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ABSTRAK 

ANALISIS  BUKU  SISWA BAHASA INDONESIA KELAS X ASPEK  KAJIAN 

ISI, BAHASA, PENYAJIAN, DAN TAMPILAN. 

 

Masalah utama yang dikaji dalam penilitian ini adalah analisis buku siswa 

bahasa Indonesia kelas X aspek kajian isi, bahasa, penyajian, dan tampilan. Penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas buku siswa bahasa Indonesia kelas X 

aspek kajian isi, bahasa, penyajian dan tampilan.  Penelitian ini termasuk studi 

pustaka, maka metode yang  digunakan adalah metode dokumentasi, kemudian 

dilajutkan dengan teknik catat. Setelah data semua terkumpul lalu dianalisis 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa : pertama, Kualitas buku siswa bahasa Indonesia kelas X dari segi isi aspek 

kesesuaian materi dengan kurikulum mendapatkan status kurang lengkap karena dari 

42 indikator hanya 29 indikator yang ada materi dalam buku sedangkan 13 indikator 

tidak memiliki materi dalam buku. Sedangkan aspek keaktualan materi mendapatkan 

status aktual. Kedua,  kualitas buku siswa bahasa Indonesia kelas X kategori bahasa 

pada aspek ketepatan ejaan mendapatkan status kurang tepat dan aspek kebakuan kata 

mendapatkan status baik. Sedangkan pada aspek kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan peserta didik mendapatkan status kurang baik. Ketiga,  kualitas buku 

siswa bahasa Indonesia kelas X kategori penyajian aspek ada tidaknya rangkuman 

dan soal latihan disetiap  akhir bab mendapatkan status tidak baik. Keempat,  kualitas 

buku siswa bahasa Indonesia kelas X kategori tampilan aspek  penggunaan warna  

ilustrasi mendapatkan status tidak baik. 

Kata kunci : analisis buku siswa, isi, bahasa, penyajian, tampilan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Buku mengandung informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui apa 

yang terjadi pada masa yang lalu, masa sekarang, dan kemungkinan masa yang akan 

datang. Dalam hal ini, buku berfungsi untuk memperluas wawasaan pembacanya. 

Buku  dapat menjadi sumber inspirasi untuk memperoleh gagasan baru. Buku juga 

dapat berisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat dalam 

meningkatkan kemampuan  agar  hidup lebih berkualitas. Informasi dalam buku dapat 

juga memberikan hiburan yang menyegarkan. Akan tetapi, buku juga dapat berisi 

informasi propaganda atau provokasi yang menyesatkan pikiran atau mempengaruhi 

emosi negatif pembacanya. Lebih buruk lagi, buku dapat mengandung bahan bacaan 

yang merusak moral dan mental pembacanya. 

Pada zaman modern ini, banyak jenis buku  beredar di tengah masyarakat. Siswa 

yang berada di lingkungan pendidikan  menggunakan beberapa jenis buku antara lain: 

Lembar Kerja Siswa (LKS), Modul, dan buku pengayaan. Namun demikian, buku 

yang sering digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran adalah buku 

paket atau buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran dipakai sebagai salah satu sumber 

belajar yang utama dalam proses belajar dan membelajarkan di sekolah. Informasi 

yang ada dalam buku teks pelajaran harus dapat membantu kegiatan pembelajaran 

pada khususnya dan penyelenggaraan pendidikan pada umumnya untuk mencapai 

tujuan pendidikan nasional. 
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Buku teks sebelum dicetak dan  dipakai oleh guru serta siswa di sekolah-

sekolah dinilai terlebih dahulu oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 

untuk menetapkan buku teks tersebut layak digunakan atau tidak. Sebagaimana  

tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 pasal 43 ayat 5 yang 

berbunyi ”Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran 

dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri”. Selanjutnya  

ditegaskan lagi dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 2 

tahun 2008 di dalam pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “Buku teks pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah dinilai kelayakan-pakainya terlebih dahulu oleh 

Badan Standar Nasional Pendidikan sebelum digunakan oleh pendidik dan/atau 

peserta didik sebagai sumber belajar di satuan pendidikan”. Namun pada penelitian 

ini  tidak digunakan semua kriteria yang telah ditetapkan oleh BSNP itu sendiri, 

hanya menggunakan kriteria yang paling mendasar saja. Seperti pertama, dari segi 

isinya  hanya menggunakan dua kriteria yaitu kesesuaian materi dengan Kompetensi 

Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dan berdasarkan keaktualan materi. Kedua, dari 

segi bahasanya  menggunakan dua kriteria yaitu kesesuaian dengan kaidah Bahasa 

Indonesia dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik. Ketiga, 

berdasarkan penyajiannya  menggunakan kriteria yang dilihat dari ada tidaknya 

rangkuman serta soal latihan pada setiap akhir babnya. Keempat, dari segi 

tampilannya kriteria yang dinilai adalah penggunaan warna dalam ilustrasi. Seperti 

yang sudah dijelaskan di atas bahwa buku teks yang dinyatakan berkualitas harus 

memenuhi beberapa kriteria. Beberapa kriteria tersebut diantaranya dari segi isinya 
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apakah  materi dengan  KI/KD sudah sesuai dengan kurikulum, bahasa yang 

digunakan apakah sudah sesuai dengan usia perkembangan peserta didik, 

penyajiannya apakah sudah memudahkan dan memotivasi siswa belajar, kemudian 

tampilannya sudah bagus atau belum. 

Dengan demikian sekolah, khususnya para guru harus selektif dalam memilih 

buku teks yang digunakan siswa sesuai dengan mata pelajaran. Peristiwa-peristiwa 

seperti yang terjadi di SDN Polisi 4 Bogor, Jawa Barat. Materi  cerpen mengandung 

kata-kata porno yang tidak pantas untuk siswa sekolah dasar kelas 6 

(http://komitesdnpolisi4.blogspot.com/2013/07/buku-paket-bahasa-indonesia-kelas-

6.html akses 26 Maret 2014). Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pengadaan buku 

perpustakaan untuk seluruh SD mengandung materi porno yang tak pantas untuk 

siswa SD. (http://www.merdeka.com/peristiwa/buku-pelajaran-sd-berbau-porno-

tersebar-di-kendal.html akses 26 Maret 2014). Peristiwa yang terjadi di Sekolah 

Dasar tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada Sekolah  Menengah Pertama 

dan Sekolah Menengah Atas apabila guru teledor dalam menyeleksi buku teks.  

Peristiwa  seperti materi berbau porno, gambar yang tidak pantas dapat dicegah guru 

dengan memeriksa seluruh isi buku sebelum digunakan oleh siswa. Guru harus 

mampu menyeleksi buku teks yang dipakai dalam pembelajaran agar tujuan 

pembelajaran yang sudah dirumuskan dapat tercapai dengan sempurna. 

Alasan  mengapa penulis memilih buku siswa SMA kelas X adalah:  pertama, 

karena pemberlakuan kurikulum baru, kurikulum 2013 yang sebelumnya Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Perubahan pendekatan pembelajaran Bahasa 

http://komitesdnpolisi4.blogspot.com/2013/07/buku-paket-bahasa-indonesia-kelas-6.html
http://komitesdnpolisi4.blogspot.com/2013/07/buku-paket-bahasa-indonesia-kelas-6.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/buku-pelajaran-sd-berbau-porno-tersebar-di-kendal.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/buku-pelajaran-sd-berbau-porno-tersebar-di-kendal.html
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Indonesia pada kurikulum 2013,setiap bab pelajaran mempelajari jenis teks yang 

berbeda. Kedua, karena buku siswa kelas X disusun, diterbitkan, dan disalurkan oleh 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sampai ke sekolah. Ketiga, karena materi-

materi yang ada di dalam buku siswa kelas X mengacu pada kurikulum 2013 dan 

berbasis saintifik.  Melihat  buku siswa  Bahasa Indonesia kelas X masih terdapat 

kekurangan walaupun  disusun, diterbitkan dan disalurkan oleh Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Kekurangan yang ada di dalam buku siswa inilah yang 

coba  telaah dan kaji. Buku ini juga telah banyak digunakan oleh siswa yang 

sekolahnya ditunjuk Pemerintah sebagai contoh pemberlakuan Kurikulum 2013 

seperti, SMA Negeri 1 Mataram, SMA Negeri 5 Mataram, SMA Kusuma Mataram, 

dan SMA Negeri 1 Narmada. Karena sekeloh-sekolah tersebut sebelumnya 

mendapatkan predikat Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Inilah yang 

menyebabkan penulis tertantang untuk menjadikan buku siswa Bahasa Indonesia 

kelas X menjadi sumber penelitian. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, penelitian dengan 

judul Analisis Buku Siswa  Bahasa Indonesia Kelas X Aspek  Kajian  Isi,  

Bahasa, Penyajian dan Tampilan perlu dilakukan. Penelitian  ini dilaksanakan 

dalam rangka menghasilkan buku teks yang berkualitas  dan layak digunakan sesuai 

dengan yang diharapkan.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah kualitas buku siswa Bahasa Indonesia kelas X  dari segi isi? 

2. Bagaimanakah kualitas buku siswa  Bahasa Indonesia kelas X dari segi bahasa? 

3. Bagaimanakah kualitas buku siswa Bahasa Indonesia kelas X dari segi penyajian? 

4. Bagaimanakah kualitas buku siswa Bahasa Indonesia kelas X dari segi tampilan? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Dengan melakukan penelitian ini, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. 

Tujuan-tujuan tersebut sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan kualitas buku siswa   Bahasa Indonesia kelas X  dari segi isi. 

2. Mendeskripsikan kualitas buku siswa Bahasa Indonesia kelas X dari segi bahasa. 

3. Mendeskripsikan kualitas buku siswa Bahasa Indonesia kelas X dari segi 

penyajian. 

4. Mendeskripsikan kualitas buku siswa Bahasa Indonesia kelas X dari segi 

tampilan. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan teori ilmu pendidikan 

(pemilihan materi). 

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dalam mata kuliah 

analisis buku teks Bahasa Indonesia pada khususnya dan mata pelajaran lain pada 

umumnya. 

 

 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi guru, dapat memilih dan mempertimbangkan buku teks mana yang layak 

dijadikan referensi dalam menyampaikan materi ke peserta didiknya. 

b. Bagi peserta didik dapat dijadikan referensi untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan untuk memilih buku yang baik sehingga tercipta manusia yang 

unggul seutuhnya.  

c. Bagi pengarang atau penerbit, dapat menjadikannya bahan pertimbangan untuk 

mencetak buku berikutnya. 

d. Bagi peneliti yang akan datang, penelitian ini dapat memotivasi peneliti lain 

untuk melakukan penelitian yang sama sehingga dapat menghasilkan analisis-

analisis baru dan meningkatkan mutu pendidikan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian yang Relevan 

Penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya sangat penting di setiap 

penilitian, karena dapat dijadian acuan sebagai bahan pertimbangan. Pertimbangan 

yang relevan dalam penelitaian ini sebagai bahan pertimbangan adalah sebagai 

berikut : 

Penelitian yang ditulis oleh  Merina Lestari (2013) dengan judul “Analisis 

Kualitas Buku Teks Bahasa Indonesia Kelas VII : Kajian Isi, Penyajian, Bahasa, 

dan Tampilan”. Adapun  hasil penelitianya adalah Kualitas buku teks Bahasa 

Indonesia kelas VII terbitan BSE dari segi isi pada komponen kesesuaian dengan SK 

dan KD  adalah kurang bagus karena masih ada SK dan KD yang uraian materinya 

kurang lengkap, sedangkan pada komponen kedekatan dengan lingkungan siswa  

dapat dikatakan berkualitas bagus. Segi penyajian pada komponen menumbuhkan 

motivasi dapat dikatakan kurang bagus, sedangkan pada komponen ada tidaknya soal 

latihan atau rangkuman di setiap akhir bab dapat dikatakan berkualitas bagus. Segi  

bahasa pada komponen atau aspek ketepatan ejaan dapat dikatakan bagus, kemudian 

pada komponen kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik dapat 

dikatakan berkualitas, serta dari  kebakuan istilahnya dapat dikatakan berkualitas 

bagus pula. Pada  kategori yang terakhir yaitu dari segi tampilan yang menilai 

kejelasan gambar dan ukuran huruf yang digunakan kualitasnya kurang bagus. 
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Penelitian yang dilakukan oleh  Pande Putu Trisna Kumala Dewi                      

(0812011016) Dengan Judul “Tingkat Keterbacaan Buku Teks Bahasa Indonesia 

Untuk Siswa Kelas XI IPA 1 SMAN 1 Blahbatuh Melalui Uji Tes Rumpang”. 

Adapun hasil penelitiannya adalah Tingkat keterbacaan menggunakan uji tes 

rumpang terhadap bacaan eksposisi dan persuasi dalam buku teks Bahasa Indonesia 

kelas XI IPA 1 SMAN 1 Blahbatuh sudah memenuhi syarat. Tingkat keterbacaannya 

berada pada rentangan 47-58 yang tergolong sedang atau menunjukkan bahan bacaan 

sesuai bagi siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Evi Fitrianingsih yang berjudul “ Analisis 

Kesesuaian Materi pada Buku Teks Bahasa Indonesia kelas XII Terbitan 

Erlangga dengan Kompetensi Dasar dalam KTSP”. Adapun hasilnya adalah  

menunjukan dari 47 materi yang terdapat dalam buku teks bahasa Indonesia kelas XII 

terbitan Erlangga ditemukan 30 materi yang berkategori sesuai dan17 materi yang 

berkategori tidak sesuai dan dari 34 kompetensi dasar yang terdapat dalam buku teks, 

terdapat 25 KD yang terakomodasi dan 9 KD tidak terakomodasi. Jumlah materi yang 

berkategori sesuai hampir seimbang dengan jumlah materi yang berkategori tidak  

sesuai. Hal ini menunjukan bahwa materi dalam buku teks Bahasa Indonesia untuk 

SMA kelas XII terbitan Erlangga belum memenuhi semua tuntutan dalam kompetensi 

dasar pada KTSP.  

Ketiga penelitian di atas memiliki kriteria dan ciri khas masing-masing dan  

merupakan bahan acuan dalam penyusunan penelitian ini. Perbedaannya adalah, pada 

penelitian pertama terletak pada objeknya, penelitian ini objeknya buku siswa SMA 
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kelas X sedangkan, penelitian yang pertama menggunakan objek BSE SMP kelas 

VII. Pada penelitian saudara Merina Lestari tidak disimpulkan apakah buku yang 

dianalasis berkategori berkualitas atau tidak berkualitas, sedangkan penelitian ini   

akan ada kesimpulan apakah buku yang diteliti berkualitas, kurang berkualitas atau 

tidak berkualitas. Penelitian kedua juga sama halnya dengan penelitian pertama yaitu 

perbedaan objek penelitiannya, akan tetapi pada penelitan kedua ini berfokus 

menelaah pada tingkat keterbacaan menggunakan metode tes uji rumpang, jadi pada 

penelitian yang kedua ini tidak didalami di setiap kriteria. Penelitian ketiga juga sama 

halnya dengan penelitian pertama dan kedua yaitu perbedaan objek penelitiannya, 

akan tetapi pada penelitan ketiga ini berfokus menelaah pada tingkat kesesuaian 

materi, jadi pada penelitian yang ketiga ini tidak didalami di setiap kriteria. Dari 

ketiga penelitian di atas pada intinya sama-sama meneliti tentang analisis buku dan 

memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan buku yang layak dan berkualitas 

untuk dijadikan sumber belajar oleh guru maupun peserta didik.  

 

 

2.2 Kerangka Teori 

2.2.1 Pengertian Buku 

 

Ensiklopedia Indonesia (1980: 538) sebagaimana yang dikutip oleh Sitepu 

menjelaskan, dalam arti luas buku mencakup semua tulisan dan gambar yang ditulis  

dan dilukis atas segala macam lembaran papyrus, lontar, perkamen, dan kertas 

dengan segala bentuknya: berupa gulungan, dilubangi, dan diikat atau dijilid muka 
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dan belakangnya dengan kulit, kain karton, dan kayu. Selanjutnya  Andriese, dkk 

(dalam Sitepu 2012: 13) menjelaskan buku dengan lebih sederhana dengan 

mengatakan “…informasi tercetak di atas kertas yang dijilid menjadi satu kesatuan”.  

