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Abstrak

Permasalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah analisis kualitas
buku teks bahasa Indonesia kurikulum 2013 kelas VIII kajian isi, bahasa, penyajian
dan tampilan. Penelitian ini mendekripsikan kualitas buku teks bahasa Indonesia
terbitan kemndikbud. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode
studi pustaka.Setelah menggunakan metode pustaka, penelitian ini dilanjutkan dengan
metode catat.Kriteria yang dinilai berdasarkan dengan ketetapan BSNP, yaitu
kelayakan isi, bahasa, penyajian dan tampilan. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan dapat diketahui beberapa hal; Pertama  Kelayakan isi buku teks bahasa
Indonesia kelas VIII untuk SMP/Mts pada aspek kesesuaian materi dengan
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar mendapat kualifikasi sangat sesuai, semua
KI/KD yang ada sudah terpenuhi dalam buku teks. Aspek ke dua kemutakhiran
materi mendapat kualifikasi tidak mutakhir dengan persentasi 64,9%. Aspek ketiga
keakuratan materi mendapatkan kualifikasi kurang cermat dengan persentasi 50,6 %
teks yang memiliki sumber yang akurat.Kelayakan bahasa pada aspek kesesuaian
dengan kaidah kebahasaan Indonesia mendapat kualifikasi tepat dan kesesuaian
dengan tingkat perkembangan siswa mendapat kualifikasi sesuai dengan persentasi
95%.Kelayakan penyajian pada aspek teknik penyajian mendapat kualifikasi sangat
tepat. Aspek pendukung penyajian mendapatkan kualifikasi Lengkap dengan
persentasi 77,7%.Selanjutnya aspek penyajian pembelajaran mendapat kualifikasi
sangat lengkap.Kelayakan kegrafikan pada aspek ukuran buku mendapatkan
kualifikasi sangat sesuai.Aspek selanjutnya desain buku mendapatkan kualifikasi
sangat tepat.Aspek ketiga yakni penggunaan dan jenis huruf mendapatkan kualifikasi
sanga tepat.

Kata kunci :Analisis, Buku Teks, Kurikulum 2013
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Abstrak

The main issues studied in this research are the quality analysis of Indonesian
textbook curriculum 2013 class VIII study of content, language, presentation and
appearance. This study describes the quality of Indonesian textbooks published by
Kemendikbud. This research uses qualitative research with literature study method.
After using the literature method, this research continued with the method of record.
Criteria assessed based on the provisions of BSNP, namely the feasibility of content,
language, presentation and appearance. Based on the results of research conducted
can be known some things; First Eligibility of textbook content of Indonesian Class
VIII for SMP / Mts on material conformity aspect with Core Competence and Basic
Competence get qualified very appropriate, all KI / KD which have been fulfilled in
textbook. The second aspect of material upgrades is not up to date with a 64.9%
percentage. The third aspect of material accuracy gets less meticulous qualifications
with a 50.6% percentage of text that has an accurate source. The language feasibility
on the aspects of conformity with the linguistic principles of Indonesia is qualified
appropriately and the conformity with the level of student development gets qualified
in accordance with the 95% percentage. The feasibility of the presentation on the
presentation technique aspect is highly qualified. The supporting aspect of the
presentation gets the qualification Complete with the percentage of 77.7%.
Furthermore the presentation aspect of the learning gets very complete qualification.
The feasibility of graph on the book size aspect to get qualified is very appropriate.
The next aspect of the book design gets qualified very precisely. The third aspect of
use and the type of font get qualified is very precise.

Keywords: Analysis, Textbook, Curriculum 2013.



A. PENDAHULUAN

Buku teksadalahsaranabelajar

yang digunakan di sekolah-

sekolahdan di

perguruantinggiuntukmenunjang

suatu program pengajaran

(Buckingham dalam Tarigan 2009:

12).Peran buku teks

sangatdominan karena buku teks

merupakan bahan acuan pokok

dalam menyampaikan materi .

Penulis buku teks harus memahami

dasar-dasar kurikulum yang

digunakan, agar memudahkan guru

menggunakannya dalam proses

pembelajaran.

