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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Kurikulum diartikan sebagai sehimpunan pengalaman yang bukan hanya 

formatif tapi juga transformatif (Kesuma dkk, 2011). Kurikulum bukanlah 

komponen pendidikan yang bersifat stagnan namun kurikulum senantiasa 

mengalami perubahan dan perbaikan salah satunya kurikulum 2013. Hadirnya 

kurikulum 2013 diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai 

permasalahan di ranah pendidikan dewasa ini. Terutama dalam memasuki era 

revolusi industri ke-empat ini. Standar kurikulum 2013 mengacu pada Standar 

Nasional Pendidikan (SNP).  

Kurikulum 2013 merupakan salah satu diantara 3 kurikulum dengan basis 

kompetensi pada awalnya kurikulum dengan basis kompetensi di awali dengan 

kurikulum berbasis kompetensi(KBK, 2004). Selanjutnya kurikulum tingkat 

satuan pendidikan(KTSP) yang diberlakukan pada 2006, kemudian kurikulum 

yang berhubungan dengan buku teks Peneliti kaji adalah kurikulum 2013 yang 

diberlakukan sejak ditetapkannya peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan 

(permendikbud) nomor 58 tahun 2014. Kedua kurikulum terdahulu sebelum 

kurikulum 2013 merupakan kurikulum dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar sebagai acuan kompetensi standar kelulusan. Namun setelah 

berjalan sejak kurikulum berbasis kompetensi(2004) dan berlanjut ke kurikulum 

tingkat satuan pendidikan(2006), standardisasi kompetensi tidak dapat berjalan 

sebagaimana mestinya. Hal ini karena keragaman budaya, agama, lingkungan 

sosial, letak geografi, tingkat kecerdasan siswa dan kemampuan fisik serta psikis 

siswa di tanah air tidak dapat distandardisasi komptensinya secara nasional. 

Mengingat hal ini maka standar kompetensi di dalam KBK maupun KTSP 

dihapus dan diganti dengan kompetensi inti yang merujuk aspek spiritual, sosial, 

pengetahuan dan keterampilan.  
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Salah satu produk dokumen kurikulum sebagaimana dinyatakan dalam 

peraturan pemerintah(PP) nomor 32 tahun 2013 adalah buku teks. Beberapa 

penerbit buku telah menerbitkan buku teks yang ditengarai sesuai dengan 

kurikulum 2013. Namun demikian kementerian pendidikan dan 

kebudayaan(kemendikbud) juga menerbitkan buku teks baik dalam bentuk fisik 

dan buku standar elektronik(BSE). Dalam penelitian ini, Peneliti mengangkat 

buku teks yang diterbitkan oleh kemendikbud sesuai dengan kurikulum 2013 

yakni buku teks seni budaya kelas VII edisi ketiga cetakan ke-empat penulis Eko 

Purnomo dan kawan-kawan. Buku teks yang dikaji dalam penelitian ini 

merupakan produk dokumen kurikulum 2013 yang belum di revisi.  

Sejumlah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) 

yang menggunakan buku teks Seni Budaya jenjang kelas VII edisi ketiga cetakan 

ke-empat ditulis oleh Eko Purnomo dan kawan-kawan terbitan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan(Kemendikbud) tahun 2017, Peneliti deteksi melalui 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) di laman GURU BERBAGI | RPP 

(kemdikbud.go.id). Beberapa diantaranya seperti yang digunakan sebagai sumber 

pelajaran untuk SMP Negeri 1 Padang(Sumatra Barat), SMP Negeri 35 

Samarinda(Kalimantan Timur), MTs Negeri 3 Kota Palu(Sulawesi Tengah), SMP 

Negeri 11 Jakarta, termasuk pula SMP Negeri 40 Bandung(Jawa Barat). Sebagai 

buku teks pelajaran untuk siswa, tentunya buku tersebut mengacu pada Peraturan 

Pemeritah(PP) nomor 32 tahun 2013 pasal 1 ayat (23), menyatakan bahwa buku 

teks pelajaran adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi 

inti(KI) dan kompetensi dasar(KD). Fungsi buku teks menurut Mulyahati(2014) 

seperti yang tecantum dalam bab 2 laporan penelitian ini, bahwa buku teks yang 

baik mampu menarik minat peserta didik untuk mempelajarinya sedangkan buku 

teks yang benar adalah buku yang tidak menimbulkan persepsi salah serta dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai kaidah-kaidah keilmuan. Menurut 