Sitepu (2012: 13) mengatakan  bahwa “buku adalah kumpulan kertas berisi informasi, 

tercetak, disusun secara sistematis, dijilid serta bagian luarnya diberi pelindung 

terbuat dari kertas tebal, karton atau bahan lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa buku 

adalah kumpulan dari beberapa lembar kertas yang berisi informasi, tercetak, tersusun 

secara sistematis, dijilid serta  bagian luarnya diberi pelindung dan tidak diterbitkan 

secara berkala.  

 

 

2.2.2 Jenis Buku 

Buku dapat mengandung berbagai jenis informasi dengan tujuan yang berbeda 

sehingga pemanfaatannya juga berbeda. Jadi, buku dapat dibedakan dari berbagai hal. 

Menurut Sitepu (2012: 14) buku dapat dibedakan dan dikelompokkan berdasarkan isi, 

pembaca sasaran, tampilan, dan peruntukannya. 

 

 

a. Berdasarkan Isi 

Dilihat dari kebenaran isinya, buku dapat di kategorikan ke dalam beberapa jenis 

buku berikut : 
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1. Buku Nonfiksi 

Buku nonfiksi adalah buku yang mengandung informasi faktual yang dapat 

dibuktikan secara nyata atau empiris. Buku yang termasuk jenis ini adalah buku 

yang berisi ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2. Buku Fiksi 

Buku fiksi adalah buku yang bersumber dari imajinasi penulisnya dan tidak berisi 

kebenaran faktual, seperti buku novel. 

3. Buku Fiksi Ilmu Pengetahuan 

Buku fiksi ilmu pengetahuan adalah  buku yang bersumber dari imajinasi 

penulisnya, tetapi disajikan secara logis berdasarkan kaidah-kaidah ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

 

b. Berdasarkan Sasaran Pembacanya 

 

Dilihat dari sasaran pembacanya, buku dapat dikategorikan ke dalam buku anak-

anak, buku remaja, dan buku orang dewasa. 

 

c. Berdasarkan Tampilan 

Dari  tampilan fisiknya secara keseluruhan, buku dapat dikategorikan sebagai : 

1. Buku Teks 

Buku teks mengandung informasi yang penyampaiannya didominasi oleh teks. 

2. Buku Bergambar 

Buku bergambar memuat informasi yang disampaikan dalam bentuk teks dan 

gambar. 
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3. Buku Gambar 

Buku gambar adalah buku yang informasi di dalamnya didominasi oleh gambar 

atau keseluruhan informasi disampaikan dalam gambar. 

 

d. Berdasarkan Peruntukannya 

Menurut peruntukannya dilihat dari kepentingan pendidikan, buku dapat 

dibedakan sebagai : 

1. Buku Pelajaran 

Buku pelajaran berisi informasi yang dapat dijadikan sumber belajar berdasarkan 

kurikulum pendidikan dasar, menengah atau tinggi. 

2. Buku Bacaan 

Buku bacaan adalah buku umum yang tidak terkait dengan kurikulum pendidikan. 

 

 

2.2.3 Buku Teks 

2.2.3.1 Pengertian Buku Teks 

Pengertian buku teks menurut Tarigan dan Tarigan (2009: 13) “adalah buku 

pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar, yang disusun 

oleh para pakar dalam bidang itu buat maksud dan tujuan intruksional yang 

diperlengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh 

para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang 

sesuatu program pengajaran”. Menurut pemerintah yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 2 tahun 2008 pasal 1 ayat 4 
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berbunyi “Buku teks pelajaran pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi 

yang selanjut-nya disebut buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan di 

satuan pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi 

pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan 

kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan dan 

kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestetis dan kesehatan yang disusun 

berdasarkan Standar Nasional Pendidikan” 

 

2.2.3.2 Kriteria Buku Teks Yang Berkualitas 

 

Salah  satu cara unuk mengetahui dan mendapatkan buku teks yang berkualitas 

dan dapat digunakan dalam proses belajar mengajar adalah dengan cara menganalisis 

sekaligus menilai buku teks itu sendiri. Buku  teks memiliki peranan penting bagi 

guru dan siswa karena dapat dijadikan sarana penunjang guru untuk menyampaikan 

materi dan membantu belajar siswa serta membantu siswa dalam memahami materi 

ajar. Menurut Green dan Petty (dalam Tarigan dan Tarigan, 2009:  20-21) 

mengungkapkan ada sepuluh butir-butir yang harus dipenuhi oleh buku teks agar 

tergolong berkualitas tinggi, yaitu:  

1. Buku teks harus menarik minat anak-anak yaitu para siswa yang 

mempergunakannya. 

2. Buku teks harus memberi motivasi kepada para siswa yang memakainya. 
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3. Buku teks harus membuat ilustrasi yang menarik para siswa yang 

memanfaatkannya. 

4. Buku teks seyogianya mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sehingga sesuai 

dengan kemampuan para siswa yang memakainya. 

5. Buku teks isinya harus berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. 

lebih baik lagi kalau dapat menunjangnya dengan rencana sehingga semuanya 

merupakan suatu kebulatan yang utuh dan terpadu. 

6. Buku teks harus dapat menstimulasi, merangsang aktivias-akivitas pribadi para 

siswa yang mempergunakannya. 

7. Buku teks harus dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar-

samar dan tidak biasa, agar tidak sempat membingungkan para siswa yang 

memakainya. 

8. Buku teks harus mempunyai sudut pandangan atau “point of view” yang jelas dan 

tegas sehingga juga pada akhirnya menjadi sudut pandangan para pemakainya 

yang setia. 

9. Buku teks harus mampu memberi pemantapan, penekanan, pada nilai-nilai anak 

dan orang dewasa. 

10. Buku teks itu harus dapat menghargi perbedaan pribadi para siswa pemakainya. 

Menurut Tarigan dan Tarigan (2009: 22-23) mengemukakan ada sebelas butir 

faktor penentu kualitas buku teks, yaitu : 

1.  Sudut pandangan (point of view) 
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Buku teks harus mempunyai landasan, prinsip, dan sudut pandang tertentu yang 

menjiwai atau melandasi buku teks secara keseluruhan. Sudut pandangan ini 

dapat berupa teori dari ilmu jiwa, bahasa, dan sebagainya. 

2. Kejelasan konsep 

Konsep-konsep yang digunakan dalam suatu buku teks harus jelas, dan tandas. 

Keremangan-keremangan dan keamanan perlu dihindari agar siswa atau membaca 

juga jelas pengertian, pemahaman, dan pengungkapannya. 

3. Relevan dengan kurikulum 

Buku teks ditulis untuk digunakan di sekolah. Sekolah mempunyai kurikulum. 

Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bahwa buku teks harus relevan dengan 

kurikulum yang berlaku. 

4. Menarik minat 

Buku teks ditulis untuk siswa. Oleh karena itu, penulis buku teks harus 

mempertimbangkan minat-minat siswa pemakai buku teks tersebut. Semakin 

sesuai buku teks dengan minat siswa, semakin tinggi daya tarik buku teks 

tersebut. 

5.  Menumbuhkan motivasi 

Motivasi berasal dari kata motif yang berarti daya pendorong bagi seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Motivasi diartikan sebagai  penciptaan kondisi yang 

ideal sehingga seseorang ingin, mau, dan senang mengerjakan sesuatu. Buku teks 

yang baik ialah buku teks yang dapat membuat siswa, ingin mau, senang 
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mengerjakan apa yang diinstruksikan dalam buku tersebut. Apalagi bila buku teks 

tersebut dapat menggiring siswa ke arah penumbuhan motivasi instrinsik. 

6.  Menstimulasi aktivitas siswa 

Buku teks yang baik ialah buku teks yang merangsang, menantang, dan 

menggiatkan aktivitas siswa. Di samping tujuan dan bahan, faktor metode sangat 

menentukan dalam hal ini. 

7. Ilustratif 

Buku teks harus disertai dengan ilustrasi yang mengena dan menarik. Ilustrasi 

yang cocok pastilah memberikan daya penarik tersendiri serta memperjelas hal 

yang dibicarakan. 

8. Buku teks harus dimengerti oleh pemakainya, yaitu siswa. Pemahaman harus 

didahului oleh komunikasi yang tepat. Faktor utama yang berperan di sini adalah 

bahasa. Bahasa buku teks haruslah : 

a. Sesuai dengan bahasa siswa; 

b. kalimat-kalimatnya efektif; 

c. terhindar dari makna ganda; 

d. sederhana; 

e. sopan; 

f. menarik. 

9. Menunjang mata pelajaran lain 

Buku teks mengenai Bahasa Indonesia, misalnya, di sampaing menunjang mata 

pelajaran Bahasa Indonesia juga menunjang mata pelajaran lain. Melalui 
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pengajaran Bahasa Indonesia, pengetahuan siswa dapat bertambah dengan soal-

soal sejarah, ekonomi, matematika, geografi, kesenian, olahraga, dan sebagainya. 

10. Menghargai perbedaan individu 

Buku teks yang baik tidak membesar-besarkan perbedaan individu tertentu. 

Perbedaan dalam kemampuan, bakat, minat, ekeonomi, sosial, budaya setiap 

individu tidak dipermasalahkan tetapi diterima sebagaimana adanya. 

11. Memantapkan nilai-nilai 

Buku  teks yang baik berusaha untuk memantapkan nilai-nilai yang berlaku dalam 

masyarakat. Uraian-uraian yang menjurus kepada penggoyahan nilai-nilai yang 

berlaku pantas dihindarkan. 

Selain itu, menurut Musaddat, dkk (2011: 55-56) beberapa kriteria yang dapat 

dijadikan patokan dalam pemilihan materi ajar atau buku teks yaitu,“kesesuaian 

dengan kurikulum, tingkat keterbacaan, lingkungan siswa, keaktualan isi, dan 

tampilan materi atau buku.” 

 

 

2.2.3.3 Fungsi Buku Teks 

Dalam  dunia pendidikan, buku tidak dapat dipisahkan bagaikan dua sisi mata 

uang. Buku adalah jendela dunia. Dengan banyak membaca kita mengetahui keadaan 

yang terjadi dibelahan bumi manapun. Buku teks merupakan salah satu jenis buku 

pendidikan yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang tertentu. Buku 

teks sangat bermanfaat bagi guru dan siswa di sekolah. Selain memiliki manfaat buku 

teks juga memiliki banyak fungsi di antaranya : 
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Menurut Tarigan dan Tarigan (2009: 19) fungsi buku teks bahasa  adalah sebagai 

berkut: 

a. Mencerminkan suatu sudut pandang. 

b. Menyediakan suatu sumber yang teratur rapi dan bertahap. 

c. Menyajikan pokok masalah yang kaya dan serasi. 

d. Menyajikan aneka metode dan sarana pengajaran. 

e. Menyajikan fiksasi awal bagi tugas dan pelatihan. 

f. Menyajikan sumber bahan evaluasi dan remedial.  

Sedangkan menurut Sitepu (2012: 21) fungsi buku teks dilihat dari isi dan 

penyajiannya, buku teks pelajaran berfungsi sebagai pedoman manual bagi siswa 

dalam belajar dan bagi guru dalam membelajarkan siswa untuk bidang studi atau 

mata pelajaran tertentu. Pedoman belajar bagi siswa berarti siswa menggunakannya 

sebagai acuan utama dalam : 

a. Mempersispkan diri secara individu atau kelompok sebelum kegiatan belajar 

dikelas, 

b. Berinteraksi dalam proses pembelajaran di kelas, 

c. Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru, dan 

d. Mempersiapkan diri untuk tes atau ujian formatif dan sumatif. 

Bagi guru, buku teks pelajaran dipergunakan sebagai acuan dalam : 

a. Membuat desain pembelajaran,  

b. Mempersiapkan sumber-sumber belajar lain, 

c. Mengembangkan bahan belajar yang kontekstual, 
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d. Memberikan tugas, dan 

e. Menyusun bahan evaluasi.  

 

2.2.3.4 Komponen Penilaian Buku Teks 

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur dan patokan dalam 

pemilihan materi ajar atau buku teks antara lain: dilihat dari isi, bahasa, penyajian, 

dan tampilannya. Pertama, dari segi isinya penulis hanya menggunakan dua kriteria 

yaitu kesesuaian materi dengan  Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) 

dan berdasarkan keaktualan materi. Kedua, dari segi bahasanya penulis menggunakan 

dua  kriteria yaitu kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia dan kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan peserta didik. Ketiga, berdasarkan penyajiannya penulis 

menggunakan kriteria yang dilihat dari ada tidaknya pembangkit motivasi belajar 

siswa  dan rangkuman serta soal latihan pada setiap akhir babnya. Keempat, dari segi 

tampilannya kriteria yang dinilai penggunaan warna dalam ilustrasi. Berikut ini akan 

dijabarkan masing-masing kriteria sebagai berikut : 

 

1. Isi 

Dari segi isi penulis menggunakan dua kriteria saja yaitu tingkat kesesuaian materi 

dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KD) dan keaktualan materi. 

 

a. Tingkat Kesesuaian Materi  KI/KD 

Tarigan dan Tarigan (1993: 22) menerangkan bahwa buku teks yang berkualitas 

harus relevan dengan kurikulum. Buku teks ditulis untuk digunakan di sekolah. 
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Sekolah mempunyai kurikulum, karena itu tidak ada pilihan lain bahwa buku teks 

harus relevan dengan kurikulum yang berlaku. Menurut Sitepu (2012: 20-21) bahwa 

dalam konteks yang lebih luas, buku teks pelajaran mengandung bahan belajar yang 

dapat memberikan kemampuan kepada siswa sesuai dengan tujuan yang ditetapkan 

dalam kurikulum serta merupakan tahapan dalam pencapaian tujuan pendidikan 

tingkat institusioanal dan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, isi buku teks 

pelajaran merupakan penjabaran atau uraian dari materi pokok bahan belajar yang 

ditetapkan kurikulum. Dilihat dari isinya, buku teks pelajaran termasuk salah satu 

perangkat pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan dari kurikulum. Buku teks yang 

berstandar dapat dijadikan sebagai sarana atau sumber belajar untuk meningkatkan 

dan meratakan mutu pendidikan nasional. Ditegaskan lagi dengan pendapat dari 

Musaddat, dkk (2011: 56) bahwa dalam pemilihan materi ajar atau buku teks ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya tingkat kesesuaian dengan 

kurikulum terkait dengan sajian materi atau isi buku teks ditinjau dari SK, KD, dan 

indikator. Dalam hal ini, semua isi buku teks harus mengacu pada SK, KD, dan 

Indikator dalam GBPP kurikulum (jenjang kelas) yang berlaku. Materi atau buku 

yang baik adalah yang tingkat kesesuaiannya dengan kurikulum sangat tinggi. 

Misalnya, urutan penyajiannya mengikuti urutan yang dikehendaki kurikulum (sesuai 

dengan urutan indikator). 

Jadi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa buku teks yang 

berkualitas dilihat dari segi isinya adalah buku teks yang tingkat kesesuaiannya 

dengan kurikulum sangat tinggi, baik itu dari segi urutan penyajian maupun aspek 
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kelengkapan materi pada buku teks. Aspek kelengkapan merupakan aspek yang 

menilai kelengkapan isi buku teks tersebut, apakah buku teks tersebut mencakup 

semua materi yang telah tercantum pada KI dan KD karena dasar umum penyusunan 

buku teks adalah kurikulum.  Dari kurikulumlah sejumlah butir dasar penulisan buku 

teks( Tarigan dan Tarigan 1993: 46). 

  

1). Standar Isi Kelas X Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 lebih menekankan pada 3 aspek pembelajaran yakni 

kognitif,afektif, psikomotor. Belajar kognitif, afektif dan psikomotor  merujuk pada 

taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Taksonomi ini pertama kali disusun 

oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi 

menjadi beberapa domain (ranah, kawasan) dan setiap domain tersebut dibagi 

kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hirarkinya. 