Buku teks merupakan buku

pelajaran yang ditujukan bagi

siswa pada jenjang pendidikan

tertentu, untuk bidang studi

tertentu dan ditulis oleh para pakar

di bidang tertentu. Berdasarkan

Permendiknas No. 2 Tahun 2008

mengenai buku teks, pada pasal 1

dijelaskan bahwa: ”Buku teks

adalah buku acuan wajib untuk

digunakan di satuan pendidikan

dasar dan menengah atau

perguruan tinggi yang memuat

materi pembelajaran

dalamrangkapeningkatankeimanan,

ketakwaan, akhlakmulia,

dankepribadian,

penguasaanilmupengetahuandan te

knologi,

peningkatankepekaandankemampu

anestetis,

peningkatankemampuankinestetisd

ankesehatan yang

disusunberdasarkanstandarnasional

pendidikan”.

Menurut BSNP tentang

kelayakanbukuteks yang telah

diatur pada peraturan pemerintah

tahun 2005 pasal 43 ayat 5

menyatakan bahwa kelayakanisi,



bahasa, penyajian,

dankegrafikanatautampilan,

bukutekspelajarandinilaioleh

BSNP

danditetapkandenganperaturan

menteri. Buku teks Bahasa

Indonesia terbitan Kemendikbud

jenjang SMP/MTs kelas VIII

kurikulum 2013 menjadi bahan

ajar di sekolah selama ini berasal

dari departemen pendidikan dan

kebudayan (Depdikbud)

diterbitkan oleh Kementrian

Pendidikan dan Kebudayaan

memuat kriteria kualitas buku teks

yang telah ditetapkan oleh BSNP

yang memenuhi syarat kelayakan,

yang meliputi empat aspek yaitu:

1. Kelayakan isi memuat

komponen:

a. kesesuaian materi dengan

Kompetensi Inti (KI) dan

Kompotensi Dasar (KD)

b. Kesesuaian materi dengan

kurikulum

c. keakuratan materi

d. kemutakhiran materi

e. pengayaan

f. Substansi keilmuan dan

life skill

g. Mendorong keingintahuan

2. Kelayakan Bahasa memuat

komponnen:

a. Lugas

b. Komunikatif

c. Diaologis dan

interaktif

d. Kesesuaian dengan

perkembangan peserta

didik

e. Kesesuaian dengan

kaidah bahasa

Indonesia

f. Penggunaan istilah,

simbol, dan ikon



3. Kelayakan Penyajian memuat

komponen:

a. Teknik penyajian

b. Pendukung penyajian

c. Penyajian pembelajaran

d. Koherensi dan keruntutan

alur pikir.

4. Kelayakan Kegrafikan memuat

komponen:

a. Ukuran format buku

b. Desain buku

c. Ilustrasi

d. Penggunaan dan jenis

huruf

e. Kualitas kertas,

cetakan dan jilidan

f. dengan kebutuhan

siswa.

Selanjutnya berdasarkan

pengamatan dan penilaian

yang dilakukan oleh BSNP

sejak tahun 2005, ada

banyak kelemahan yang

ditemukan pada buku teks

berkaitan dengan aspek isi,

metode penyajian, bahasa

dan juga dalam hal ilustrasi

(Buletin BSNP, 2007).

Selain itu penelitian yang

dilakukan oleh Ahmad

Suja’i (2014:62) dalam

skripsinya yang berjudul

Analisis Buku Siswa

Bahasa Indonesia Kelas VII

Kurikulum 2013 Kajian Isi,

Bahasa dan Tampilan

terdapat beberapa materi

yang tidak lengkap atau

tidak sesuai dengan

Kompetensi Inti (KI) dan

Kompetensi Dasar (KD).

Beberapa kajian dan contoh

kasus buku teks bermasalah di atas

merupakan hal yang



melatarbelakangi penelitian ini

dengan judul Analisis Buku Teks

Bahasa Indonesia Kelas VIII

Kurikulum 2013 Kajian Isi,

Bahasa, Penyajian dan

Tampilan.Adapun batasan-batasan

masalah yang digunakan untuk

menganalisis adalah 1. Kelayakan

isi memuat komponen a) tingkat

kesesuaian materi dengan

Kompetensi Inti (KI) dan

Kompotensi Dasar (KD); b)

kemutakhiran materi; c)

keakuratan materi; 2. Kelayakan

Bahasa memuat komponen a)

Kesesuaian dengan kaidah bahasa

Indonesia;b) Kesesuaian dengan

perkembangan peserta didik;3.

