa

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi

(Sugiyono, 2011).  Statistik deskripsi digunakan bila peneliti hanya ingin

mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku

untuk populasinya. Bentuk penyajian statistik deskriptif pada penelitian ini yaitu

berupa persentase tingkat kesesuaian materi Virus pada buku teks dengan KD

kurikulum 2013. Menurut Sudjarwo dan Basrowi (2009:324-325) analisis

statistik deskriptif dapat dilakukan dengan membuat perbandingan dengan

membuat rata-rata data sampel atau populasi.  Maka secara teknis dapat diketahui

bahwa statistik deskriptif tidak terdapat uji signifikan, tidak ada taraf kesalahan,

karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi

Penentuan tingkat kesesuaian adalah dengan menghitung jumlah tanda checklist

pada materi pokok dan submateri pokok yang tercantum dalam instrumen,

kemudian menentukan persentase tingkat kesesuaian dengan rumus:

Keterangan:
P =Persentase yang diperoleh tiap aspek yang diamati
∑q =Frekuensi Jawaban

P =
r

q


 x 100%
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∑r =Jumlah materi/submateri
Sumber: Trianto (2015: 256).

Adapun kriteria tingkat kesesuaian materi buku teks baik dari apek keluasan

maupun kedalaman materi menggunakan kategori pada (Tabel 2):

Tabel 2. Kategori Tingkat Kesesuaian

Persentase (%) Kategori Kesesuaian

80,1-100,0 Sangat Sesuai

60,1-80,0 Sesuai

40,1-60,0 Cukup Sesuai

20,1-40,0 Kurang Sesuai

00,0-20,0 Tidak Sesuai

Sumber: dimodifikasi dari Farisi (2012: 588).
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V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, adapun kesimpulan pada penelitian

ini yaitu :

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

dengan KD kurikulum 2013 ditinjau dari aspek keluasan materi adalah

“sangat sesuai” dan pada buku teks B yaitu “sesuai”.

2. Tingkat kesesuaian materi Virus pada buku teks A Biologi SMA kelas X

dengan KD kurikulum 2013 ditinjau dari aspek kedalaman materi adalah

“sangat sesuai” dan pada buku teks B yaitu “sesuai”.

B. REKOMENDASI

Adapun saran yang dapat direkomendasikan dari penulis untuk kepentingan

penelitian yaitu:

1. Bagi guru, agar lebih selektif dalam hal penggunaan dan pemilihan buku teks

yang layak untuk dijadikan sumber bahan ajar dalam proses pembelajaran

yang tepat.  Buku teks A pada materi Virus dapat direkomendasikan sebagai

penunjang belajar yang digunakan guru, sebab keluasan dan kedalaman

materi tersebut telah sesuai dengan materi yang diprasyaratkan KD. Buku

teks B pada materi Virus dapat digunakan guru dengan menambah sumber
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buku lain sebagai pelengkap submateri yang belum terpenuhi pada buku teks

B.

2. Bagi sekolah, dapat lebih cermat dan selektif dalam memilih buku teks yang

relevan dan berkualitas sebagai bahan ajar
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