Tujuan pendidikan dibagi ke dalam tiga domain, yaitu: 

a)      Cognitive Domain (Ranah Kognitif), yang berisi perilaku-perilaku yang 

menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan. 

b)      Affective Domain (Ranah Afektif) berisi perilaku-perilaku yang menekankan 

aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. 

c)      Psychomotor Domain (Ranah Psikomotor) berisi perilaku-perilaku yang 

menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, 

dan mengoperasikan mesin. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Taksonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Benjamin_S._Bloom
http://id.wikipedia.org/wiki/1956
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Minat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sikap
http://id.wikipedia.org/wiki/Renang
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Beberapa istilah lain yang juga menggambarkan hal yang sama dengan ketiga domain 

tersebut di antaranya seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu: cipta, 

rasa, dan karsa. Selain itu, juga dikenal istilah: penalaran, penghayatan, dan 

pengamalan. 

Dari setiap ranah tersebut dibagi kembali menjadi beberapa kategori dan 

subkategori yang berurutan secara hirarkis (bertingkat), mulai dari tingkah laku yang 

sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks. Tingkah laku dalam setiap 

tingkat diasumsikan menyertakan juga tingkah laku dari tingkat yang lebih rendah, 

seperti misalnya dalam ranah kognitif, untuk mencapai “pemahaman” yang berada di 

tingkatan kedua juga diperlukan “pengetahuan” yang ada pada tingkatan pertama. 

Standar isi kurikulum 2013  untuk SMA/MA tertuang dalam Permendikbud 

Nomor  69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah 

Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Pada tiap-tiap kelas dirumuskan empat kompetensi 

inti, yaitu: 

1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual;  

2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial;  

3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan  

4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan.  

Uraian kompetensi inti untuk SMA/MA kelas X sebagai berikut: 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ki_Hajar_Dewantoro
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2. Menghayati dan mengamalkan prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong-royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsife dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

Pembelajaran merupakan proses ilmiah. Karena itu Kurikulum 2013 

mengamanatkan esensi pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Pendekatan ilmiah 

diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan peserta didik. 

Dalam pendekatan atau proses kerja 

yang memenuhi kriteria ilmiah, para 

ilmuwan lebih mengedepankan 
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pelararan induktif (inductive reasoning) ketimbang penalaran deduktif (deductive 

reasoning). Penalaran deduktif melihat fenomena umum untuk kemudian menarik 

simpulan yang spesifik. Sebaliknya, penalaran induktif memandang fenomena atau 

situasi spesifik untuk kemudian menarik simpulan secara keseluruhan. 

Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk jenjang SMP dan SMA atau yang 

sederajat dilaksanakan menggunakan pendekatan ilmiah. Proses pembelajaran 

menyentuh tiga ranah, yaitu 

sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Dalam proses 

pembelajaran berbasis 

pendekatan ilmiah, ranah sikap 

menggamit transformasi 

substansi atau materi ajar agar 

peserta didik “tahu mengapa.” Ranah keterampilan  menggamit transformasi 

substansi atau materi ajar agar 

peserta didik “tahu bagaimana”. 

Ranah pengetahuan menggamit 

transformasi substansi atau 

materi ajar agar peserta didik 

“tahu apa.” Hasil akhirnya 

adalahpeningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia 

yang baik(soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk 
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hidup secara layak (hard skills) dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, 

yaitu menggunakan pendekatan ilmiah.  Pendekatan ilmiah (scientific appoach) 

dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, mencoba, 

mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta untuk semua mata pelajaran.  

2). Kompetensi Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas X 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya. 

 

1.1 Mematuhi norma-norma bahasa 

Indonesia sebagai anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa yang memiliki 

kemantapan kedudukan, fungsi, dan 

kaidah bahasa untuk mempersatukan 

bangsa Indonesia di tengah percaturan 

dan peradaban dunia.  

1.2 Mensyukuri keberadaan bahasa 

Indonesia sebagai anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa yang memiliki 

kemantapan kedudukan, fungsi, dan 

kaidah bahasa untuk mempersatukan 

bangsa Indonesia di tengah percaturan 

dan peradaban dunia.  

 

1.3 Memahami definisi, karakteristik, jenis-
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jenis, dan struktur sastra serta 

memahami sastra sebagai karya seni 

yang dekat dengan kita.  

2. Menghayati dan mengamalkan 

prilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (gotong-royong, 

kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsive dan pro-aktif 

dan menunjukkan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

 

2.1 Memiliki sikap positif terhadap bahasa 

Indonesia dengan menggunakan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa yang 

memiliki kemantapan kedudukan, 

fungsi, dan kaidah.  

2.2 Meningkatkan perilaku jujur, tanggung 

jawab, dan disiplin dalam 

menggunakan bahasa Indonesia sesuai 

dengan kedudukan, fungsi, dan kaidah-

kaidahnya.  

2.3 Mengembangkan sikap ingin tahu 

dalam memahami kaidah bahasa 

Indonesia  

2.4 Mengembangkan sikap apresiatif dalam 

menghayati karya sastra  

 

 

3. Memahami, menerapkan, 

menganalisis pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya dan 

humaniora dengan wawasan 

kemanusaiaan, kebangsaan, 

3.1 Memahami hakikat bahasa dan bunyi 

bahasa sebagai sistem simbol yang 

dijadikan wahana interaksi sosial 

manusia. 

3.2 Memahami perkembangan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa persatuan dan 

bahasa negara.  

3.3 Membandingkan kedudukan dan fungsi 
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kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan procedural pada 

bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

 

bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan 

bahasa asing di Indonesia. 

3.4 Membandingkan karakteristik puisi 

lama dan puisi baru secara memadai 

serta mengapresiasinya.  

3.5 Membandingkan karakteristik prosa 

lama dan baru serta mengapresiasinya.  

3.6  Memahami prinsip bahasa Indonesia 

baku serta kaidah dasar tentang kata, 

frasa, klausa, dan kalimat bahasa 

Indonesia. 

3.7 Membandingkan relasi makna antarkata 

dalam bahasa Indonesia.  

3.8 Menganalisis karakteristik, jenis-jenis, 

dan perkembangan drama dan teater.  

3.9 Membandingkan perbedaan drama 

dengan teater serta mengapresiasinya. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 

dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan 

pengembangan diri yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu 

menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan. 

 

4.1 Menginterpretasi hakikat bahasa dan 

bunyi bahasa sebagai sistem simbol 

yang dijadikan wahana interaksi sosial.  

4.2 Mengabstraksikan perkembangan 

bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa negara.  

4.3 Mengabstraksikan kedudukan dan 

fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah, 

dan bahasa asing di Indonesia.  

4.4 Mencipta puisi lama dan baru dalam 

bentuk lisan atau tulis.  



28 
 

4.5 Menginterpretasi prosa lama dan baru.  

4.6 Menyunting kata, frasa, klausa, dan 

kalimat sesuai dengan kaidah bahasa 

Indonesia baku.  

4.7 Mengevaluasi penggunaan makna kata 

dan relasi makna dalam komunikasi 

lisan dan tulis.  

4.8 Mengevaluasi hasil analisis 

karakteristik, jenis-jenis, dan 

perkembangan drama dan teater.  

4.9 Mengalihwahanakan (mengonversi) 

cerpen ke dalam naskah drama 

sederhana.  

 

 

 

 

Indikator 

1.1 Menyampaikan secara lisan dan tulis kejadian sosial di masyarakat dan alam 

sekitar dalam teks laporan hasil observasi dengan tahapan yang benar: pertanyaan 

klasifikasi, deskripsi bagian, tujuan, fungsi, kegunaan, dan lain-lain 

1.2 Menggunakan kohesi leksikal dan kalimat simpleks serta kompleks dalam teks 

laporan hasil observasi untuk menceritakan hal atau kejadian sosial di masyarakat dan 

alam sekitar 

1.3 Menggunakan dengan benar pemarkah spasial, penambahan, perbandingan, waktu 

(urutan, simultan), dan pemarkah sebab akibat sederhana dalam teks laporan hasil 

observasi 

1.4 Membuat kata dan kelompok kata mengenai fakta (deskriptif dan klasifikasi) dan 
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pendapat sederhana, termasuk penggunaan modalitas yang digunakan dalam teks 

laporan hasil observasi 

1.5 Membedakan lafal baku dan tak baku kata-kata yang berkaitan dengan teks 

laporan hasil observasi 

1.6 Memublikasikan teks laporan hasil observasi yang telah dibuat melalui media 

atau forum komunikasi yang tersedia 

2.1 Membuat teks prosedur kompleks secara lisan dan tulis dengan tahapan yang 

benar, yaitu pernyataan tujuan dan sejumlah langkah mencapai tujuan untuk 

menunjukkan penggunaan sarana teknologi informasi, dan pengurusan identitas diri, 

serta penerimaan siswa baru 

2.2 Menggunakan kohesi rujukan, meronimi, dan kalimat kompleks dalam 

menjelaskan langkah-langkah proses penggunaan sarana teknologi, dan pengurusan 

identitas diri, serta penerimaan siswa baru 

2.3 Menggunakan pemarkah atau konjungsi penambahan, perbandingan, waktu, dan 

sebab akibat dengan benar dalam teks prosedur kompleks 

2.4 Membuat kata dan kelompok kata fakta dan klasifikasi, termasuk penggunaan 

modalitas dengan benar dalam menjelaskan langkah-langkah dalam teks prosedur 

kompleks 

2.5 Membedakan lafal baku dan tak baku kata-kata yang berkaitan dengan langkah-

langkah dalam teks prosedur kompleks 

2.6 Memublikasikan teks prosedur kompleks yang telah dibuat melalui media atau 

forum komunikasi yang tersedia 

3.1 Membuat teks eksposisi tentang konflik sosial, politik, ekonomi, dan kebijakan 

publik dengan tahapan yang benar: tesis, argumen sepihak, reiterasi 

3.2 Menggunakan kohesi gramatikal dan leksikal dan kalimat simpleks dan 

kompleks dalam mengeksposisikan konflik sosial, politik, ekonomi, dan kebijakan 

public 

3.3 Menggunakan pemarkah atau konjungsi spasial, penambahan, perbandingan, 
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waktu, sebab akibat dan penghubung koordinatif serta subordinatif dengan benar 

dalam teks eksposisi 

3.4 Membuat kata dan kelompok kata fakta dan opini, termasuk penggunaan 

modalitas dengan benar dalam mengeksposisikan konflik sosial, politik, ekonomi, 

dan kebijakan publik. 

3.5 Membedakan lafal baku dan tak baku kata-kata yang berkaitan dengan suatu 

masalah yang dipaparkan dalam teks eksposisi 

3.6 Memublikasikan teks eksposisi yang telah dibuat melalui media atau forum 

komunikasi  yang tersedia 

4.1 Menulis teks anekdot untuk memecahkan permasalahan sosial, lingkungan, dan 

kebijakan publik dengan tahapan yang benar: orientasi^krisis^reaksi 

4.2 Mengidentifikasi dan menggali maksud dan tujuan berbagai struktur teks dan 

bentuk bahasa lisan untuk menciptakan tujuan teks anekdot 

4.3 Merencanakan dan menyiapkan sajian anekdot yang cocok dengan situasi kelas 

4.4 Mengidentifikasi kohesi gramatikal dan leksikal, konjungsi waktu, perbandingan, 

dan sebab akibat yang tepat 

4.5 Membuat ekspresi (metafor, personifikasi, dll.) dengan tepat dan indah dalam teks 

Anekdot 

4.6 Membuat kata-kata dan kelompok kata yang sesuai dengan ekspresinya dalam 

teks anekdot 

4.7 Melafalkan dan menulis kata-kata yang sesuai dengan ekspresinya dalam teks 

anekdot 

4.8 Memublikasikan teks anekdot yang telah dibuat melalui media atau forum 

komunikasi yang tersedia 

5.1 Membuat pedoman bernegosiasi (isi pedoman negosiasi) tentang perburuhan, 

perdagangan, dan kewirausahaan dalam teks lisan dan tulis dengan tahapan yang 

benar: pertanyaan masalah, berunding dengan argumen untuk memperoleh kompromi 

5.2 Melakukan negosiasi dengan mitra tentang perburuhan, perdagangan, dan 
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kewirausahaan dengan tahapan yang benar 

5.3 Menyampaikan ungkapan salam pembuka negosiasi dengan baik dan benar 

5.4 Menyatakan permasalahan perburuhan, perdagangan, kewirausahaan dalam teks 

negosiasi 

5.5 Berunding dengan melakukan Tanya jawab kepada narasumber dengan topik 

perburuhan, perdagangan, dan kewirausahaan melalui penggunaan teks negosiasi 

5.6 Melakukan pola gilir (turn-taking), persandingan (adjacency pairs) dalam 

pelaksanaan negosiasi dengan metode yang tepat 

5.7 Melakukan interupsi dalam negosiasi pada situasi yang tepat 

5.8 Menyampaikan ungkapan salam penutup dengan baik dan benar 

5.9 Menyusun laporan hasil negosiasi tentang perburuhan, perdagangan, dan 

kewirausahaan dengan tahapan yang benar 

5.10 Memublikasikan teks negoisasi yang telah dibuat melalui media atau forum 

komunikasi yang tersedia 

6.1 Membedakan ciri-ciri teks laporan dengan teks deskripsi 

6.2 Membedakan ciri-ciri teks laporan dengan teks prosedur 

6.3 Membuat teks eksplanasi 

6.4 Mengonversi teks ke dalam bentuk lain 

6.5 Menyunting teks ke dalam bentuk yang 

sesuai dengan kaidah struktur teks 

6.6 Mengabstraksi teks ke dalam bentuk yang lebih ringkas 

 

 

b. Keaktualan Materi 

Musaddat, dkk (2011: 59) menjelaskan keaktualan berhubungan dengan 

kebaruan informasi yang ditampilkan pada materi atau buku. Dalam hal ini, semua 

atau sebagaian besar isi materi atau buku teks sebaiknya memuat informasi atau 
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peristiwa baru yang ditunjukkan dengan kekinian waktu peristiwa. Namun demikian, 

harus tetap disesuaikan dengan kurikulum/GBPP, tingkat keterbacaan, dan 

lingkungan siswa. Diperjelas oleh Sugiyono (2013: 144) kemutakhiran berarti terkait 

dengan kebaruan teori  atau refrensi yang digunakan. Pada umumnya refrensi yang 

sudah lebih dari lima tahun diterbitkan dianggap kurang mutakhir. 

 

2. Bahasa  

 

Bahasa dipergunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, gagasan, 

dan perasaan dari suatu orang kepada orang lain dengan menggunakan simbol-

simbol. Kemampuan memahami dan menggunakan bahasa dipengaruhi oleh 

kemampuan berpikir, pengalaman, dan lingkungan. Menurut Peaget (dalam Sitepu 

2012: 109) tingkat kemampuan kognitif seseorang dipengaruhi oleh usia. Penilaian 

dari segi bahasa mengunakan dua kriteria yaitu,  kesesuaian dengan kaidah bahasa 

Indonesia dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik.  

 

a. Kesesuaian dengan Kaidah Bahasa Indonesia 

Dalam Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia ini menggunakan dua kriteria 

yaitu : 

1. Ketepatan Ejaan 

Ketepatan ejaan mencangkup dengan penulisan huruf, kata, dan tanda baca 

menurut Ejaan Yang Disempurnakan.  Pemakaian tanda baca yang dimaksud seperti 

tanda (koma, titik, seru, tanya, titik dua, dan lain-lain). Kemudian dari segi 

pemakaian huruf yaitu pemakaian huruf kapital yang tepat. 
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2. Kebakuan Kata 

Kebakuan kata  sangat penting digunakan pada buku teks. Istilah yang digunakan 

harus sesuai dengan KBBI. Dalam  menggunakan bahasa, penulis teks pelajaran harus 

menggunakan tata bahasa baku dari sumber-sumber resmi yang diterbitkan oleh 

Kementerian Pendidikan.  