Kelayakan Penyajian memuat

komponen a)Teknik penyajian; b)

Pendukung penyajian; c)Penyajian

pembelajaran; 4.Kelayakan

Kegrafikan atau Tampilan memuat

komponen a) ukuran format buku;

b) desain buku; c) penggunaan dan

jenis huruf.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian

kualitatif.Metode pengumpulan data

yang digunakan akan dirincikan seperti

berikut:

a. Metode Pustaka

Teknik pustaka adalah

mempergunakan sumber-sumber

tertulis untukmemperoleh

data.Dalam penelitian ini penulis

menggunakan sumber

tertulispapan hasil penelitian-

penelitian terdahulu tentang

analisis buku teks.

b. Catat

Metode catat dilakukan oleh

peneliti bertujuan untuk

mengumpulkan hal-hal penting yang



didapatkan selama meneliti.Selain itu

juga metode catat juga bertujuan untuk

mengumpulkan informasi tentang

objek yang diteliti. Pada penelitian ini

,peneliti melakukan metode catat

untuk mengumpulkan informasi dari

berbagai sumber.

Tekhnik analisis data yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu pendekatan

kuantitatif berupa persentasi dengan

rumus:

N = ___X__ x 100 %

Y

Ketrangan : X= skor hasil

Y = skor maxsimal

N = Hasil persentasi

Selanjutnya penelitian ini juga

menggunakan pendekatan kualitatif

yaitu menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

sumber utama yakni Buku Teks

Bahasa Indonesia kelas VIII untuk

SMP/Mts edisi revisi 2017 berupa isi

buku teks, bahasa buku teks, penyajian

buku teks dan tampilan buku teks.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kelayakan Isi

a. Kesesuaian materi

dengan KI/KD

Buku teks pelajaran Bahasa

Indonesia yang baik seharusnya berisi

materi yang mendukung tercapainya

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi

Dasar (KD) dari mata pelajaran

tersebut.berikut ini akan diuraikan

hasil penilaian kesesuaian materi

dengan KI dan KD yang ada dalam

buku teks Bahasa

Indonesia.Berdasarkan hasil penelitian

yang dilakukan, persentasi yang

didapatkan adalah 100%. Setiap

kompetensi inti dan kompetensi dasar

yang dituntut dalam silabus, dalam

buku teks bahasa Indonesia sudah

terpenuhi.

Berdasarkan hasil yang

didapatkan, maka kualifikasi untuk

kesesuaian materi dengan kompetensi



inti dan kompetensi dasar sangat

sesuai. Setiap kompetensi inti dan

kompetensi dasar yang dituntut dalam

silabus, dalam buku teks bahasa

Indonesia kelas VIII SMP/Mts sudah

sangat lengkap. Setiap materi

dijabarkan sesuai dengan tuntutan

KI/KD.

b. Kemutakhiran materi

Kemutakhiran materi dalam buku teks

Bahasa Indonesia untuk SMP/Mts

kelas VIII dinilai dari dua aspek yaitu,

teks materi atau peristiwa yang ada

dalam buku dan daftar pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian

terhadap buku teks Bahasa Indonesia

SMP/Mts kelas VIII terdapat 42 teks

bacaan dari 9 bab materi yang ada.

Dari 42 teks tersebut hanya 10 teks

yang mencantumkan tahun terbit teks.

Hasil persentasi untuk kemutakhiran

materi teks bacaan hanya 23,8% ,

sedangkan 76,1 % teks yang tidak

menampilkan tahun terbit teks.

Buku teks Bahasa Indonesia untuk

SMP/Mts Kelas VIII terbitan

kemendikbud ini menyajikan 57 daftar

pustaka. Berdasarkan tabel di atas

dapat dilihat daftar pustka yang

menyajikan refrensi materi di atas 10

tahun sebanyak 37 refrensi dengan

persentasi 64,9 %. Selanjutnya  daftar

pustaka yang menyajikan refrensi

materi di bawah 10 tahun (6-10 tahun )

terakhir sebanyak 17 refrensi dengan

hasil persentasi 31,4 %. Daftar pustka

yang menyajikan refrensi materi 0-5

tahun terakhir hanya 3 refrensi dengan

hasil persentasi 5,5 %. Hasil persentasi

tersebut didapatkan dari rumus yang

sudah dijelaskan sebelumnya ( skor

akhir/ skor maksimal x 100).

