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ABSTRAK  
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Pergantian Kurikulum 1994 menjadi Kurikulum 2004 membawa banyak 
perubahan, khususnya perubahan terhadap BTBI. Dari pergantian kurikulum tersebut 
mengakibatkan banyaknya bermunculan BTBI yang menawarkan bahwa BTBI 
tersebut disusun berdasarkan Kurikulum Bahasa Indonesia 2004. Oleh karena itu, 
bagi pemakai BTBI, khususnya guru dituntut untuk selektif dalam memilih buku-
buku yang benar-benar relevan dengan Kurikulum 2004. Demikian halnya dengan 
BTBI untuk kelas VII SMP terbitan PT Erlangga yang disusun berdasarkan 
Kurikulum 2004.  

Bertolak dari masalah di atas, dalam penelitian ini dibahas relevansi buku teks 
dengan kurikulum. Adapun masalah yang diambil adalah relevansi penyajian isi 
bahan pembelajaran, relevansi paparan kegiatan pembelajaran, dan relevansi 
pelatihan dengan kurikulum. Oleh karena itu, penelitian ini bejudul Relevansi Buku 
Teks Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMP Kelas VII Terbitan PT Erlangga 
dengan Kurikulum 2004 .   

Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan relevansi BTBI SMP kelas VII 
terbitan PT Erlangga dengan Kurikulum 2004, yaitu penyajian isi, paparan kegiatan 
pembelajaran, dan pelatihan. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang 
dilakukan yaitu dengan membandingkan materi dalam BTBI sebagai data dengan 
Kurikulum Bahasa Indonesia 2004. Dari analisis data tersebut akan diketahui 
relevansi BTBI dengan Kurikulum Bahasa Indonesia 2004.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara BTBI untuk kelas VII SMP 
terbitan PT Erlangga dengan Kurikulum 2004 terdapat relevansi. Sedangkan secara 
rinci hasil penelitian tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut. Pertama, terdapat 
relevansi antara penyajian isi bahan pembelajaran dalam BTBI untuk kelas VII 
terbitan Erlangga dengan Kurikulum Bahasa Indonesia 2004. Penyajian isi bahan 
dalam BTBI menyajikan teori, teks, latihan, dan pengayaan yang diperlukan untuk 
menguasai kompetensi dasar dan indikator kurikulum. Kedua, terdapat relevansi 
antara paparan kegiatan pembelajaran dalam BTBI untuk kelas VII terbitan Erlangga 
dengan Kurikulum Bahasa Indonesia 2004 dilihat dari pendekatan pembelajaran 
kontekstual. Paparan kegiatan pembelajaran dalam BTBI menggunakan pendekatan 
kontekstual yang terdiri dari tujuh aspek, yaitu konstruktivisme, inquiry, questioning, 
modelling, learning community, authentic assessment, dan refleksi. Ketiga, terdapat 
relevansi antara pelatihan dalam BTBI untuk kelas VII terbitan Erlangga dengan 
pelatihan Kurikulum Bahasa Indonesia 2004. Pelatihan dalam BTBI  
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dikembangkan/didasarkan prinsip-prinsip penilaian otentik  dan direalisasikan dalam 
bentuk tagihan berupa (portofolio dan unjuk kerja).  

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian ini, saran dalam penelitian 
ini dapat diberikan kepada pihak-pihak berikut. Pertama, guru bidang studi Bahasa 
Indonesia hendaknya lebih selektif dan kreatif dalam memilih BTBI sebagai buku 
penunjang kegiatan mengajar, apakah penyajian isi bahan, paparan kegiatan 
pembelajaran, dan pelatihannya telah sesuai dengan kurikulum. Kedua, penyusun 
BTBI hendaknya benar-benar memperhatikan kurikulum sebagai pedoman dan 
landasan dalam penyusunan. Ketiga, orang tua dan siswa hendaknya lebih selektif 
dalam memilih buku pelajaran yang digunakan sebagai sarana penunjang belajar, 
apakah  penyajian isi bahan, paparan kegiatan pembelajaran, dan pelatihannya telah 
sesuai dengan kurikulum. Keempat, peneliti-peneliti lanjutan, hendaknya dapat 
meneliti buku teks dengan masalah lain.    