 

b. Kesesuaian dengan Tingkat Perkembangan Peserta Didik 

Musaddat, dkk (2011: 56) membagi kriteria kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan peserta didik berdasarkan tingkat keterbacaan yang  berhubungan 

dengan,  (1) panjang pendek kalimat dan kesulitan kata, (2) jenis atau bentuk huruf 

yang digunakan, (3) ukuran huruf yang digunakan, dan (4) kesederhanaan pemilihan 

bahasa (mudah dipahami). Namun pada kategori ini penulis hanya mengambil  satu 

poin saja yakni poin (4) kesederhanaan bahasa (mudah dipahami). Jadi, 

kesederhanaan dalam pemilihan bahasa, sangat perlu di perhatikan dalam memilih 

buku teks untuk anak SMA kelas X.  

 

3. Penyajian  

 segi penyajiannya  menggunakan kriteria yang dilihat dari ada tidaknya   

rangkuman serta soal latihan pada setiap akhir babnya.  

a.  Rangkuman dan Soal Latihan di Setiap Akhir Bab 

Rangkuman dan soal latihan di setiap akhir bab sangat perlu ada di setiap buku 

teks. Rangkuman berfungsi untuk mengingatkan siswa poin-poin yang harus diingat 
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dari materi yang sudah dipelajari. Sedangkan, soal latihan berguna  untuk mengetahui 

dan mengevaluasi kemampuan peserta didik, sejauh mana peserta didik memahami 

apa yang sudah dipelajari. 

  

4. Tampilan 

Hal yang harus diperhatikan berikutnya setelah isi, penyajian dan bahasa adalah 

dari segi tampilannya. aspek tampilan  dinilai dari segi penggunaan warna dalam 

ilustrasi. Menurut Sitepu (2012: 150) penggunaan warna dalam ilustrasi buku teks 

pelajaran berfungsi untuk memberikan makna tertentu atau untuk estetika yang 

membuat daya tarik dan menimbulkan motivasi. Ilustrasi harus diberi warna apabila 

warna itu fungsional atau memiliki makna khusus. Misalnya, penggunaan warna 

dalam gambar bendera adalah untuk memberikan makna tertentu.  

Jadi, dari segi tampilannya buku siswa yang akan dinilai dari segi  penggunaan 

warna dalam ilustrasi.  Ilustrasi pada gambar hendaknya diberi warna yang sesuai 

guna menarik minat siswa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis  Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis kelayakan buku siswa SMA 

kelas X bersifat kualitatif deskriptif artinya penelitian yang tidak berwujud angka-

angka, namun berbentuk kata-kata, dan kalimat-kalimat. Dalam penelitian ini peneliti 

berusaha untuk melaporkan keadaan objek yang dikaji sesuai dengan apa adanya, 

yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan penilaian buku teks Bahasa Indonesia 

dengan kriteria yang telah ditentukan. Sasaran dalam penelitian ini adalah materi-

materi atau isi yang terdapat pada buku siswa Bahasa Indonesia kelas X sebagai 

sumber belajar di SMA. Data yang dijadikan dasar penelitian ini, berwujud kata-kata, 

kalimat-kalimat atau teks-teks yang terdapat dalam buku siswa  Bahasa Indonesia 

kelas X. 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

Data adalah semua informasi atau bahan yang dikumpulkan oleh peneliti sesuai 

dengan kebutuhan dan masalah yang akan dicari. Data digunakan dalam pengertian 

pengumpulan sekaligus pengklasifikasian data penelitian. Adapun data dalam 

penelitian ini pada aspek isi berupa materi yang terkait dengan indikator, aspek 

bahasa berupa kata, kalimat,paragraf, aspek penyajian berupa materi rangkuman serta 

soal latihan disetiap akhir bab,dan aspek tampilan berupa gambar yang ada dalam 
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setiap teks yang terdapat dalam buku siswa Bahasa Indonesia kelas X SMA yang 

disusun, diterbitkan, dan disalurkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Sumber data adalah tempat data itu diambil atau diperoleh. Adapun sumber data 

dalam penelitian ini berupa : 

a. Sumber data primer, yaitu hal-hal yang langsung diperoleh dari sumber data 

untuk keperluan penelitian. Sumber data perimernya yaitu  buku siswa  Bahasa 

Indonesia kelas X SMA tahun 2013 yang disusun, diterbitkan, dan disalurkan 

oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 

b. Sumber data sekunder, merupakan sumber data yang secara tidak langsung 

memberikan keterangan yang sifatnya mendukung sumber data primer. Sumber 

data sekunder dalam penelitian ini berupa, buku-buku, penelitian terdahulu yang 

mempunyai relevansi untuk memperkuat argumentasi dan melengkapi hasil 

penelitian. 

 

3.3 Metode  dan Teknik Pengumpulan Data 

Mengingat jenis penelitian ini yaitu studi pustaka, maka metode dan teknik yang 

digunakan oleh peneliti adalah : 

a. Dokumentasi, metode dokumentasi ditempuh dengan mengumpulkan data dari 

bahan tertulis atau dokumentasi-dokumentasi tertulis. Dokumentasi merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental  dari seseorang. Dokumentasi yang 

berbentuk tulisan, misalnya sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, 
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peraturan dan kebijakan  Sugiyono (2013: 82). Penulis di sini 

mendokumentasikan fakta-fakta tertulis yang ada di dalam buku siswa kelas X 

yang sesuai dengan aspek kajian yang dikaji. Fakta-fakta yang didokumentasi  

dijadikan bahan untuk di catat di dalam instrument penilaian yang telah dibuat. 

b. Teknik  catat, peneliti menggunakan teknik catat sebagai pendamping metode 

dokumentasi karena setelah memperoleh data dari dokumentasi maka dilanjutkan 

dengan mencatatnya. Teknik catat yaitu mencatat beberapa bentuk yang relevan 

bagi penelitiannya, Mahsun (2011: 94). Penulis disini mencatat fakta-fakta tertulis 

yang ada di dalam buku siswa kelas X sesuai aspek kajian yang dikaji. Fakta-

fakta yang ditemukan dicatat ke dalam instrumen penilaian yang telah dibuat. 

 

3.4 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah semua alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah/perkara atau mengumpulkan, 

mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis dan objektif 

dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Dengan 

demikian instrumen penelitian pada penelitian ini sebagai berikut : 
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1.  Kelayakan isi 

a. Kesesuaian Materi dengan KI/KD (Indikator) 

Tabel 3.1 Instrumen Penilaian Aspek Kesesuain Materi dengan KI/KD 

 

Aspek Kualifikasi Keterangan  

L 

(3) 

KL 

(2) 

TL 

(1) 

Kesesuaian Materi  

dengan KI/KD 

    

Keterangan : 

Kualifikasi Deskriptor 

Lengkap (L) Jika buku siswa tersebut mencakup semua materi yang 

ditentukan KI/KD. 

Kurang lengkap (KL) Jika buku siswa tersebut hanya mencakup sebagian besar 

materi yang ditentukan KI/KD. 

Tidak Lengkap (TL)  Jika buku siswa tersebut hanya mencakup sebagian kecil 

materi yang  ditentukan KI/KD. 

 

b. Keaktualan Materi 

Tabel 3.2 Instrumen Penilaian Keaktualan Materi 

 

Aspek Kualifikasi Keterangan 

A 

(3) 

KA 

(2) 

TA 

(1) 

Keaktualan 

Materi 
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Keterangan : 

Kualifikasi Deskriptor 

Aktual (A)  Jika buku siswa tersebut sebagian besar menyajikan materi 

atau peristiwa yang terjadi  0- 5 tahun. 

Kurang Aktual (KA) Jika buku siswa tersebut sebagian besar menyajikan materi 

atau peristiwa  yang terjadi antara 6 – 10 tahun. 

Tidak Aktual (TA)  Jika buku siswa tersebut  sebagian besar menyajikan materi 

atau peristiwa yang terjadi lebih dari 10 tahun. 

 

 

2. Bahasa  

a. Ketepatan Ejaan 

 

Tabel 3.3 Instrumen Penilaian Ketepatan Ejaan 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Kualifikasi Deskriptor 

Tepat (T) Jika buku siswa tersebut  benar semua dalam penggunaan 

tanda baca dan huruf kapital. 

Kurang Tepat (KT) Jika buku siswa tersebut sebagian besar benar dalam 

Aspek Kualifikasi Keterangan 

T 

(3) 

KT 

(2) 

TT 

(1) 

Ketepatan Ejaan     
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penggunaan tanda baca dan huruf kapital. 

Tidak Tepat (TT)  Jika buku siswa tersebut sebagian kecil benar dalam 

penggunaan tanda baca dan huruf kapital.  

 

b. Kebakuan Kata 

Tabel 3.4 Instrumen Penilaian Kebakuan Kata 

Aspek Kualifikasi Keterangan 

B 

(3) 

KB 

(2) 

TB 

(1) 

Kebakuan Kata     

  

Keterangan : 

Kualifikasi Deskriptor 

Baik (B) Jika buku siswa tersebut menggunakan semua kata baku. 

Kurang Baik (KB) Jika buku siswa tersebut sebagian besar menggunakan kata 

baku. 

Tidak Baik (TB)  Jika buku siswa tersebut sebagian kecil menggunakan kata 

baku. 
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c. Kesesuaian dengan Tingkat Perkembangan Peserta Didik 

Tabel 3.5 Instrumen Penilaian Kesesuaian Dengan Tingkat Perkembangan Peserta 

Didik 

Aspek Kualifikasi Keterangan 

B 

(3) 

KB 

(2) 

TB 

(1) 

Kesesuaian 

dengan Tingkat 

Perkembangan 

Peserta Didik 

    

 

 

Keterangan : 

Kualifikasi Deskriptor 

Baik  (B) Jika buku siswa tersebut semua menggunakan bahasa yang 

mudah dipahami siswa. 

Kurang Baik (KB) Jika buku siswa tersebut sebagian besar mengunakan 

bahasa yang mudah dipahami siswa. 

Tidak Baik (TB)  Jika buku siswa tersebut sebagian kecil menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami siswa. 
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3. Penyajian 

Tabel 3.6 Instrumen Penilaian Ada Tidaknya Rangkuman Dan Soal Latihan di Akhir 

Bab 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Kualifikasi Deskriptor 

Baik (B) Jika buku siswa tersebut semua memiliki rangkuman dan 

soal latihan disetiap akhir bab. 

Kurang Baik (KB) Jika buku siswa tersebut sebagian besar memiliki  

rangkuman dan soal latihan disetiap akhir bab. 

Tidak Baik (TB)  Jika buku siswa tersebut sebagian kecil memiliki 

rangkuman dan soal latihan disetiap akhir bab. 

 

 

 

Aspek Kualifikasi Keterangan 

B 

(3) 

KB 

(2) 

TB 

(1) 

Ada Tidaknya 

Rangkuman dan 

Soal Latihan di 

Akhir Bab 
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4. Tampilan  

Tabel 3.7 Instrumen Penilaian Tampilan 

Aspek Kualifikasi Keterangan 

B 

(3) 

KB 

(2) 

TB 

(1) 

Penggunaan 

Warna dalam 

Ilustrasi  

    

 

Keterangan : 

Kualifikasi Deskriptor 

Baik (B) Jika buku siswa tersebut semua menggunakan warna 

ilustrasi yang jelas. 

Kurang Baik (KB) Jika buku siswa tersebut sebagian besar menggunakan 

warna ilustrasi yang jelas. 

Tidak Baik (TB)  Jika buku siswa tersebut  sebagian kecil menggunakan 

warna ilustrasi yang jelas. 
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3.5 Metode  Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif 

sedangkan untuk mengetahui status kelayakan buku penulis menggunakan metode 

kualitatif sehingga penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan 

sekema sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar3.8  Skema analisis data 

 

Rumus pemerolehan nilai kualitas buku siswa : 

Nilai akhir (NA) =
𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ𝑎𝑛  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
×100 

Buku Siswa Bahasa Indonesia kelas X 

Penilaian  buku siswa dari segi isinya 

Penilaian  buku siswa dari segi bahasanya 
 
 

Penilaian buku siswa dari segi penyajiannya 
 

Penilaian  buku siswa dari segi tampilannya 
 

Status kualitas buku siswa Bahasa Indonesia 

kelas X 
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Kategori penilaian kualitas buku siswa : 

Kategori Nilai 

Berkualitas 80-100 

Kurang berkualitas 51-79 

Tidak berkualitas 0-50 

Keterangan : 

1. Kriteria buku siswa yang berkualitas  sebagai berikut :  

a. Buku siswa tersebut mencakup semua materi yang ditentukan KI/KD; 

b. Buku siswa tersebut menyajikan materi atau peristiwa yang terjadi 0-5 tahun; 

c. Buku siswa tersebut benar semua dalam penggunaan tanda baca dan huruf 

kapital; 

d. Buku siswa tersebut menggunakan semua kata baku; 

e. Buku siswa tersebut semua menggunakan bahas yang mudah dipahami siswa; 

f. Buku siswa tersebut banyak mengandung hal-hal yang dapat menumbuhkan 

motivasi siswa; 

g. Buku siswa tersebut semua memiliki rangkuman dan soal latihan disetiap 

akhir bab; 

h. Buku siswa tersebut semua menggunakan warna ilustrasi yang jelas. 

2. Kriteria  buku yang kurang berkualitas sebagai berikut : 

a. Buku siswa tersebut hanya mencakup sebagian besar materi yang ditentukan 

KI/KD; 
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b. Buku siswa menyajikan materi atau peristiwa yang terjadi antara 6-10 tahun; 

c. Buku siswa tersebut sebagian besar benar dalam penggunaan tanda baca dan 

huruf kapital. 

d. Buku siswa tersebut sebagian besar menggunakan kata baku; 

e. Buku siswa tersebut sebagian besar menggunakan bahasa yang mudah 

dipahamin siswa; 

f. Buku siswa tersebut sebagian besar mengandung hal-hal yang dapat 

menumbuhkan motivasi siswa; 

g. Buku siswa tersebut sebagian besar memiliki rangkuman dan soal latihan 

disetiap akhir bab; 

h. Buku siswa tersebut sebagian besar menggunakan warna ilustrasi yang jelas. 

3. Kriteria buku siswa  yang tidak berkualitas sebagai berikut : 

a. Buku siswa tersebut hanya mencakup sebagian kecil materi yang ditentukan 

KI/KD; 

b. Buku siswa tersebut menyajikan materi atau peristiwa yang terjadi lebih dari 

10 tahun; 

c. Buku siswa tersebut sebagian kecil benar dalam penggunaan tanda baca dan 

huruf  kapital; 

d. Buku siswa tersebut sebagian kecil menggunakan kata baku; 

e. Buku siswa tersebut sebagian kecil menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami siswa; 
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f. Buku siswa tersebut sebagian kecil mengandung hal-hal yang dapat 

menumbuhkan motivasi siswa; 

g. Buku siswa tersebut sebagian kecil memiliki rangkuman dan soal latihan 

disetiap akhir bab. 

h. Buku siswa tersebut sebagian kecil menggunakan warna ikustrasi yang jelas. 

 

  

3.6 Metode Penyajian Hasil Analisis Data  

 

Hasil analisis yang berupa kaidah-kaidah dapat disajikan melalui dua cara, yaitu  

(a) perumusan dengan menggunakan kata-kata biasa, (b) perumusan dengan 

menggunakan tanda-tanda atau lambang-lambang kedua cara ini disebut dengan 

metode informal dan metode informal Mahsun (2011: 123). Dalam  penelitian ini 

yang digunakan adalah metode informal yaitu, pemaparan atau penyajian hasil 

analisis dituangkan dalam bentuk kata-kata. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 Berdasarkan masalah  yang diteliti, fokus pembahasan penelitian ini adalah 

analisis  buku siswa Bahasa Indonesia kelas X dari segi Isi,  Bahasa, Penyajian dan 

Tampilan. Berikut ini akan diuraikan satu persatu. 