Berdasarkan hasil tersebut maka status

kelayakan isi untuk kemutakhiran



materi adalah tidak mutakhir, karena

menyajikan lebih dari 60% materi

dengan refrensi di atas 10 tahun

terakhir.Selain itu masih banyak teks

yang tidak dicantumkan tahun terbit

pada sumber yang ada.

Berdasarkan penjelasan dan hasil

persentasi kedua aspek di atas yang

berkaitan dengan kemutakhiran materi,

maka buku teks Bahasa Indonesia

untuk SMP/Mts Kelas VIII terbitan

kemndikbud  mendapat kualifikasi

tidak mutakhirdengan skor 1.

c. Keakuratan Materi

Menurut BSNP keakuratan materi

dalam kriteria kualitas buku teks

Bahasa Indonesia meliputi keakuratan

konsep dan teori sesuai dengan

kenyataan.Materi yang disajikan dalam

buku teks harus sesuai dengan

kenyataan, tidak dibuat-buat dan

efesien untuk meningkatkan

pemahaman peserta didik.

Berdasarkan tabel di atas hasil

persentasi untuk ilustari yang memiliki

sumber yang akurat adalah 50,6% ,

sedangkan untuk ilustrasi yang tidak

memiliki sumber sebanyak 49,3 %.

Dari 9 bab yang ada Buku teks Bahasa

Indonesia untuk SMP/Mts Kelas VIII

menyajikan 75 ilustrasi. Terdapat 38

ilustrasi yang memiliki sumber yang

akurat, ilustrasi tersebut berupa

gambar, konsep, diagram ataupun teori

yang digunakan penulis untuk menarik

minat pembaca. Sedangkan 37 ilustrasi

yang tidak memiliki sumber yang

akurat.Selain itu gambar yang

digunakan dalam menyajikan teks

puisipun tidak memiliki sumber yang

akurat.

2. Kelayakan Bahasa



Ada dua komponen yang akan

dianalisis yaitu kesesuaian dengan

kaidah bahasa Indonesia dan

kesesuaian dengan tingkat

perkembangan peserta didik.  Pertama

kesesuaian dengan kaidah

bahasaIndonesia dinilai dari segi

pemilihan kata, penyusunan kalimat

dan tanda baca. Sedangkan untuk

kesesuaian dengan tingkat

perkembangan peserta didik dinilai

dari segi tingkat perkembangan

intelektual dan tingkat perkembangan

emosional peserta didik.

a. Kesesuaian Kaidah Bahasa

dan Tingkat Perkembangan

Peserta Didik

Kata atau kalimat yang digunakan

dalam buku teks harus mengacu pada

kaidah bahasa Indonesia yang baik dan

benar, serta sesuai dengan Ejaan Yang

Disempurnakan (EYD) serta bahasa

yanag digunakan harus sesuai dengan

tingkat perkembangan peserta didik.

Berikut ini akan disajikan hasil

penelitian tentang kelayakan bahasa

dari segi kaidah kebahasaan Indonesia

dan kesesuaina tingkat perkembangan

peserta didik.

Berdasarkan hasil analisis

kelayakan bahasa pada setiap bab.

Berikut ini akan dijabarkan hasil

persentasi setiap bab, kemudian akan

dicari hasil persentasi seluruh bab.

Tabel 4.2.2 Skor Hasil Seluruh
Bab

BAB SKOR
KELAYAKAN

1 90%

2 85 %

3 95%

4 100%



5 90%

6 100%

7 100%

8 100%

9 95%

TOTAL 855

RATA-

RATA

95 %

Hasil persentasi untuk seluruh

bab adalah 95%, untuk kelayakan

bahasa mendapakan statu sesuai daris

segi kesesuaian dengan kaidah bahasa

Indonesia dan kesesuaian dengan

tingkat perkembangan peserta didik.

3. Kelayakan Penyajian

a. Teknik Penyajian

Teknik penyajian merupakan faktor

penentu kualitas suatu Buku teks.

Teknik penyajian dalam BTBI

meliputi Konsistensi sistematika sajian

dalam bab.konsistensi sistematika

penyajian dalam setiap bab, yakni

harus memiliki pendahuluan, isi dan

penutup.Hasil persentasi dari teknik

penyajian adalah 100% . Berdasarkan

descriptor teknik penyajian, dari 9

babyang ada konsitensi sistematika

penyajian setiap seluruh bab sudah

sangat tepat.

b. Pendukung Penyajian

Pendukung penyajian dari BTBI

berhubungan dengan penyajian yang

dapat memotivasi pembaca khususnya

siswa dalam membaca suatu BTBI

baik SMP maupun SMA.