Kemendikbud (2017) Pelajaran seni budaya merupakan mata pelajaran yang 

membahas tentang karya seni estetis, artistik dan kreatif yang berakar pada norma, 

nilai, perilaku dan produk seni budaya bangsa melalui aktivitas berkesenian(Seni 

Budaya SMP/MTs Kelas VII - Repositori Institusi Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (kemdikbud.go.id). Buku teks yang Peneliti kaji ini dapat ditemukan 

https://ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/rpp/
https://ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/rpp/
http://repositori.kemdikbud.go.id/6929/
http://repositori.kemdikbud.go.id/6929/
http://repositori.kemdikbud.go.id/6929/
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dalam buku fisik dan buku standar elektronik(BSE), sehingga sekolah, guru dan 

siswa dari berbagai pelosok di tanah air dengan mudah dapat menggunakannya. 

Teknologi internet yang digunakan untuk penyebarluasan buku teks tersebut dapat 

dijangkau oleh institusi sekolah sampai kepada daerah-daerah tertinggal, terdepan, 

terluar dan pasca konflik(sumber rujukan dapat dilihat daftar pustaka).  

Sejak dicanangkannya masa pandemi 16 Maret 2020 buku teks dalam 

bentuk standar elektronik tersebut ternyata dapat dimanfaatkan oleh pendidikan 

persekolahan yang menerapkan pembelajaran daring(dalam jaringan). Sehingga di 

masa pandemi covid(corona virus desease) tersebut buku teks masih dapat 

digunakan oleh siswa. Bahkan hingga pembelajaran luring(luar jaringan) pada 

2022 buku teks yang Peneliti kaji masih digunakan sampai masa transisi 

kurikulum penggerak. Buku teks menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan(permendikbud) nomor 71 tahun 2013 adalah buku teks pelajaran 

untuk siswa. Sebagai buku teks seni budaya, terdapat materi-materi yang 

mencakup bidang seni rupa, seni musik, seni tari dan teater. Namun demikian 

Peneliti dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada kajian seni budaya sub 

bidang studi seni musik kelas VII yang dimuat dalam bab 3, 4, 11 dan 12 buku 

teks. Bila merujuk pada permendikbud nomor 58 tahun 2014 materi-materi yang 

dipaparkan dalam buku teks selayaknya mengacu pada kompetensi inti dan 

kompetensi dasar kurikulum 2013. Sedangkan syarat-syarat sebagai buku teks 

yang ditetapkan oleh pemerintah merujuk pada petunjuk teknis pedoman buku 

teks permendikbud nomor 8 tahun 2016 yang menetapkan kelayakan penyajian, 

isi , kebahasaan dan kegrafikaan. Kelayakan penyajian meliputi uraian materi 

yang terstruktur, terpadu, efektif, sederhana, dan berkolerasi. Untuk kelayakan isi 

menurut permendikbud tersebut mencakup kesahihan dan keakuratan materi 

secara teoritik dan empirik, data dan konsep yang mutakhir untuk mendorong 

timbulnya kemandirian, inovasi, serta mampu memotivasi dalam mengembangkan 

diri, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengakomodasi 

kebhinekaan, gotong royong, dan menghargai perbedaan serta mendukung tujuan 

pendidikan nasional. Sedangkan untuk kelayakan kebahasaan menurut 

permendikbud tersebut mencakup ketepatan, kelugasan, kejelasan serta kesesuaian 

penggunaan bahasa(ejaan, kata, kalimat dan paragraf) sesuai perkembangan usia. 
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Termasuk pula kesesuaian ilustrasi baik teks, konten maupun gambar dan materi 