 

4.1 Hasil Kualifikasi 

1. Kualifikasi Kategori Isi 

 

Ada dua komponen yang akan dinilai dalam kategori isi yaitu dari tingkat 

kesesuaiannya dengan kurikulum, dan keaktualan materi. Kedua  komponen ini yang 

pertama akan dibahas adalah tingkat kesesuaiannya dengan kurikulum karena dasar 

penyusunan buku teks adalah kurikulum. Berikut akan diuraikan hasil kualifikasi 

masing-masing kompenen. 

 

a. Kualifikasi Pada Instrumen Kesesuaian  materi dengan Indikator  

Perubahan zaman yang begitu cepat berdampak signifikan bagi dunia 

pendidikan. Pendidikan sebagai ujung tombak perubahan mengambil peran terdepan 

dalam era globalisasi sekarang ini. Perubahan  di dunia pendidikan ditandai dengan 

perubahan kurikulum. Kurikulum berperan penting dalam penyusunan buku teks. 

Buku teks yang telah disusun harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Berikut 

ini akan diuraikan hasil penilaian kesesuaian materi buku teks dengan kurikulum. 
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 Tabel 4.1 Kesesuaian Materi Dengan Indikator. 

Indikator Halaman 

Buku 

Status 

L 

(3) 

KL 

(2) 

TL 

(1) 

1.1 Menyampaikan secara lisan dan tulis 

kejadian sosial di masyarakat dan alam 

sekitar dalam teks laporan hasil observasi 

dengan tahapan yang benar: pertanyaan 

klasifikasi, deskripsi bagian, tujuan, 

fungsi, kegunaan, dan lain-lain 

7 X   

1.2 Menggunakan kohesi leksikal dan 

kalimat simpleks serta kompleks dalam 

teks laporan hasil observasi untuk 

menceritakan hal atau kejadian sosial di 

masyarakat dan alam sekitar 

13-14 X   

1.3 Menggunakan dengan benar pemarkah 

spasial, penambahan, perbandingan, 

waktu (urutan, simultan), dan pemarkah 

sebab akibat sederhana dalam teks 

laporan hasil observasi 

12-13 X   

1.4 Membuat kata dan kelompok kata 

mengenai fakta (deskriptif dan klasifikasi) 

dan pendapat sederhana, termasuk 

penggunaan modalitas yang digunakan 

dalam teks laporan hasil observasi 

20 X   

1.5 Membedakan lafal baku dan tak baku 

kata-kata yang berkaitan dengan teks 

laporan hasil observasi 

- - - - 

1.6 Memublikasikan teks laporan hasil 

observasi yang telah dibuat melalui 

media atau forum komunikasi yang 

tersedia 

35 X   

2.1 Membuat teks prosedur kompleks 

secara lisan dan tulis dengan tahapan 

yang benar, yaitu pernyataan tujuan 

dan sejumlah langkah mencapai tujuan 

untuk menunjukkan penggunaan sarana 

teknologi informasi, dan pengurusan 

39 X   
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identitas diri, serta penerimaan siswa 

baru 

2.2 Menggunakan kohesi rujukan, meronimi, 

dan kalimat kompleks dalam menjelaskan 

langkah-langkah proses penggunaan 

sarana teknologi, dan pengurusan 

identitas diri, serta penerimaan siswa 

baru 

46  X  

2.3 Menggunakan pemarkah atau konjungsi 

penambahan, perbandingan, waktu, dan 

sebab akibat dengan benar dalam teks 

prosedur kompleks 

46 X   

2.4 Membuat kata dan kelompok kata fakta 

dan klasifikasi, termasuk penggunaan 

modalitas dengan benar dalam 

menjelaskan langkah-langkah dalam teks 

prosedur kompleks 

- - - - 

2.5 Membedakan lafal baku dan tak baku 

kata-kata yang berkaitan dengan 

langkah-langkah dalam teks prosedur 

kompleks 

 

- - - - 

2.6 Memublikasikan teks prosedur kompleks 

yang telah dibuat melalui media atau 

forum komunikasi yang tersedia 

- - - - 

3.1 Membuat teks eksposisi tentang konflik 

sosial, politik, ekonomi, dan kebijakan 

publik dengan tahapan yang benar: tesis, 

argumen sepihak, reiterasi 

83-85 X   

3.2 Menggunakan kohesi gramatikal dan 

leksikal dan kalimat simpleks dan 

kompleks dalam mengeksposisikan 

konflik sosial, politik, ekonomi, dan 

kebijakan public 

97  X  

3.3 Menggunakan pemarkah atau konjungsi 

spasial, penambahan, perbandingan, 

waktu, sebab akibat dan penghubung 

koordinatif serta subordinatif dengan 

benar dalam teks eksposisi 

- - - - 

3.4 Membuat kata dan kelompok kata 

fakta dan opini, termasuk penggunaan 

modalitas dengan benar dalam 

- - - - 
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mengeksposisikan konflik sosial, politik, 

ekonomi, dan kebijakan publik. 

3.5 Membedakan lafal baku dan takbaku 

kata-kata yang berkaitan dengan suatu 

masalah yang dipaparkan dalam teks 

eksposisi 

- - - - 

3.6 Memublikasikan teks eksposisi yang 

telah dibuat melalui media atau forum 

komunikasi yang tersedia 

106 X   

4.1 Menulis teks anekdot untuk memecahkan 

permasalahan sosial, lingkungan, dan 

kebijakan publik dengan tahapan yang 

benar: orientasi^krisis^reaksi 

119-121 X   

4.2 Mengidentifikasi dan menggali maksud 

dan tujuan berbagai struktur teks dan 

bentuk bahasa lisan untuk menciptakan 

tujuan teks anekdot 

113 X   

4.3 Merencanakan dan menyiapkan sajian 

anekdot yang cocok dengan situasi kelas 

- - - - 

4.4 Mengidentifikasi kohesi gramatikal dan 

leksikal, konjungsi waktu, perbandingan, 

dan sebab akibat yang tepat 

- - - - 

4.5 Membuat ekspresi (metafor, 

personifikasi, 

dll.) dengan tepat dan indah dalam teks 

anekdot 

129  X  

4.6 Membuat kata-kata dan kelompok kata 

yang sesuai dengan ekspresinya dalam 

teks anekdot 

- - - - 

4.7 Melafalkan dan menulis kata-kata yang 

sesuai dengan ekspresinya dalam teks 

anekdot 

- - - - 

4.8 Memublikasikan teks anekdot yang 

telah dibuat melalui media atau forum 

komunikasi yang tersedia 

132  X  

5.1 Membuat pedoman bernegosiasi (isi 

pedoman negosiasi) tentang perburuhan, 

perdagangan, dan kewirausahaan dalam 

teks lisan dan tulis dengan tahapan yang 

benar: pertanyaan masalah, berunding 

dengan argumen untuk memperoleh 

kompromi 

135 X   
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5.2 Melakukan negosiasi dengan mitra 

tentang perburuhan, perdagangan, dan 

kewirausahaan dengan tahapan yang 

benar 

138-139 X   

5.3 Menyampaikan ungkapan salam 

pembuka negosiasi dengan baik dan 

benar 

142  X  

5.4 Menyatakan permasalahan perburuhan, 

perdagangan, kewirausahaan dalam teks 

negosiasi 

156 X   

5.5 Berunding dengan melakukan Tanya 

jawab kepada narasumber dengan 

topik perburuhan, perdagangan, dan 

kewirausahaan melalui penggunaan teks 

negosiasi 

157  X  

5.6 Melakukan pola gilir (turn-taking), 

persandingan (adjacency pairs) dalam 

pelaksanaan negosiasi dengan metode 

yang tepat 

- - - - 

5.7 Melakukan interupsi dalam negosiasi 

pada situasi yang tepat 

159  X  

5.8 Menyampaikan ungkapan salam penutup 

dengan baik dan benar 

- - - - 

5.9 Menyusun laporan hasil negosiasi 

tentang perburuhan, perdagangan, dan 

kewirausahaan dengan tahapan yang 

benar 

162 X   

5.10 Memublikasikan teks negoisasi yang 

telah dibuat melalui media atau forum 

komunikasi yang tersedia 

162 X   

6.1 Membedakan ciri-ciri teks laporan 

dengan teks deskripsi 

167  X  

6.2 Membedakan ciri-ciri teks laporan 

dengan teks prosedur 

174 X   

6.3 Membuat teks eksplanasi 174-175 X   

6.4 Mengonversi teks ke dalam bentuk lain 177-182 X   

6.5 Menyunting teks ke dalam bentuk yang 

sesuai dengan kaidah struktur teks 

186 X   

6.6 Mengabstraksi teks ke dalam bentuk 

yang lebih ringkas 

188  X  
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Keterangan: 

L  : Lengkap 

KL : Kurang lengkap 

TL : Tidak lengkap 

 

Kurikulum 2013 memiliki empat puluh dua indikator yang hendak dicapai oleh 

peserta didik. Dalam buku siswa indikator-indikator tersebut terbagi menjadi enam 

pelajaran. Indikator 1.1 sampai  1.6 masuk dalam pelajaran I Gemar Meneroka Alam 

Semesta. Indikator 2.1 sampai 2.6 masuk dalam pelajaran II Proses Menjadi Warga 

Yang Baik. Indikator 3.1 sampai 3.6 masuk dalam pelajaran III Budaya Berpendapat 

Di Forum Ekonomi Dan Politik. Indikator 4.1 sampai 4.8 masuk dalam pelajaran IV 

Kritik Dan  Humor Dalam Layanan Publik.  Indikator 5.1 sampai 5.10  masuk dalam 

pelajaran V Seni Bernegosiasi Dalam Kewirausahaan. Indikator 6.1 sampai 6.6 

masuk dalam pelajaran VI Teks Dalam Kehidupan Nyata. Empat puluh dua indikator 

yang ada pada kurikulum 2013 hanya 29 indikator yang ada materi di buku 

sedangkan 13 indikator tidak memiliki materi dalam buku. Sembilan dari 29 indikator 

yang ada materi dalam buku mendapatkan status kurang lengkap dan 20 indikator 

mendapatkan status lengkap. Maka pada kategori kesesuaian materi dengan KI/KD 

(indikator) mendapatkan status kurang lengkap. Berikut ini akan diuraikan hasil 

penilaian masing-masing indikator. 

 Indikator  1.1 mendapatkan status lengkap karena materi yang berkaitan 

dengan  teks laporan hasil observasi dengan tahapan yang benar  sudah dijelaskan 
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dalam buku halaman 7. Siswa diberikan contoh teks sesuai dengan teks yang ada 

dalam buku. Hal ini memudahkan siswa mengerjakani tugas yang ada dalam buku. 

Hal ini dapat dilihat pada halaman 7 (terlampir gambar 1). 

 Indikator  1.2  mendapatkan status lengkap karena semua materi sudah 

dijelaskan di dalam buku seperti, kohesi leksikal  pada halaman 10 dan pengertian 

kalimat simpleks dan kompleks beserta  contoh-contohnya  pada halaman 13. Hal ini 

memudahkan siswa untuk mengaplikasikan ke dalam tugas yang diberikan oleh guru. 

Hal ini dapat dilihat pada halaman 10 dan 13 (terlampir gambar 2). 

 Indikator  1.3  mendapatkan status lengkap karena materi yang berkaitan 

dengan pemarkah spasial, penambahan, perbandingan, pemarkah sebab akibat dalam 

teks  laporan hasil observasi sudah dijelaskan pada halaman 12-13. Materi ini juga 

dilengkapai dengan contoh pemarkah yang sudah ada pada teks sebelumnya. Siswa di 

sini mengulang materi yang sudah dijelaskan dengan mencari kembali contohnya 

dalam teks yang sudah tersedia. Hal ini dapat dilihat pada halaman 12-13 (terlampir 

gambar 3). 

Indikator  1.4  mendapatkan status lengkap karena materi yang mengenai 

fakta (deksriptif dan klasifikasi) sudah dijelaskan dalam buku . Materi ini juga telah 

dilengkapi dengan contoh-contoh sehingga siswa mudah mengerjakan tugas yang ada 

dalam buku. Hal ini dapat dilihat pada  halaman 20 (terlampir gambar 4). 
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Indikator  1.6  mendapatkan status lengkap karena indikator ini siswa 

diharapkan mampu memublikasikan hasil observasi keadaan lingkungan sekitar. 

Siswa diharapkan mengamati keadaan negatife akibat pembangunan di sekitar 

lingkungannya lalu memublikasikannya. Dalam buku siswa ini telah dijelaskan apa 

saja yang siswa bisa observasi sekaligus kepada siapa saja bisa melaporkan hasil 

observasinya. Hal ini dapat dilihat pada  halaman 35 (terlampir gambar 5). 

 Indikator  2.1 ini adalah rangkuman dari pelajaran II  proses menjadi warga 

yang baik. Pada pelajaran II ini dijelaskan dan diberikan contoh-contoh cara membuat 

teks prosedur kompleks. Dalam materi buku siswa ini diuraikan secara rinci apa saja 

yang dapat dikatakan sebagai prosedur kompleks sehingga, siswa mampu membuat 

teks prosedur kompleks baik secara lisan maupun tulisan. Oleh karena itu indikator 

2.1 ini mendapatkan status lengkap.  Hal ini dapat dilihat pada halaman 39 (terlampir 

gambar 6). 

 Indikator  2.2  mendapatkan status kurang lengkap karena materi yang ada 

dalam buku menerangkan bagaimana membentuk prosedur kompleks bukan kalimat 

kompleks. Dalam buku siswa materi tentang prosedur kompleks dijelaskan secara 

detail. Hal ini dapat dilihat pada halaman 46 (terlampir gambar 7). 

Indikator  2.3  mendapatkan status lengkap karena materi yang ada dalam 

buku siswa sudah diberikan penjelasan dan contoh mengenai konjungsi penambahan, 

perbandingan,waktu, dan sebab akibat.. Siswa di sini mengulang materi yang sudah 
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dijelaskan dengan mencari kembali contohnya dalam teks yang sudah tersedia. Hal 

ini dapat dilihat pada halaman 46 (terlampir gambar 8).     

 Indikator  3.1 mendapatkan status lengkap karena dalam materi buku ini 

diberikan contoh dengan teks yang sudah ada dalam buku sehingga memudahkan 

siswa untuk memahami materi ini. Siswa mampu membuat teks eksposisi sesuai 

dengan tema dan tahapan yang benar. Hal ini dapat dilihat pada halaman 83-85 

(terlampir gambar 9). 

Indikator  3.2  mendapatkan status kurang lengkap karena materi yang ada 

dalam buku hanya menjabarkan kata-kata lekiskal. Hal-hal seperti kata-kata 

gramatikal, kalimat simpleks dan kompleks tidak dibahas dalam materi ini. Sehingga 

indikator ini sulit tercapai jika materinya sedikit. Hal ini dapat dilihat pada halaman 

97 (terlampir gambar 10).  

 Indikator  3.6  mendapatkan status lengkap karena siswa  diharapkan mampu 

untuk membuat teks eksposisi sesuai dengan kejadian yang dialami disekitarnya. 

Forum memublikasikan yang tepat bagi siswa adalah forum kelas sehingga terjadi 

interaksi antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat pada 

halaman 106 (terlampir gambar 11). 

Indikator  4.1 mendapatkan status lengkap karena siswa diharapkan mampu 

menulis teks anekdot. Materi dalam buku sudah lengkap menjelaskan materi tentang 

menulis anekdot dengan tahapan yang benar. Siswa diberikan contoh teks anekdot  



57 
 

contoh tahapan teks anekdot. Tugas yang ada dibuku, siswa hanya mengulang sesuai 

contoh yang ada dan meringkas sesuai dengan bahasa sendiri. Hal ini dapat dilihat 

pada halaman 119-121 (terlampir gambar 12).  

Indikator  4.2  mendapatkan status lengkap karena materi dalam buku siswa 

telah menjabarkan secara detail struktur teks anekdot beserta contoh sesuai teks 

anekdot yang ada dalam buku siswa. Siswa diharapkan memahami setiap struktur 

teks anekdot. Hal ini dapat dilihat pada halaman 113 (terlampir gambar 13).  

