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ABSTRAK 
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Buku teks merupakan salah satu sumber belajar yang memiliki peran 

dominan dalam proses belajar mengajar di kelas. Masalah yang melatarbelakangi 

penelitian ini adalah buku teks matematika siswa SMA kelas X semester satu 

kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh pihak Kemendikbud sebagai implementasi 

pendukung kurikulum 2013 meskipun telah direvisi tahun 2014, setelah digunakan 

oleh siswa, guru, pakar pendidikan, dan para pemerhati pendidikan ternyata buku 

ini masih banyak kelemahan yang berakibat pencapain tujuan pembelajaran 

terhambat dan tidak mencapai sasaran yang diinginkan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui persentase kesesuaian 

antara urutan dan kelengkapan materi buku yang diteliti dengan silabus matematika 

kelas X kurikulum 2013. (2) Mengetahui persentase kesesuaian konsep dan ilustrasi 

(gambar) pada materi dalam buku yang diteliti. (3) Memberikan perbaikan konsep 

dan ilustrasi (gambar) dari kesalahan penyajian materi pada buku yang diteliti. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan instrumen penelitian 

melalui tabel perbandingan dengan metode dokumentasi dan kartu data dengan 

metode observasi. Sedangkan pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini 

dilakukan dengan pemeriksaan teman sejawat, guru dan dosen melalui metode 

diskusi agar mendapatkan saran atau masukan yang berguna dalam penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan : (1) Kesesuaian urutan dan ketersediaan 

materi pada buku teks yang diteliti sudah sesuai 100% dengan silabus kurikulum 

2013, (2) Tingkat kesesuaian konsep dan ilustrasi (gambar) pada materi yang 

disajikan setiap bab dalam buku yang diteliti berturut-turut adalah 87% dan 75%, 

dan (3) Perbaikan konsep dari kesalahan penyajian materi pada buku teks yang 

diteliti dilakukan melalui pembetulan pada kartu data baik kesalahan konsep 

maupun kesalahan ilustrasi (gambar).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