sesuai tingkat perkembangan usia. Disamping itu, pesan yang tersampaikan 

menggunakan bahasa yang komunikatif dan informatif, edukatif, santun, etis, dan 

estetis sesuai tingkat perkembangan usia. Judul buku dan sub-sub judulnya tidak 

provokatif tetapi menarik, harmonis, dan selaras. Mengenai kelayakan kegrafikaan 

menurut permendikbud tersebut mencakup ukuran buku berkesesuaian dengan 

tingkat perkembangan usia dan materi/konten. Selain itu tampilan tata 

letak(termasuk warna) unsur kulit buku harmonis dan memiliki kesatuan. Ukuran 

dan penggunaan huruf sesuai tingkat perkembangan usia, serta ilustrasi sesuai 

pesan yang disampaikan. Aspek penyajian, isi, kebahasaan dan kegrafikaan saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya. Oleh arena itu Peneliti perlu membahas 

ke-empat aspek tersebut secara menyeluruh pada bab-bab buku teks yang dikaji. 

 Mencermati hal-hal tersebut serta berdasarkan pengalaman Peneliti saat 

melaksanakan Program Pengenalan Lapangan Satuan Pendidikan(PPLSP) di SMP 

Negeri 40 Bandung pada semester ganjil tahun akademik 2019-2020, Peneliti 

mendapatkan fakta ketidaksesuaian antara paparan materi pelajaran dalam bab 3, 

4, 11 dan 12 buku teks tersebut dengan PP nomor 32 tahun 2013, Permendikbud 

nomor 71 tahun 2013, Permendikbud nomor 58 tahun 2014 dan permendikbud 

nomor 8 tahun 2016. Hal ini menimbulkan kegelisahan Peneliti mengingat buku 

teks tersebut telah digunakan oleh sejumlah sekolah-sekolah di tanah air yang 

digunakan sejak 2017 hingga laporan penelitian ini dibuat.  

Oleh karena itu Peneliti perlu mengangkat persoalan-persoalan yang 

terdapat dalam buku teks tersebut pada skripsi, seperti halnya beberapa penelitian 

terdahulu yang juga mengkaji tentang buku teks. Peneliti mengambil dua 

penelitian terdahulu yakni penelitian yang ditulis oleh Aesijah(2009) berjudul 

“Analisis Buku Teks Mata Pelajaran Seni Budaya Pada Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan di Kota Semarang”(tautan lihat daftar Pustaka). Penelitian 

tersebut mengkaji tentang materi-materi yang terdapat dalam tiga buku teks yakni 

yang diterbitkan oleh penerbit Tiga Serangkai, Yudistira dan Erlangga khususnya 

untuk bab-bab seni musik. Penelitian tersebut ingin mengkaji tentang kesesuaian 

isi buku teks dari sudut kurikulum tingkat satuan pendidikan(KTSP), guru, siswa 
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dan kondisi sekolah yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Peneliti dalam hal ini 

memposisikan kajian yang berbeda dengan kajian yang diteliti oleh Aesijah 

tersebut. Peneliti memfokuskan pada kajian buku teks seni budaya sub bidang 

studi seni musik kelas VII berdasarkan kurikulum 2013. Sedangkan Peneliti 

menemukan satu penelitian terdahulu lagi dari Irfan dan kawan-kawan berjudul 

“Kelayakan Isi Buku Teks Seni Budaya Kurikulum 2013 SMP/MTs Kelas VIII 

ditinjau dari Aspek Pembelajaran Seni Rupa” diperoleh dari jurnal  

Pakarena(tautan terdapat dalam daftar pustaka), merupakan penelitian kajian buku 

teks seni budaya kelas VIII sub bidang studi seni rupa yang ditulis Eko Purnomo 

dan kawan-kawan terbitan Kemendikbud tahun 2017. Irfan menggunakan metode 

penelitian deskriptif evaluatif untuk membahas bab-bab seni rupa yang berbeda 

dengan metode penelitian deskriptif analisis dokumen seperti yang Peneliti bahas 

dalam laporan penelitian ini. Dalam penelitian Irfan ditemukan kelemahan dari 

sisi keakuratan dan kedalaman isi serta kelengkapan lainnya yang mendukung 

paparan materi di bab-bab seni rupa. Penelitian Irfan tersebut disatu sisi, 

penemuannya serupa seperti yang Peneliti temukan pada bab-bab seni musik, 

hanya saja jenjang kelas buku teks yang Peneliti kaji adalah kelas VII. Disamping 

kelayakan isi, buku teks yang Peneliti kaji juga ditemukan ketidaksesuaian antara 

buku teks dengan kelayakan penyajian, kebahasaan dan kegrafikaan(dapat dilihat 

dalam bab 4 laporan penelitian ini). 