 Indikator  4.5  mendapatkan status kurang lengkap karena tidak ada materi 

sedikit pun yang menjelaskan pengertian majas dan macam-macam majas. Siswa 

seharusnya diberikan materi yang jelas tentang majas agar siswa paham untuk 

mengerjakan tugasnya dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada halaman 129 (terlampir 

gambar 14).   

Indikator  4.8 mendapatkan status kurang lengkap karena tidak ada contoh 

yang menyertai tugas siswa ini. Siswa hanya diberi tugas membuat teks anekdot 

tanpa terlebih dahulu diberikan contoh teks anekdot yang berbentuk dialog. Dengan 

contoh akan memudahkan siswa mengerjakan tugas yang ada dalam buku. Hal ini 

dapat dilihat pada halaman 132 (terlampir gambar 15). 

 Indikator  5.1  mendapatkan status lengkap karena materi tentang pedoman 

negosiasi dibahas secara rinci dalam teks yang berjudul “Negosiasi Dan Cara 
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Melakukannya” sehingga siswa mudah mengaplikasikanya ke dalam tugas yang 

diberikan. Hal  ini dapat dilihat pada halaman 135 (terlampir gambar 16). 

Indikator  5.2  mendapatkan status lengkap karena dalam buku siswa tersedia 

materi tentang teks negosiasi dan bagaimana melakukan negosisasi dengan mitra. 

Siswa diharapkan mampu melakukan negosiasi dengan mitra. Materi di buku sebagai 

contoh untuk siswa dalam melakukan negosiasi dengan mitra sesuai dengan 

kebutuhan. Hal ini dapat dilihat pada halaman 138-139 (terlampir gambar 17). 

Indikator  5.3  mendapatkan status kurang lengkap karena materi tentang 

salam pembuka negosiasi sangat minim. Tidak ada penjelasan secara rinci bagaimana 

menyampaikan salam pembuka yang baik dan benar dalam bernegosiasi. Salam 

pembuka itu sangat penting dalam bernegosiasi sebagai pembuka pembicaraan. Hal 

ini dapat dilihat pada halaman 142 (terlampir gambar 18). 

 Indikator  5.4  berstatus lengkap karena materi mengenai menyatakan 

permasalahan dalam teks negosisasi sudah dijelaskan serta diberikan contoh pada 

halaman sebelumnya. Pada  tugas ini siswa diberikan ilustrasi keadaan sebelumnya 

sehingga, siswa hanya menuangkan fikirannya ke dalam percakapan yang sudah 

disediakan. Hal ini dapat dilihat pada halaman 156 (terlampir gambar 19). 

Indikator  5.5 mendapatkan status  kurang lengkap karena materi yang ada di 

buku halaman157-158 sedikit.  Penggunaan teks negosiasi bukan pada surat 

penawaran saja namun banyak jenisnya. Seharusnya diberi contoh yang banyak agar 
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pengetahuan siswa tentang negosiasi bukan hanya dialog tetapi bisa menggunakan 

surat. Hal ini dapat dilihat pada halaman 157-158 (terlampir gambar 20).   

Indikator   5.7 mendapatkan status kurang lengkap karena materi yang 

tercantum pada halaman159 sampai 160 tidak diuraikan pengertian interupsi dan 

contoh interupsi dalam teks negosiasi yang ada. Sebaiknya dijelaskan materi yang 

terkait dengan interupsi dalam negosiasi dan diberikan contoh yang tepat. Siswa akan 

kesulitan mengerti materi dan mengerjakan tugas mandirinya. Hal ini dapat dilihat 

pada halaman 159-160 ( terlampir gambar 21).  

Indikator  5.9 dan 5.10 mendapatkan status lengkap karena di sini siswa 

diharapkan mampu menyusun teks negosiasi dengan benar sesuai keadaan sekitarnya. 

Hal ini akan memudahkan siswa mengerjakan tugas karena bersifat kontekstual. 

Indikator 5.9 dan 5.10 saling berkesinambungan, setelah siswa mampu menyusun 

teks negosisasi maka siswa diharapkan mampu memublikasikan hasil karyanya.  Hal 

ini dapat dilihat pada halaman 162 (terlampir gambar 22). 

 Indikator  6.1  berstatus kurang lengkap  karena tida ada materi yang 

mengawali tentang cirri-ciri teks laporan. Siswa di hadapkan langsung dengan sebuah 

teks. Teks itu lalu dijabarkan sesuai dengan perintah yang ada dalam tugas siswa. Hal 

ini tentu menyulitkan siswa sebab siswa baru saja menerima materi baru tanpa ada 

materi yang mendahuluinya. Hal ini dapat dilihat pada halaman 167 (terlampir 

gambar 23). 
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Indikator  6.2  mendapatkan status lengkap  karena siswa diberikan sebuah 

teks terlebih dahulu guna memberi bayangan dan ingatan mengenai teks prosedur. 

Dalam materi ini dijabarkan alasan teks itu dianggap prosedur. Siswa diharapkan 

terstimulus dalam berfikir dengan terlebih dahulu diberikan contoh teks. Hal ini dapat 

dilihat pada halaman 174 (terlampir gambar 24). 

Indikator  6.3  mendapatkan status lengkap karena materi ini walaupun 

terbilang baru namun dijabarkan secara rinci seperti pengertian dan contoh teks 

eksplanasi. Hal ini tentu memudahkan siswa membedakan jenis teks yang satu 

dengan teks eksplanasi dan memudahkan siswa mengerjakan tugasnya. Hal ini dapat 

dilihat pada halaman174-175 (terlampir gambar 25). 

Indikator  6.4  mendapatkan status lengkap karena materi dalam buku 

dijelaskan secara jelas dan diberikan contoh yang konkrit bagaimana mengkonversi 

atau mengubah sebuah teks ke dalam bentuk teks yang lain. Hal ini dapat dilihat pada 

halaman 177-182 (terlampir gambar 26) 

Indikator  6.5  mendapatkan status lengkap karena dalam materi buku ini 

siswa diajak untuk mampu mencari contoh teks yang sudah dipelajari di Koran, 

majalah, buku, internet dan lain-lain. Disini siswa diajak untuk mengaplikasikan ilmu 

yang sudah dipelajari tentang teks lalu diaplikasikan dengan menemukan lalu 

menyunting sebuah teks. Hal ini dapat dilihat pada halaman 186 (terlampir gambar 

27). 
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 Indikator  terakhir  6.6 mendapatkan status kurang lengkap karena materi pada 

buku tidak dijelaskan dan diberi contoh bagaimana mengabstraksi teks ke dalam 

bentuk ringkas. Dengan contoh akan memudahkan siswa memahami sekaligus 

mengerti tugas dari mengabstraksi teks ke dalam bentuk yang panjang menjadi lebih 

ringkas. Apalagi berkaitan dengan teks prosedur yang baru siswa baca. Teks prosedur 

kompleks memiliki beberapa kalimat yang terpisah namun saling berkaitan.  Hal ini 

dapat dilihat pada halaman 188 (terlampir gambar 28). 

Indikator 1.5, 2.4, 2.5,  2.6, 3.3, 3.4, 3.5, 4.3,4.4, 4.6, 4.7,5.6,5.8 tidak ada 

ditemukan materi yang terkait indikator tersebut dalam buku. Ditelusuri dengan 

cermat  pada tiap-tiap pelajaran, dari pelajaran I sampai pelajaran VI  tidak ditemukan 

materi atau tugas mandiri siswa yang berkaitan dengan indikator tersebut. Siswa akan 

kesulitan memenuhi indikator tersebut jika materi dibuku tidak ada. 

b. Kualifikasi pada Keaktualan Materi 

Keaktualan dalam buku siswa dinilai dari dua aspek yaitu, teks materi atau 

peristiwa yang ada dalam buku dan daftar pustaka. Keaktualan materi dikategorikan 

dalam tiga kategori yaitu, aktual apabila sebagaian besar materi kurang dari lima 

tahun, kurang aktual  apabila sebagaian besar materi berada pada 6 samapai 10 tahun, 

tidak aktual apabila sebagian besar materi lebih dari 10 tahun. Berikut ini akan 

diuraikan hasil masing-masing aspek. 
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    Tabel 4.2  Kualifikasi Pada Instrumen  Keaktualan Materi 

Aspek 

Penilaian  

Kualifikasi 

A 

(3) 

KA 

(2) 

TA 

(1) 

Buku siswa memuat materi atau peristiwa 

aktual atau tidak. 

 

X 

  

Keterangan: 

A : Aktual 

KA : Kurang  aktual 

TA : Tidak aktual 

 

Keaktualan materi pada buku siswa  SMA kelas X mendapat status  aktual 

dengan  poin 3 karena sebagian besar materi-materi atau peristiwa dan daftar pustaka 

yang disajikan dalam buku tersebut merujuk pada tahun yang kurang dari lima tahun. 

Dalam buku siswa tersebut tercatat ada enam belas materi atau peristiwa yang 

diambil sebagai materi siswa yang diambil dari berbagai sumber. 

 Dilihat pada sumber daftar pustaka ada dua puluh lima rujukan yang dipakai 

dalam buku siswa. Apabila digabungkan maka diperoleh ada empat puluh empat 

rujukan yang ada dalam buku siswa. Dari 44 rujukan itu dapat disimpulkan sebagai 

berikut: Sebanyak 19 rujukan ada pada kategori aktual (≤ 5 tahun) dan bila 

dipersentasekan menjadi 43%, sebanyak 9 rujukan berada dikategori kurang aktual(6-

10 tahun) dan bila dipersentasekan menjadi 21% dan sebanyak 16 rujukan berkategori 

tidak aktual (> 10 tahun) dan bila dipersentaskan menjadi 36%. Rinciannya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.2.1 Teks Bacaan dalam Buku Siswa Kelas X 

No. Halaman Judul Teks Keterangan 

(Tahun) 

1 5-6 “MAKHLUK DI BUMI INI” 

(Diadaptasi dari Learning English through General 

Science, 1984: 29) 

 

> 10 tahun 

2 15 “SISTEM PEREDARAN DARAH MANUSIA” 

(Diadaptasikan dari Reading and Thinking in 

English, Vol. 1, 1986: 14). 

 

> 10 tahun 

3 25 “KARBON” 

(Diadaptasi dari Reading and Thinking in English, 

Vol. 3, 1987: 35--37) 

> 10 tahun 

4 62-63 “Cara Membuat Botol Kaca” (Diadaptasi dari 

Academic Writing Course, 2003: 16) 

6-10 tahun 

5 72-74 “RT 03 RW 22, JALAN BELIMBING ATAU 

JALAN ”ASMARADANA” Karya Kuntowijoyo” 

(Sumber: Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 2005 

Jalan Asmaradana belimbing-ataujalan- 

asmaradana/) 

6-10 tahun 

6 82-83 “EKONOMI INDONESIA AKAN MELAMPAUI 

JERMAN DAN INGGRIS” 

(Diadaptasi dari Junanto Herdiawan, “Ekonomi 

Indonesia Lampaui Jerman”, 

http://ekonomi.kompasiana. 

com/bisnis/2012/10/15/ekonomi-indonesia-

lampaui-jerman-501268.html) 

≤ 5 tahun 

7 89-90 “MANFAAT JAMU TRADISIONAL” 

(Diadaptasi dari 

http://4loveandlife.blogspot.com/2012/06/manfaat-

jamu-tradisional.html) 

≤ 5 tahun 

8 92-93 “INTEGRASI ASEAN DALAM 

PLURILINGUALISME” 

(Diadaptasi dari artikel pendapat yang ditulis oleh 

Maryanto, pemerhati politik bahasa, 

di Koran Tempo, 13 Desember 2010) 

≤ 5 tahun 

9 98-99 “UNTUNG RUGI PERDAGANGAN BEBAS” 

(Diambil dari berbagai sumber, terutama Sinar 

Harapan, 17 Oktober 2012) 

≤ 5 tahun 

10 103-104 “PEMIMPIN SOSIAL DAN POLITIK TIDAK 

HARUS MEMPUNYAI PENDIDIKAN FORMAL 

YANG TINGGI” 

6-10 tahun 
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(Diadaptasi dari Kiat Menulis Karya Ilmiah dalam 

bahasa Inggris, 2003: 61--62) 

11 110 (Diolah dari 

http://prokum.esdm.go.id/uu/2009/UU%2025%202

009.pdf) 

≤ 5 tahun 

12 112 “KUHP DALAM ANEKDOT” 

(Diadaptasi dari 

http://fuadusfa4.blogspot.com/2010/02/anekdot-

hukum.html) 

≤ 5 tahun 

13 116 “ANEKDOT HUKUM PERADILAN” 

(Diadaptasi dari 

http://politik.kompasiana.com/2009/11/30/anekdot-

peradilan-20551.html) 

≤ 5 tahun 

14 124-125 “PUNTUNG ROKOK’ 

(Diadaptasi dari 

http://fuadusfa4.blogspot.com/2010/02/anekdot-

hukum.html) 

≤ 5 tahun 

15 130 (Diadaptasikan dari English Text: System and 

Structure, 1992: 566--567) 

> 10 tahun 

16 134-136 “NEGOSIASI DAN CARA MELAKUKANNYA” 

(Diadaptasi dari 

http://id.wikipedia.org/wiki/Negosiasi, dan dari 

Richard Luecke, Best Practice Workplace 

Negotiations, 2010:3--8) 

≤ 5 tahun 

17 154-155 “EKSPOR KAIN SARUNG KE NEGERI 

YAMAN” 

(Diadaptasi dari: Wirausaha & Keuangan, Edisi 

94/2012: 65) 

≤ 5 tahun 

18 159-160 “KESALAHPAHAMAN” 

(Diadaptasi dari Encounters Part B, 1987: 102). 

> 10 tahun 

19 170 Sumber: 

http://alamendah.wordpress.com/2010/03/17/daftar-

binatang-langka-indonesia/ 

≤ 5 tahun 

 

Pada aspek materi atau peristiwa yang ada dalam buku terdapat  sembilan 

belas materi atau peristiwa yang dijadikan sebagai rujukan. Sebelas   dari 19 materi 

atau peristiwa yang ada dalam buku berkategori aktual (≤ 5 tahun). Berkategori 
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kurang aktual 6 sampai 10 tahun ada 3 materi, dan 5 materi berkategori tidak aktual 

(> 10 tahun)  

Tabel 4.2.2 Daftar Pustaka Di Dalam Buku Siswa 

No. Daftar Pustaka Keterangan 

(tahun) 

1 Cleland, B. & Evans, R. 1984. Learning English through 

General Science. Melbourne: Longman Cheshire. 

> 10 tahun 

2 Halliday, M.A.K. 1985. An Introduction to Functional 

Grammar. London: Edward Arnold. 

> 10 tahun 

3 Halliday, M.A.K. & Hasan, R. 1985. Language, Context, and 

Text: Aspects of Language in a Social-Semiotic Perspective. 

Oxford: Oxford University Press. 

> 10 tahun 

4 Halliday, M.A.K. & Matthiessen, C.M.I.M. 2004. An 

Introduction to Functional Grammar (3rd ed.). London: 

Hodder Education. 

6-10 tahun 

5 Indradi, Agustinus. 2008. Cermat Berbahasa Indonesia. 

Pedoman Praktis Penyusunan Karangan Ilmiah. Malang: 

Dioma. 

≤ 5 tahun 

6 Jordan, R.R. 2003. Academic Writing Course. Harlow: 

Pearson Education Limited. 

6-10 tahun 

7 Luecke, L. 2010. Best Practice Workplace Negotiations. 

Florida, NY: American Management Association. 

≤ 5 tahun 

8 Martin, J.R. 1992. English Text: System and Structure. 

Amsterdam: John Benjamins. 

> 10 tahun 

9 Martin, J.R. & Rose, D. 2003. Working with Discourse. 

London & New York: Continuum. 

6-10 tahun 

10 _______. 2008. Genre Relations: Mapping Culture. London: 

Equinox. 

≤ 5 tahun 

11 Matthiessen, C.M.I.M., Teruya, K., & Lam, M. 2010. Key 

Terms in Systemic Functional Linguistics. London: 

Continuum. 