Berdasrkan tabel di atas dapat

pedukung penyajian sudah lengkap

dengan persentasi 77,7%.  Pembangkit

motivasi pada setiap bab ada, dapat

dilihat pada awal bab (terlampir).

Setiap materi yang disajikan selau

memeberikan contoh-contoh soal.



Pada bab 1 dapat dilihat halaman 3

(terlampir). Setiap akhir bab selalu di

akhiri oleh latihan-latihan untuk

mengasah kemampuan dan kepahaman

siswa terhadap materi tersebut.

c. Penyajian Pembelajaran

Penyajian dalam sebuah BTBI

untuk SMP dan SMA harus bersifat

interaktif dan partisipatif yaitu ada

bagian yang mengajak pembaca untuk

berpartisipasi.Penyajian dalam sebuah

BTBI juga berkaitan dengan metode

dan pendekatan penyajian yang

biasanya diarahkan ke metode

inkuiri/eksperimen, dan pada akhir

setiap bab minimum memuat

materi/latihan yang dapat dipraktekkan

oleh peserta didik.

d. Penyajian pembelajaran pada

buku teks bahasa Indonesia

kelas VIII untuk SMP/Mts

sudah sesuai . pada setia bab

terdapat soal yang bersifat

mengajak pembaca untuk

berpartisipasi, serta

menggunakan metode inkuiri

4. Kelayakan Tampilan

a. Ukuran Buku

Buku teks bahasa Indonesia kelas VIII

untuk SMP/Mts kurikulum 2013

berdasarkan aspek ukuran buku

mendapat status sangat tepat. Buku

tersebut menggunakan ukuran buku

yang sesuai dengan ketentuan ISO.

Sesuai dengan landasan teori pada bab

sebelumnya ,etentuan ISO untuk

kategori SMP/Mts dan

SMA/MA/SMK/MAK ada tiga

kategori yakni;A4 (210 X 297 mm),

A5 (148 x 210 mm), B5 ( 176 x 250

mm). Buku teks bahasa Indonesia

kelas VIII untuk SMP/Mts kurikulum

2013 menggunakan ukuran buku B5



(176 x 250 mm) dengan  bentuk

vertikal.

b. Desain Buku

Desain buku yang digunakanpada

buku bahasa Indonesia kelas VIII

untuk SMP/Mts sudah sangat sesuai.

Ilustrasi yang digunakan sudah

tepat.Desain kulit BTBI yang

menarik,mencerminkan kenegaraan

dengan lambang bendera merah putih.

Selain itu ilustrasi yang digunakan

sudah tepat, mencerminkan siswa yang

harus giat belajar dan

membaca.Selanjutnya Desain isi pada

BTBI mudah dibaca dan mendukung

materi. Ini dilihat dari jenis font,

ukuran font, warna font, bentuk

paragraf, ilustrasi, dan ilustrasi gambar

yang digunakan dalam Buku teks

bahasa Indonesia sudah sesuai.

c. Penggunaan dan Jenis Huruf

Ukuran huruf diukur berdasarkan

tinggi huruf dan dinyatakan dalam

satuan ukuran point. Satu point adalah

sama dengan 0,0138 inch. Ukuran

yang lazim untuk buku teks adalah 10,

11 dan 12 point. Buku bahasa

Indonesia kelas VIII untuk SMP/Mts

sudah menggunakan jenis huruf yang

sesuai dengan standar yang ditentukan.

Buku teks bahasa Indonesia kelas VIII

untuk SMP/Mts disusun dengan hurf

minion Pro, 12 pt, dan jenis huruf

Times New Roman

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang

sudah dilakukan, buku teks bahasa

Indonesia untuk kelas VIII refisi

20117 terbitan Kemendikbud ini sudah

layak digunakan sebagai refrensi bagi

siswa dalam proses belajar mengajar.

Adapun hasil persentasi yang kurang

sesuai yakni pada Kelayakan Isi, aspek



kemutakhiran materi mendapatkan

persentasi 64,9% materi yang tidak

mutakhir dan keakuratan materi materi

terdapat 50,6% materi yang tidak

akurat atau tidak memiliki sumber

yangjelas.
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