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu tersebut Peneliti tertarik pula untuk 

meneliti buku teks seni budaya kelas VII edisi ketiga cetakan ke-empat yang di 

tulis Eko Purnomo dan kawan-kawan terbitan kementerian pendidikan dan 

kebudayaan tahun 2017. Hal ini juga berdasarkan temuan-temuan yang Peneliti 

peroleh saat melaksanakan kegiatan Program Pengenalan Lapangan Satuan 

Pendidikan(PPLSP) di SMP Negeri 40 Bandung, khususnya sub bidang studi seni 

musik yang tercatum pada bab 3, 4, 11 dan 12 buku teks. Peneliti memfokuskan 

pada bab-bab tersebut, mengingat pula bidang studi Peneliti sebagai mahasiswa 

program studi pendidikan musik S-1, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, 

Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk lebih jelas Peneliti perlu memaparkan 

ruang lingkup buku teks yang dikaji berdasarkan kesesuaiannya dengan 

kurikulum 2013 serta dari aspek kelayakan penyajian, isi, kebahasaan dan 
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kegrafikaan berdasarkan peta materi dalam ke-empat bab bidang studi seni musik 

tersebut. Materi semester ganjil dalam buku teks mencakup “Menyanyi dengan 

Satu Suara”(bab 3) dan “Memainkan Alat Musik Sederhana”(bab 4). Sedangkan 

untuk semester genap materi yang dipaparkan meliputi “Menyanyi dengan Lebih 

Satu Suara”(bab 11) dan “Memainkan Alat Musik Campuran”(bab 12). Hal ini 

berbeda dengan kompetensi dasar yang tercantum dalam permendikbud nomor 58 

tahun 2014, dimana urutan kompetensi dasarnya yakni: (3.1) Memahami teknik 

vokal dalam bernyanyi lagu secara unisono. (4.1) Menyanyikan lagu secara 

unisono. (3.2) Memahami teknik vokal dalam bernyanyi lagu secara vokal grup. 

(4.2) Menyanyikan lagu secara vokal grup . (3.3) Memahami teknik bermain 

musik sederhana secara perorangan dan kelompok . (4.3) Memainkan instrument 

musik sederhana secara perorangan dan kelompok. (3.4) Memahami teknik 

bermain ansambel sederhana. (4.4) Memainkan musik ansambel sederhana. 

(selengkapnya akan di bahas pada bab 2 dan bab 4 laporan penelitian, tautan 

kebijakan silabus dapat dilihat di daftar pustaka). Menyimak perbedaan antara 

judul bab 3, 4, 11, dan 12 dalam buku teks yang dikaji, dengan kompetensi dasar 

yang terdapat dalam permendikbud nomor 58 tahun 2014 tampak adanya 

perbedaan yang sangat jelas. Demikian pula saat Peneliti menelusuri isi bab-bab 

yang dikaji dalam buku teks tersebut, Secara sepintas belum memenuhi 

kompetensi inti yang mencakup aspek spiritual, sosial, pengetahuan dan 

keterampilan sesuai perkembangan usia siswa kelas VII(12-13 tahun). Proses 

pembelajaran dari materi tersebut mengacu pada kurikulum 2013 yaitu 

menggunakan metode student center. Karena itu dalam pembelajaran seni budaya 

tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi banyak 

menghadirkan aktifitas-aktifitas seni lainnya yang sifatnya menambah 

pengetahuan dan keterampilan. Hasil dari seni budaya yang kita miliki dapat kita 

nikmati, lestarikan dan mempublikasikan ke semua pihak sehingga dapat 

memperoleh kesejahteraan bersama. Kita seharusnya malu jika menganggap seni 

budaya kita kuno, sementara bangsa lain mau belajar angklung, gamelan, batik 

dan makanan tradisional Indonesia” (Purnomo dkk, 2017). Kutipan pokok pikiran 

yang Peneliti paparkan dari buku teks yang dikaji sekilas terkesan ideal. Namun 

setelah peneliti cermati pada bab-bab yang dikaji belum menyentuh pada 
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pernyataan Penulis buku teks tersebut, karena faktanya tidak sesuai dengan 

