
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Matematika merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membekali

siswa  dengan  kemampuan  berfikir  logis,  analitis,  sistematis,  kritis,  dan

kreatif,  serta kemampuan bekerja sama (Sholihah & Mahmudi,  2015:176).

Pembelajaran  Matematika  saat  ini,  khususnya  pada  jenjang  sekolah  dasar

sudah menjadi  mata pelajaran yang berdiri  sendiri.  Hal ini  sejalan dengan

Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016, yang menjelaskan bahwa pelaksanaan

pembelajaran pada sekolah dasar dilakukan dengan pendekatan pembelajaran

tematik-terpadu,  kecuali  untuk mata  pelajaran  Matematika  dan Pendidikan

Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) sebagai mata pelajaran yang berdiri

sendiri untuk kelas IV, V, dan VI.
Materi  pembelajaran  Matematika,  berpatokan  langsung  dengan

kompetensi inti dan kompetensi dasar  pelajaran pada kurikulum 2013  pada

pendidikan  dasar  dan  pendidikan  menengah,  yang  tertuang  dalam

Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018. Adapun ruang lingkup materi,  pada

pembelajaran  Matematika  kelas  IV, V, dan  VI  di  sekolah  dasar  meliputi

Pacahan, Operasi Hitung Bilangan Cacah, KPK dan FPB, Pembulatan Hasil

Pengukuran  Panjang  dan  Berat,  Segi  Banyak,  Keliling  dan  Luas  Bangun

Datar,  Hubungan  Antar  Garis,  Pengolahan  Data,  dan  Pengukuran  Sudut

(untuk kelas IV).  Bilangan Bulat, KPK dan FPB, Operasi Hitung Campuran,

Perpangkatan  dan  Akar,  Satuan  Ukuran,  Bangun  Datar,  Volume  Bangun

Ruang,  Pecahan,  Sifat  Bangun Datar  dan Bangun Ruang (untuk kelas  V).

Bilangan Bulat, Satuan Debit, Luas dan Volume, Pengolahan Data, Pecahan,

dan Sistem Koordinat (untuk kelas VI).
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Berdasarkan  ruang  lingkup  materi  pembelajaran  Matematika  di

sekolah  dasar,  maka  mata  pelajaran  ini  perlu  didukung  oleh  buku  teks

pelajaran  yang  sesuai  dengan  tujuan  pembelajaran  dan  sejalan  dengan

tuntutan  kurikulum  2013.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memperkaya  wawasan

siswa  dalam  mempelajari  konsep-konsep  Matematika  serta  bentuk

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Disamping itu, hal tersebut juga

bertujuan untuk menjadikan pembelajaran efektif dan efesien serta berpusat

pada siswa. Sehingga dapat menghasilkan siswa yang mampu berfikir logis,

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama.
Menurut Juwita,  dkk. (2017:64) “Buku teks pelajaran adalah bahan

pengajaran yang paling banyak digunakan diantara semua bahan pengajaran

lainnya, buku teks pengajaran hingga kini masih dianggap sebagai bahan ajar

yang paling utama yang digunakan dalam proses pembelajaran.” Oleh karena

itu, buku teks pelajaran hendaknya mampu memenuhi kebutuhan siswa, serta

berperan  dominan  dalam  memperkuat  seluruh  kompetensi  peserta  didik.

Mulai dari aspek pengetahuan, keterampilan, hingga aspek sikap.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 mejelaskan bahwa buku teks

pelajaran  diharuskan  memuat  materi  pembelajaran  yang  menggambarkan

peningkatan  keimanan,  ketakwaan,  akhlak  mulia,  dan  kepribadian;

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; kepekaan, kemampuan estetis,

kemampuan kinestetis dan kesehatan; serta pemahaman nilai-nilai Pancasila

sebagai dasar negara yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.