≤ 5 tahun 

12 Purwo, Bambang Kaswanti. 1984. Pragmatik dan Pengajaran 

Bahasa: Menyibak Kurikulum 1984. Yogyakarta: Kanisius. 

> 10 tahun 

13 Pusat Bahasa (sekarang Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa). 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua. 

Jakarta: Pusat Bahasa. 

> 10 tahun 

14 Rakhmat, J. 1999. Retorika Modern: Pendekatan Praktis. 

Bandung: Reaja Rosdakarya. 

> 10 tahun 
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15 Santosa, Riyadi. 2003. Semiotika Sosial: Pandangan terhadap 

Bahasa. Surabaya: Pustaka Eureka & Jawa Pos. 

6-10 tahun 

16 Sumarlam, dkk. 2003. Teori dan praktik Analisis Wacana. 

Surakarta: Pustaka Cakra. 

6-10 tahun 

17 Tarigan, H. G. 1986. Menyimak sebagai suatu Keterampilan 

Berbahasa. Bandung: Angkasa. 

> 10 tahun 

18 _______. 2008. Menulis sebagai suatu Keterampilan 

Berbahasa. Bandung: Angkasa. 

≤ 5 tahun 

19 The British Council. 1986. Reading and Thinking in English, 

Vol. 1. Oxford: Oxford University Press. 

> 10 tahun 

20 _______. 1987. Reading and Thinking in English, Vol. 2. 

Oxford: Oxford University Press. 

> 10 tahun 

21 _______. 1987. Reading and Thinking in English, Vol.3. 

Oxford: Oxford University Press. 

> 10 tahun 

22 Wiratno, T. 2003. Kiat Menulis Karya Ilmiah dalam Bahasa 

Inggris. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 

6-10 tahun 

23 http://alamendah.wordpress.com/2010/03/17/daftar-binatang-

langka-indonesia 

≤ 5 tahun 

24 http://assets.kompas.com/data/photo/2013/03/21/0936445-

peta-asean-aseancommunity- 

komunitas-asean-p.jpg 

≤ 5 tahun 

25 http://www.golddinarjameela.com/2012/03/ber-muammalah-

dengan-timbanganyang.Html 

≤ 5 tahun 

 

Pada aspek daftar pustaka yang ada dalam buku terdapat dua puluh lima pustaka 

yang dijadikan sebagai rujukan. Delapan  dari 25 daftar pustaka berkategori actual (≤ 

5 tahun) . Enam  pustaka berkategori kurang aktual antara 6 sampai 10 tahun. Sebelas  

pustaka berkategori tidak aktual  (> 10 tahun). 

 

2. Kualifikasi Kategori Bahasa   

Ada dua komponen yang akan dinilai dalam kategori bahasa yaitu ketepatan ejaan 

dan kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. Pada aspek ketepatan ejaan ada 

dua  penilaian yaitu pertama ketepatan ejaan yang dilihat dari penggunaan tanda baca 

http://alamendah.wordpress.com/2010/03/17/daftar-binatang-langka-indonesia
http://alamendah.wordpress.com/2010/03/17/daftar-binatang-langka-indonesia
http://www.golddinarjameela.com/2012/03/ber-muammalah-dengan-timbanganyang.Html
http://www.golddinarjameela.com/2012/03/ber-muammalah-dengan-timbanganyang.Html
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dan huruf kapital. Kedua penggunaan kata baku. Sedangkan untuk kesesuaian dengan 

perkembangan perkembangan peserta didik yang dinilai adalah penggunaan bahasa 

yang ada dalam buku. Bahasa yang digunakan mudah dipahami siswa atau sulit 

dipahami. 

 

a. Ketepatan Ejaan 

Ketepatan ejaan  mutlak diperlukan dalam setiap penulisan. Ketepatan ejaan yang 

ada dalam buku akan memudahkan siswa memahami setiap teks yang dibaca. Acuan 

yang dijadikan sebagai sumber penilaian dalam ketepatan ejaan adalah ejaan yang 

disempurnakan (EYD) berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI 

Nomor 46 tahun 2009. Berikut akan diuraikan hasil penilaian aspek ketepatan ejaan. 

 Tabel 4.3 Kualifikasi Pada  Instrumen  Ketepatan Ejaan 

 

 

 

 

Keterangan : 

T : Tepat 

KT : Kurang tepat  

TT : Tidak tepat 

 

Penilaian aspek ketepatan ejaan mendapatkan status kurang tepat karena 

dalam buku siswa kelas X terdapat beberapa kesalahan penggunaan ejaan yang 

disempurnakan. Kesalahan ejaan tersebut yaitu: pertama, penggunaan huruf tebal. 

Aspek Penilaian  Kualifikasi 

T 

(3) 

KT 

(2) 

TT 

(1) 

Ketepataan ejaan yang dilihat dari peggunaan 

tanda baca dan huruf kapital yang benar 

 X  
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Sesuai  pedoman EYD huruf tebal  dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian 

bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. 

Huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau mengkhususkan 

huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata; untuk keperluan itu digunakan huruf 

miring. Ada dua kesalahan pemakaian huruf tebal yang ada di buku siswa yakni 

pemakaian angka tebal dan kata tebal. Pemakaian angka tebal yang salah dapat dilihat 

pada halaman 5-6, 12, 15, 17,31, 40-41,53, 64-65, 82-83, 104, 122, 125, 154-155, 

159-160, 177-178. Sedangkan pemakaian kata tebal yang salah dapat dilihat pada 

halaman 17, 19, 45, 110, 119-121, 138-139, 142-145, 148-149,150-151. 

 Kedua,  penggunaan tanda hubung. Kesalahan tanda hubung  dapat dilihat 

pada halaman 41 teks yang berjudul “Apa yang Harus Anda Lakukan Jika Terkena 

Tilang?”. Paragraf  enam terdapat penggunaan tanda hubung (-) yang keliru.  Tanda  

hubung seharusnya ditulis satu kali  tetapi di dalam buku tersebut ditulis dua kali 

tanda hubung. Berikut kutipan teksnya: 

...Surat atau kendaraan yang ditahan dapat diambil jika Anda dapat 

menunjukkan bukti pembayaran denda. Jika menolak tuduhan, katakan 

keberatan Anda dengan sopan. Anda akan diberi surat bukti pelanggaran 

berlalu lintas berwarna merah sebagai undangan untuk mengikuti sidang. 

Penentuan hari sidang memerlukan waktu 5--12 hari. Barang sitaan baru 

dapat dikembalikan kepada pelanggar setelah ada keputusan hakim. 

 

Ketiga, penggunaan huruf kapital. Kesalahan penggunaan huruf kapital dapat 

dilihat pada halaman 122    kesalahan penggunaan huruf kapital  karena tidak 

menggunakan huruf kapaital pada kata presiden yang menyertai  nama SBY, 

seharusnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang 
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diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat yang digunakan sebagai 

pengganti nama orang tertentu.  Berikut ini kutipan kesalahannnya: 

(2) Apakah yang dilakukan oleh Darman dan para politisi yang lain 

terkait denganbanjir di ibu kota? Apakah hubungan antara hal yang mereka 

lakukan dan hayang dilakukan oleh Jokowi (Gubernur DKI Jakarta) atau 

SBY (presiden)? 

 

Keempat, kesalahan dalam penggunaan tanda baca titik (.). Kesalahan 

penggunaan tanda titik dapat dilihat pada halaman 148-151. Seharusnya  penulisan 

angka pada percakapan tersebut tidak menggunakan titik karena tanda titik dipakai di 

belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Berikut ini 

kutipan yang ada dalam buku. 

1. Penjual : Good morning, Mam. Selamat pagi.  

2. Pembeli : Selamat pagi. 

3. Penjual : Mari, mau beli apa? 

4. Pembeli : Ada patung Garuda Wisnu Kencana yang dibuat 

dari kayu? 

5. Penjual : Ya, ada. Di sebelah sana, yang besar atau yang 

kecil? (Penjual menunjukkan tempat patung yang ditanyakan 

pembeli)  

6. Pembeli : Yang sedang saja. Yang dibuat dari kuningan 

ada?  

7. Penjual : Ya, ini, tidak terlalu besar. Tapi, terbuat dari 

kayu. Yang dari  

kuningan habis. 

8. Pembeli : Ya, dari kayu tidak apa-apa. (Patung itu sudah di 

tangan pembeli dan ia mengamatindengan cermat)  

9. Penjual : Bagus itu, Mam. Cocok untuk dipakai sendiri 

asuvenir.  

10. Pembeli : Saya pakai sendiri. Harganya berapa?  

11. Penjual : Tiga ratus ribu.  

12. Pembeli : Wah, mahal. Dua ratus ribu ya? 

….. 
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b. Kebakuan Kata 

Bahasa baku wajib digunakan dalam penulisan buku teks. Ragam bahasa baku 

tidak hanya ada dalam penulisan buku teks tetapi lazim digunakan pada penulisan 

surat resmi, pengumuman dari instansi resmi, pidato, kuliah dan lain-lain. Berikut ini 

akan diuraikan hasil penilaian kebakuan kata pada buku siswa. 

  Tabel 4.4  Kualifikasi Pada Instrumen  Kebakuan Kata 

Aspek Kualifikasi 

B 

(3) 

KB 

(2) 

TB 

(1) 

Kebakuan kata yang digunakan, kebakuan kata 

mengikuti  standar aturan.  

X   

Keterangan: 

B : Baik 

KB : Kurang baik 

TB : Tidak baik 

Dari segi kebakuan kata mendapatkan status baik  karena pada buku siswa ini 

semua kata-kata yang digunakan adalah kata baku. Sehingga, pada aspek kebakuan 

kata layak mendapatkan skor 3. Sebagai contoh penggunaan kata yang sudah baku 

yang ada di buku siswa seperti, kata makhluk halaman 5, manfaat halaman 89, 

masyarakat halaman 121, masyhur halaman 104, memproduksi halaman 98, politik 

halaman 77, proporsional halaman 63, sistem halaman 15, teknik halaman 67, 

tradisional halaman 89.    

c. Kesesuaian dengan Tingkat Perkembangan Peserta Didik 

Setiap jenjang pendidikan perkembangan peserta didik tentu berbeda. Pemahaman 

siswa SD berbeda dengan pemahaman siswa SMP begitu juga dengan pemahaman 



71 
 

siswa SMA. Dalam penulisan buku teks perlu memerhatikan tingkat pemahaman 

siswa agar siswa mudah memahami teks yang dibaca. Berikut ini akan diuraikan hasil 

penilaian aspek kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik. 

Tabel 4.5 kualifikasi pada instrumen  kesesuaian dengan tingkat perkembangan 

peserta didik 

Aspek penilaian  

 

Kualifikasi 

B 

(3) 

KB 

(2) 

TB 

(1) 

Kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta 

didik, terkait dengan bahasa atau istilah yang 

terdapat dalam buku siswa 

 X  

Keterangan: 

B : Baik 

KB : Kurang baik 

TB : Tidak baik 

Pada kategori bahasa aspek kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta 

didik mendapatkan status kurang baik, karena di dalam buku siswa ini ada beberapa 

bahasa atau istilah yang sulit di mengerti oleh siswa pada tingkatan kelas X. Pertama  

pada halaman 92-93 teks bacaan yang berjudul ”INTEGRASI ASEAN DALAM 

PLURILINGUALISME”. Dari segi judul sudah banyak istilah yang belum popular di 

dengar oleh kalangan siswa kelas X. Dari  segi isi bacaan banyak istilah yang bahasa 

inggris  yang  sulit dimengerti oleh siswa. Seharusnya bacaan di dalam buku siswa ini 

mengikuti perkembangan siswa, agar siswa  mudah memahami teks bacaan dan 

termotivasi dalam meningkatkan minat baca siswa. Kedua banyak istilah bahasa 

(linguistik) yang  memperkenalkan pada siswa kelas X harus dengan cermat dan 
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diberi penjelasan yang rinci agar siswa tidak kesulitan dengan istilah yang baru ia 

dengar seperti istilah frasa, verba, konjungsi, penjenis, pendeskripsi, kalimat simpleks 

dan kalimat kompleks, teks eksplanasi. Ketiga pada aspek pembelajaran sastra yakni 

cerpen yang ada di halaman 72-74  sulit dimengerti oleh siswa kelas X karena  bahasa 

pada cerpen itu terlalu tinggi untuk kalangan siswa kelas X. Selain itu juga terdapat 

kalimat yang multitafsir seperti yang terdapat pada kutipan cerpen berikut ini. 

Damailah RT, damailah Indonesia! Seminggu kemudian Pak 

Dwiyatmo berdua pulang. Tapi, apa yang terjadi? Petugas Siskamling 

yang menjemput jimpitan beras 

mengatakan bahwa mereka mendengar suara “aneh” di rumah 

(tepatnya di kamar) Pak Dwiyatmo. Siang hari Pak Dwiyatmo 

menggergaji keranda itu dan menjadikannya meja-kursi. Ini saya tahu 

karena saya datang untuk mengunjungi mereka yang temanten baru. 

Saya juga tahu yang lain. Istri baru itu sedang memotong-motong kain 

putih calon kain kafan Pak Dwiyatmo. “Ya, itulah yang terjadi,” kata 

Pak Dwiyatmo membenarkan pikiran saya. Lho! Saya sembunyikan 

keheranan bahwa dia tahu pikiran saya. 

Seminggu kemudian Said datang ke rumah. “Coba, Bapak. Kami 

sedang mautidur, tiba-tiba dari kamar sebelah, kami mendengar suara-

suara. Ah, beta malu mengatakannya.” Sementara itu, petugas 

Siskamling melaporkan bahwa suara “aneh” itu pindah ke kamar tamu 

yang berdempetan dengan kamar tidur di rumah sebelah. Klop! 

Saya mencoba menyarankan Said untuk melapisi dinding-dinding 

dengan gypsum yang kedap suara. “Ala, Bapak ini bagaimana. Kalau 

beta kaya pasti sudah menyewa rumah di luar Perumnas”. Istrinya 

menyambung, “Maaf, kalau kata-kata suami saya menyinggung 

Bapak.” Saya usul, “Kalau begitu, bagaimana kalau kamar tamu 

diubah jadi tempat tidur?” Katanya, “Ya, besoknya lagi Bapak akan 

menyarankan kami tidur di halaman.” Lagi istrinya memintakan maaf 

suaminya. Kemudian lain hari keluarga Said pergi lagi, meninggalkan 

surat. “Tolong beri tahu beta kalau tetangga sebelah sudah dipanggil 

Allah.” 
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3. Kualifikasi Kategori Penyajian  

Komponen  yang dinilai pada kategori penyajian   ada tidaknya rangkuman dan 

soal latihan di akhir bab. Buku teks yang baik memiliki rangkuman dan soal latihan 

disetiap akhir bab. Hal ini berguna untuk mengingatkan siswa dengan materi yang 

sudah dipelajari. Berikut ini akan diuraikan hasil peneliain kategori penyajian. 

Tabel 4.6 Kualifikasi Pada Instrumen Ada Tidaknya Rangkuman dan Soal Latihan Di 

Akhir Bab 

 

Keterangan: 

B : Baik 

KB : Kurang baik 

TB : Tidak baik 

 

Dari segi  penyajian pada aspek ada  tidaknya rangkuman dan soal latihan di 

akhir bab mendapatkan penilaian dengan status tidak baik, karena tidak ditemukan 

pada setiap akhir bab di dalam buku siswa ini rangkuman dan soal latihan. Sehingga, 

aspek ada  tidaknya  rangkuman dan soal latihan di akhir bab mendapatkan skor 1. 

 

4. Kualifikasi kategori Tampilan  

Tampilan penting diperhatikan dalam penyusunan buku teks. Minat baca dan rasa 

ingin tahu siswa akan meningkat jika buku memiliki tampilan yang bagus seperti 

Aspek Penilaian  Kualifikasi 

B 

(3) 

KB 

(2) 

TB 

(1) 

Terdapat  rangkuman dan soal latihan di akhir 

bab. 