pernyataan Penulis buku teks di atas. Temuan sementara yang peneliti dapatkan 

dari buku teks Seni Budaya kelas VII SMP/MTs yang ditulis Eko Purnomo dan 

kawan-kawan terbitan Kemendikbud cetakan ke-empat edisi ketiga diantaranya : 

pertama, Kesesuaian kurikulum 2013, setiap halaman judul tidak tercantum 

Kompetensi Isi (KI) dan Kompetensi Dasar (KD).   Kedua, Kesesuaian penulisan 

antara notasi angka dengan notasi balok. Ketiga, terdapat gambar-gambar yang 

kurang relevan dengan keterangan maupun penjelasannya. Keempat, Inkonsisten 

penyebutan istilah dalam musik.  

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka Peneliti mengangkat 

judul penelitian : “Kajian Buku Teks Seni Budaya Sub Bidang Studi Seni Musik 

Kelas VII”. Oleh karena itu Peneliti merumuskan masalah penelitian seperti yang 

tercantum di bawah ini.  

 

1.2  Rumusan Masalah  

Buku Seni Budaya Kelas VII yang ditulis Eko Purnomo dkk 

merupakan buku teks pelajaran yang diterbitkan oleh Kemendikbud edisi 

ketiga cetakan ke-empat. Dalam rangka berkontribusi untuk perbaikan buku 

teks, maka perlu kiranya buku teks diklarifikasi dan dikaji kembali agar 

kekurangan atau kelemahan dapat terdata khususnya yang berhubungan 

dengan kesesuaian buku teks dengan kurikulum 2013 maupun kelayakan 

dari aspek isi, bahasa, penyajian, kegrafikannya dan kedalaman materi buku 

teks seni budaya dapat diperbaiki pada edisi revisi selanjutnya.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti 

menetapkan rumusan masalah sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimana kesesuaian antara buku teks Seni Budaya sub 

bidang seni musik Kelas VII dengan kurikulum 2013? 

1.2.2 Bagaimana kelayakan dari aspek penyajian, isi, bahasa dan 

kegrafikaan buku teks Seni Budaya sub bidang seni musik 

Kelas VII? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai beberapa tujuan yang 

terbagi dalam tujuan umum dan tujuan khusus. 

1. Tujuan umum yakni memperoleh pengetahuan dan keterampilan 

tentang analisis buku teks melalui kajian buku teks Seni Budaya sub 

bidang seni musik Kelas VII SMP/MTs. 

2. Tujuan khusus yakni mengetahui tentang kesesuaian antara buku teks 

Seni Budaya sub bidang seni musik Kelas VII dengan kurikulum 2013. 

Serts mengetahui tentang kelayakan dari aspek penyajian, isi, 

kebahasaan dan kegrafikannya buku teks Seni Budaya sub bidang seni 

musik Kelas VII. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap hasil dari penelitian tentang kajian buku teks seni 

budaya sub bidang seni musik kelas VII SMP/MTs melalui proses kajian 

dan analisis ini dapat diterima serta memberi manfaat untuk berbagai pihak 

melalui kesesuaian buku teks dengan kurikulum, kelayakan dari aspek isi, 

bahasa, penyajian, kegrafikannya dan kedalaman materi buku teks seni 

budaya kelas VII.  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk berbagai pihak, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

 Semua kebijakan-kebijakan pemerintah, teori-teori tentang kurikulum, 

buku teks, anatomi buku teks, serta perkembangan usia dan musikalitas 

remaja yang terdapat dalam laporan penelitian ini diharapkan dapat 

memberi gambaran tentang hubungan antara buku teks dengan kurikulum 

juga kelayakan buku teks dari aspek penyajian, isi, Bahasa dan kegrafikaan 

secara mendalam. Sebagai refleksi dan pertimbangan bagi semua pihak 

dalam meningkatkan kualitas buku di masa sekarang maupun mendatang. 