Disamping itu buku teks pelajaran wajib memenuhi nilai/norma positif yang

berlaku  di  masyarakat,  antara  lain  tidak  mengandung  unsur  pornografi,
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paham ekstrimisme,  radikalisme,  kekerasan,  SARA, bias  gender, dan tidak

mengandung nilai penyimpangan lainnya.
Sehingga  dibutuhkanlah  penelitian  untuk  mengetahui  lebih  jauh

tentang  buku  teks  pelajaran  yang  telah  digunakan,  khususnya  pada  mata

pelajaran Matematika di sekolah dasar. Hal ini didukung oleh Permendikbud

Nomor 8 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa, untuk menjamin pemenuhan

kriteria  buku  yang  bermutu  dan  nilai/norma  positif  yang  berlaku  di

masyarakat,  setiap  orang  diharapkan  dapat  melaporkan  dan  memberikan

kritik, komentar, serta masukan terhadap buku yang digunakan oleh Satuan

Pendidikan.
Hal  serupa,  telah  dilakukan  penelitian  oleh  Huda (2014) mengenai

analisis  kesesuaian  materi  buku  teks  Bahasa  Indonesia  non-bse  dengan

standar isi Bahasa Indonesia untuk SMP kelas VII. Penelitian ini difokuskan

untuk mengetahui tingkat kesesuaian materi buku teks Bahasa Indonesia non-

bse  yang  masih  digunakan  oleh  siswa  kelas  VII  SMP  Negeri  di  kota

Yogyakarta  dengan  standar  isi  dilihat  dari  empat  aspek  keterampilan

berbahasa yang meliputi  keterampilan  mendengarkan,  berbicara,  membaca,

dan  menulis.  Hal  ini  berbeda  dengan  penelitian  yang  akan  dilakukan.

Penelitian  yang  akan  dilakukan  difokuskan  pada  kelayakan  buku  teks

pelajaran Matematika kelas IV sekolah dasar dilihat dari aspek isi, penyajian,

kebahasaan dan kegrafikan. Adapun penelitian ini sama-sama menggunakan

jenis penelitian analisis konten dengan subjek berupa buku teks pelajaran.
Untuk mengetahui buku teks pelajaran Matematika yang digunakan di

sekolah dasar, dilakukanlah studi pendahuluan dengan melakukan observasi

di SD Islam Al Falah Kota Jambi pada tanggal 8-12 Oktober 2018. Adapun

temuan mengenai buku teks pelajaran yang digunakan pada kelas IV adalah
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buku Erlangga Straight Point Series  (ESPS) terbitan Erlangga. Berdasarkan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017. Buku teks yang digunakan merupakan

buku teks pendamping.  Hal ini  dikarenakan buku  Erlangga Straight Point

Series (ESPS) bukan terbitan Kemendikbud.  Buku ini merupakan buku wajib

yang  harus  dimiliki  siswa selama proses  pembelajaran  matematika.  Sebab

buku  teks  utama  yang  seharusnya  diterbitkan  oleh  Kemendikbud  belum

tersedia untuk siswa. Oleh karena itu,  penting dilakukannya  analisis,  guna

mengetahui kelayakan isi, penyajian, kebahasaan dan kegrafikan pada buku

ini. 
Berdasarkan  temuan  tersebut,  maka  dilakukan  penelitian  mengenai

analisis kelayakan buku teks pelajaran Matematika kelas IV di sekolah dasar

ditinjau dari aspek isi, penyajian, kebahasaan dan kegrafikan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diperoleh dari latar belakang masalah

diatas  adalah  “Bagaimanakah  kelayakan  buku  teks  pendamping  pelajaran

Matematika pada kelas IV sekolah dasar ditinjau dari aspek isi,  penyajian,

kebahasaan dan kegrafikan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk, mendeskripsikan kelayakan buku teks

pelajaran  Matematika  di  sekolah  dasar  ditinjau  dari  aspek  isi,  penyajian,

kebahasaan dan kegrafikan.

 

1.4 Manfaat Penelitian
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Penelitian  ini  bermanfaat  dan  berperan  penting  dalam penambahan

wawasan mengenai kelayakan buku teks pelajaran matematika pada jenjang

sekolah dasar. Pemaparan mengenai manfaat yang diharapkan dari penelitian

ini secara detai adalah sebagai berikut :
1. Sebagai  literatur  dalam  memahami  kelayakan  buku  teks  pelajaran

matematika pada jenjang sekolah dasar.
2. Sebagai  motivasi  guru  dalam mengembangkan  buku teks  pelajaran

sesuai dengan bidang keilmuan yang dikuasai. 
3. Sebagai  masukan  mengenai  buku  teks  pelajaran  yang  baik  dalam

pengembangan proses pembelajaran.
4. Sebagai instrumen informasi bagi setiap orang yang peduli terhadap

problematika proses pembelajaran di sekolah dasar.
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