  X 
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gambar yang menarik dan berwarna. Siswa tidak akan tertarik jika buku teks hanya 

menyuguhkan teks bacaan tanpa ada gambar yang menyertai. Berikut ini akan 

diuraikan hasil penilaian kategori penyajian. 

Tabel 4.7   Kualifikasi Pada Instrumen  Tampilan 

Aspek Kualifikasi 

 B 

(3) 

KB 

(2) 

TB 

(1) 

Kesesuaian penggunaan warna dalam ilustrasi.   X 

Keterangan: 

B : Baik 

KB : Kurang baik 

TB : Tidak baik 

 

 Segi  tampilan pada aspek penggunaan warna ilustrasi mendapatkan status tidak 

baik ,karena disetiap ilustrasi gambar yang di tampilkan di dalam buku siswa ini tidak 

menggunakan warna  sesuai dengan aslinya. Dalam buku siswa ini semua ilustrasi 

gambar berwana oranye. Contoh halaman 3, 5, 18, 30,40,57, 70,71,89, 

103,135,137,154, 167,170, 174, 190.  Dengan tidak menggunakan warna asli pada 

gambar tersebut, akan membuat  siswa akan berbeda cara pandang terhadap gambar 

tersebut. Seharusnya dalam buku siswa ini menggunakan warna yang sesuai dengan 

aslinya, tidak mennggunakan satu warna saja. Contohnya dapat dilihat pada gambar 

berikut.  
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4.2 Pembahasan Kualifikasi  

 

Hasil penilaian buku siswa harus objektif dan tidak ada nuansa kebohongan. 

Penialaian yang telah dilakukan harus berkaitan dengan teori atau pendapat ahli. 

Hasil penilaian buku siswa harus sesuai dengan teori atau pendapat ahli. Berikut ini 

akan dibahas hasil penilaian buku teks dan dikaitkan dengan teori atau pendapat ahli. 

Tabel 4.8 Hasil Penilaian aspek kesesuaian Materi dengan KI/KD( Indikator) 

Kategori 

Penilaian  

Aspek  

Penilaian 

Hasil Penilaian Bobot 

Nilai  

Isi Kesesuian 

materi 

dengan 

KI/KD 

(indikator ) 

Pada komponen kesesuain materi dengan KI/KD 

(indikator) diperoleh hasil atau kesimpulan bahwa 

kesesuaian materi dengan KI/KD (indikator) 

berstatus kurang lengkap  karena dari dari 42 

indikator yang ada pada kurikulum 2013 hanya 29 

indikator yang ada materi di buku sedangkan 13 

indikator tidak memiliki materi dalam buku. 9 dari 29 

indikator yang ada materi dalam buku mendapatkan 

status kurang lengkap yaitu,  2.2, 3.2, 4.5, 4.8, 5.3, 

5.5, 5.7,  6.1, 6.6. dan 20 indikator mendapatkan 

status lengkap.     

2 
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Tarigan dan Tarigan (1993: 22) menerangkan bahwa buku teks yang 

berkualitas harus relevan dengan kurikulum. Buku teks ditulis untuk digunakan di 

sekolah. Sekolah mempunyai kurikulum, karena itu tidak ada pilihan lain bahwa buku 

teks harus relevan dengan kurikulum yang berlaku. Menurut Sitepu (2012: 21) bahwa 

isi buku teks pelajaran merupakan penjabaran atau uraian dari materi pokok bahan 

belajar yang ditetapkan kurikulum. Dilihat dari isinya, buku teks pelajaran termasuk 

salah satu perangkat pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan dari kurikulum. Buku 

teks yang berstandar dapat dijadikan sebagai sarana atau sumber belajar untuk 

meningkatkan dan meratakan mutu pendidikan nasional. Ditegaskan lagi dengan 

pendapat dari Musaddat, dkk (2011: 56) bahwa dalam pemilihan materi ajar atau 

buku teks ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya tingkat kesesuaian 

dengan kurikulum terkait dengan sajian materi atau isi buku teks ditinjau dari SK, 

KD, dan indikator. Dalam hal ini, semua isi buku teks harus mengacu pada SK, KD, 

dan Indikator dalam GBPP kurikulum (jenjang kelas) yang berlaku. Materi atau buku 

yang baik adalah yang tingkat kesesuaiannya dengan kurikulum sangat tinggi. 

Misalnya, urutan penyajiannya mengikuti urutan yang dikehendaki kurikulum (sesuai 

dengan urutan indikator). Selain aspek kesesuaian  materi dengan KI/KD (indikator) 

kategori isi  juga memiliki penilaian pada aspek keaktualan materi. Berikut ini akan 

dijabarkan hasil penilaian aspek keaktualan materi. 
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Tabel 4.9 Hasil Penilaian Aspek Keaktualan Materi 

Kategori 

Penilaian  

Aspek  

Penilaian 

Hasil Penilaian Bobot 

Nilai  

Keaktualan 

Materi 

Pada komponen keaktualan materi diperoleh hasil 

atau kesimpulan bahwa materi atau peristiwa yang 

disajikan dalam buku siswa berkategori aktual karena 

19 dari 44 dengan persentase 44% materi yang 

disajikan merujuk pada tahun yang kurang dari lima 

tahun. 

3 

 

Menurut Sugiyono (2013: 144) kemutakhiran berarti terkait dengan kebaruan 

teori  atau refrensi yang digunakan. Pada umumnya refrensi yang sudah lebih dari 

lima tahun diterbitkan dianggap kurang mutakhir. Dipertegas lagi oleh Musaddat, dkk 

(2011: 59) menjelaskan keaktualan berhubungan dengan kebaruan informasi yang 

ditampilkan pada materi atau buku. Dalam hal ini, semua atau sebagaian besar isi 

materi atau buku teks sebaiknya memuat informasi atau peristiwa baru yang 

ditunjukkan dengan kekinian waktu peristiwa. 

 Selain aspek kesesuaian materi dengan KI/KD (indikator) dan keaktualan 

materi yang tidak kalah penting dalam penilaian buku siswa adalah aspek ketepatan 

ejaan. Berikut  ini akan dijabarkan hasil penilaian aspek ketepatan ejaan. 
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Tabel 4.10 Hasil Penilaian Aspek Ketepatan Ejaan 

Kategori 

Penilaian  

Komponen 

Penilaian 

Hasil Penilaian Bobot 

Nilai 

Bahasa Ketepatan 

Ejaan 

Pada komponen ketepatan ejaan diperoleh hasil 

kurang tepat karena terdapat tanda baca yang keliru 

penggunaannya seperti, penggunaan huruf tebal, 

huruf kapital, tanda hubung, tanda titik. 

2 

 

Menurut Sitepu (2012: 111) kesalahan pemakaian kaidah bahasa dalam buku 

teks pelajaran harus dihindari karena siswa menggunakan buku itu sebagai sumber 

utama dan rujukan dalam belajar dan menganggap isi buku itu luput dari berbagai 

kesalahan termasuk kesalahan kaidah bahasa.  

Selaian ketepatan ejaan, penilaian pada kategori bahasa memiliki dua aspek 

lainnya yakni aspek kebakuan kata dan aspek kesesuaian dengan perkembangan 

peserta didik. Berikut ini akan dijabarkan hasil penilaian aspek kebakuan kata dan 

aspek kesesuaian dengan perkembangan peserta didik.  

Tabel 4.11 Hasil Penilaian Aspek Kebakuan Kata 

Kategori 

Penilaian 

Aspek 

Penilaian 

Hasil Penilaian Bobot 

Nilai 

Bahasa Kebakuan 

kata 

Pada komponen kebakuan kata diperoleh hasil baik  

karena  semua kata yang ada di dalam buku siswa 

sudah baku. 

3 
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Menurut Sitepu (2012: 111) kesalahan pemakaian kaidah bahasa dalam buku 

teks pelajaran harus dihindari karena siswa menggunakan buku itu sebagai sumber 

utama dan rujukan dalam belajar dan menganggap isi buku itu luput dari berbagai 

kesalahan termasuk kesalahan kaidah bahasa. 

Tabel 4.12 Hasil Penilaian Aspek Kesesuaian dengan Tingkat Perkembangan Peserta 

Didik 

Kategori 

Penilaian 

Aspek 

Penilaian 

Hasil Penilaian Bobot 

Nilai 

Bahasa  Kesesuaian 

dengan 

tingkat 

perkembang

an peserta 

didik 

Pada komponen kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan peserta didik mendapatkan status 

kurang baik, karena di dalam buku siswa ini ada 

beberapa bahasa atau istilah yang sulit di mengerti 

oleh siswa pada tingkatan kelas X. 

 

2 

 

Musaddat, dkk (2011: 56) membagi kriteria kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan peserta didik berdasarkan tingkat keterbacaan yang  berhubungan 

dengan,  (1) panjang pendek kalimat dan kesulitan kata, (2) jenis atau bentuk huruf 

yang digunakan, (3) ukuran huruf yang digunakan, dan (4) kesederhanaan pemilihan 

bahasa (mudah dipahami). Namun pada kategori ini penulis hanya mengambil  satu 

poin saja yakni poin (4) kesederhanaan bahasa (mudah dipahami). Sementara itu 
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menurut Sitepu (2012: 118) menjelaskan bahwa kesulitan memilih kata yang 

dipahami oleh siswa secara nasional dapat juga terjadi karena perbedaan lingkungan. 

Kata “berselancar” dan “berjemur” mungkin sulit dipahami oleh siswa yang tinggal di 

daerah pegunungan, tetapi biasa bagiyang tinggal di daerah pantai. Oleh karena itu, 

apabila terdapat kata-kata yang berciri khusus, hendaknya diberikan penjelasan. 

Selaian kategori isi dan kebahasaan, yang tidak kalah penting yang harus 

dinilai pada buku siswa adalah penilaian kategori penyajian. Penyajian yang baik 

pada buku akan memberikan dampak positif bagi perkembangan siswa. Berikut ini 

akan dijabarkan hasil penilaian kategori penyajian yakni aspek ada tidaknya 

rangkuman dan soal latihan disetiap akhir bab.   

Tabel 4.13 Hasil Penilaian Aspek Ada Tidaknya Rangkuman Dan Soal Latihan 

Kategori 

Penilaian 

Aspek 

Penilaian 

Hasil Penilaian Bobot 

Nilai 

Penyajian  Ada 

tidaknya 

rangkuman 

dan soal 

latihan di 

akhir bab 

 Pada komponen ada tidaknya rangkuman dan soal 

latihan di akhir bab diperoleh hasil tidak baik karena 

tidak ditemukan satupun rangkuman dan soal latihan 

pada setiap akhir bab pelajaran. 

 

1 
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Rangkuman disetiap akhir bab berguna untuk mengingatkan kembali siswa 

terhadap materi yang telah dipelajari. Soal latihan akan menguatkan pemahaman 

konsep yang ada dalam materi. Siswa akan terbantu mengetahui isi materi yang 

panjang dengan membaca rangkuman yang ada di akhir bab. Rangkuman berisi hal-

hal penting yang harus diketahui siswa. 

Selain kategori isi, bahasa, penyajian, kategori yang tidak boleh dilewatkan 

dalam penilaian buku siswa adalah penilaian pada kategori tampilan. Tampilan  yang 

bagus sangat mempengaruhi minat siswa dalam memliki sekaligus membaca buku. 

Berikut ini akan dijabarkan hasil penilaian kategori tampilan aspek penggunaan 

warna dalam ilustrasi. 

Tabel 4.14 Hasil Penilaian Aspek Penggunaan Warna Dalam Ilustrasi 

Kategori 

Penilaian  

Komponen 

Penilaian 

Hasil Penilaian Bobot 

Nilai 

Tampilan  Penggunaan 

warna 

dalam 

ilustrasi 

Pada komponen penggunaan warna dalam ilustrasi 

diperoleh hasil tidak baik, karena di dalam buku 

siswa warna yang digunakan dalam ilustrasi hanya 

menggunakan satu warna.  

1 

 

Menurut Sitepu (2012: 150) penggunaan warna dalam ilustrasi buku teks 

pelajaran berfungsi untuk memberikan makna tertentu atau untuk estetika yang 

membuat daya tarik dan menimbulkan motivasi. Ilustrasi harus diberi warna apabila 



83 
 

warna itu fungsional atau memiliki makna khusus. Misalnya, penggunaan warna 

dalam gambar bendera adalah untuk memberikan makna tertentu. 

Perhitungan hasil pembobotan nilai pada buku siswa. 

Nilai akhir (NA) =
𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ𝑎𝑛  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
×100 

Nilai akhir (NA) =
14

21
×100= 66,66 dibulatkan menjadi 67. 

Berdasarkan penelitian kualitas buku siswa buku siswa kelas X, buku siswa 

kelas X berada pada kategori kurang berkualitas dengan nilai 67. Hal ini sesuai 

dengan kategori peneliaian yang telah dibuat, berkategori berkualitas mendapat nilai 

80-100, berkategori kurang berkualitas mendapat nilai 51-79, sedangkan untuk tidak 

berkualitas nilai 0-50. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian terhadap buku siswa bahasa Indonesia kelas X dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: 

 

1.  Kualitas buku siswa  Bahasa Indonesia kelas X dari segi isi pada komponen atau 

aspek kesesuaian dengan KI dan KD (indikator ) adalah berstatus kurang 

lengkap.  Hal ini disebabkan 42 indikator hanya 29 indikator yang memiliki 

materi dalam buku sedangkan 13 indikator tidak memiliki materi dalam buku. 9 

dari 29 indikator yang ada materi dalam buku mendapatkan status kurang lengkap 

yaitu,  2.2, 3.2, 4.5, 4.8, 5.3, 5.5, 5.7,  6.1, 6.6. dan 20 indikator mendapatkan 

status lengkap. Sedangkan pada komponen keaktualan materi  mendapat status 

aktual karena sebagian besar materi-materi atau peristiwa yang disajikan dalam 

buku tersebut merujuk pada tahun yang kurang dari lima tahun. 19 dari 44 dengan 

persentase 44% materi atau peristiwa di dalam buku merujuk pada tahun kurang 

dari lima tahun.  

2. Kualitas buku siswa Bahasa Indonesia dari segi bahasa pada komponen atau 

aspek ketepatan ejaan mendapatkan status kurang tepat. Hal ini disebabkan  

terdapat kesalahan dalam penggunaan tanda baca.  Aspek  kebakuan kata 

mendapatkan status baik. Hal ini disebabkan pada buku siswa  semua kata-kata 

yang digunakan adalah kata baku. Kemudian pada komponen kesesuaian dengan 
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tingkat perkembangan peserta didik medapatkan status kurang baik. Hal ini 

disebabkan ada beberapa bahasa atau istilah yang sulit dimengerti oleh siswa pada 

tingkatan kelas X. 

3. Kualitas buku siswa Bahasa Indonesia dari segi penyajian pada komponen ada 

tidaknya  rangkuman dan soal latiah disetiap akhir bab mendapatkan status 

tidak baik. Hal ini disebabkan tidak ditemukan pada akhir bab rangkuman dan 

soal latihan. 

4. Kualitas buku siswa dari segi tampilan yang menilai penggunaan warna 

ilustrasi mendapatkan status tidak baik. Hal ini disebabkan disetiap ilustrasi 

gambar yang di tampilkan tidak menggunakan warna  yang sesuai dengan 

aslinya. 

Sesuai uraian  hasil penilaian di atas dapat dinyatakan bahawa buku siswa kelas 

X yang disusun, diterbitkan dan disalurkan oleh Kementrian Pendidkan dan 

Kebudayaan kurang berkualitas,  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan 

oleh berbagai pihak yaitu: 

1. Bagi Pemerintah khususnya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

hendaknya lebih cermat dan teliti lagi dalam menyusun buku siswa. 
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2. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan hendaknya memerhatikan segala 

aspek yang menunjang penyusunan buku teks sehingga guru dan siswa dapat 

menggunakan buku dengan mudah dan menunjang pengetahuan siswa. 

3. Bagi guru hendaknya lebih cermat menelaah berbagai aspek yang ada di dalam 

buku siswa walaupun buku siswa ini dibagikan gratis kepada siswa agar siswa 

tidak mengalami kesulitan dalam menggunkan buku. 
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