2. Secara Praktis  



 

Sri Ayu Kurnia, 2022 
KAJIAN BUKU TEKS SENI BUDAYA SUB BIDANG STUDI SENI MUSIK KELAS VII 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

a) Peneliti di bidang yang sama : Dapat memberi pengetahuan untuk 

memperluas wawasan dalam kajian buku teks agar memperkaya 

penelitian yang serupa. 

b) Bagi sekolah dan guru seni budaya bidang musik : Dapat memberi 

wawasan kajian buku teks agar lebih selektif dan cermat dalam 

menentukan dan menggunakan buku teks khususnya Seni Budaya 

bidang seni musik sesuai kebutuhan belajar siswa.  

c) Bagi Penulis buku teks Seni budaya bidang musik: Dapat menjadi 

spirit positif dalam upaya peningkatan kualitas buku dengan 

memperhatikan kedalaman dan keluasan materi sesuai jenjang kelas 

serta perkembangan usia siswa. 

d) Bagi penerbit buku teks Seni Budaya: Dapat menjadi spirit positif 

dalam upaya peningkatan mutu buku teks Seni Budaya sub bidang 

seni musik dengan memperhatikan/meninjau kembali aspek 

kelayakan penyajian, isi, kebahasaan dan kegrafikaan yang telah 

dibuat oleh tim terkait sebelum diedarkan di masyarakat. 

e) Bagi masyarakat: Dapat menambah pengetahuan agar lebih kritis 

dalam memilih buku teks yang berkualitas sesuai kebutuhan 

masyarakat. 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

  Dalam sebuah penelitian dibutuhkan penyusunan yang baik setelah 

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi mendalam hingga didapatkan 

temuan-temuan dalam buku teks Seni Budaya sub bidang seni musik, juga 

wawancara serta studi literatur. Berikut Peneliti paparkan sistematika/struktur 

orgnanisasi dalam skripsi ini : 

- HALAMAN JUDUL 

- HALAMAN HAK CIPTA 

- HALAMAN PENGESAHAN 

- HALAMAN PERNYATAAN 

- ABSTRAK 

- KATA PENGANTAR 

- DAFTAR ISI 
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- DAFTAR SKEMA 

- DAFTAR TABEL 

- DAFTAR FOTO 

- DAFTAR LAMPIRAN 

- BAB I PENDAHULUAN  

 Bab ini mengurainkan tentang latar belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Struktur Organisasi Penelitian. 

- BAB II KAJIAN PUSTAKA :  

 Bab ini memuat turunan kebijakan-kebijakan pemerintah tentang 

pendidikan, kurikulum dan buku teks. Berikutnya teori kurikulum 2013, 

teori buku teks, anatomi buku teks, dan teori perkembangan usia serta 

musikalitas siswa. 

- BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini meliputi Desain Penelitian(tahapan penelitian, pendekatan 

penelitian dan metode penelitian. Selain itu bab ini memuat Partisipan 

Penelitian, Teknik Pengumpulan Data(tahap pengumpulan data, 

instrument penelitian: studi literatur, wawancara dan studi dokumen 

lainnya) serta Analisis Data(kategorisasi, reduksi dan sistesis data). 

- BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang pemaparan semua temuan yang Peneliti dapatkan 

tentang hubungan buku teks yang dikaji  dengan kurikulum 2013 serta 

temuan yang kaitannya dengan aspek penyajian, isi, kebahasaan dan 

kegrafikaan. Selanjutnya peneliti bahas secara rinci temuan-temuan 

tersebut, juga bahasan tentang daftar pustaka buku teks yang dikaji 

sehingga mendapat simpulan hasil penelitian. 

- BAB V PENUTUP 

 Bab ini memuat kesimpulan terhadap penelitian dan pengolahan data 

buku teks Seni Budaya sub bidang seni musik yang telah dilakukan, serta 

memberikan implikasi juga rekomendasi kepada berbagai pihak 

- DAFTAR PUSTAKA 

- GLOSARIUM 

- LAMPIRAN



 

 
 

 


