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SARI 
 
Eka Setyawati. 2011. Perbandingan HasilPenilaianBuku Teks Geografi Kelas XI 
Terbitan Esis, Erlangga, dan Cempaka Putih yang Banyak Digunakan Di SMA 
Negeri Se-Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010/2011Berdasarkan Standar 
BSNP. Skripsi. Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 
Semarang. 
 
Kata kunci: Perbandingan, Penilaian, Buku teks Geografi, BSNP 
 

Buku teksGeografi merupakan sumber belajar yang paling umum 
digunakan dalam pembelajaran geografi. Setiap sekolah memiliki berbagai macam 
buku teks sebagai panduan dalam melaksanakan pembelajaran namun kualitas 
tiap-tiap buku teks berbeda-beda. Pengadaan buku teks yang digunakan harus 
dapat memenuhi kriteria yang dapat menunjang tercapainya kualitas pendidikan. 
BSNP mengembangkan instrumen penilaian buku teks meliputi empat komponen 
yaitu kelayakan isi, kelayakan kebahasaan, kelayakan penyajian, dan kelayakan 
kegrafikaan. Buku yang lolos penilaian dinyatakan sebagai buku yang sesuai 
dengan standar BSNP. Permasalahan yang dikaji adalah 1)apakah buku geografi 
SMA kelas XI terbitan Esis, Erlangga, dan Cempaka Putih yang banyak 
digunakan di SMA Negeri se-Kabupaten Banjarnegara sudah sesuai dengan 
standar BSNP? 2) Bagaimanakahperbandingan hasil penilaianbuku geografi SMA 
kelas XI terbitan Esis, Erlangga, dan Cempaka Putih yang banyak digunakan di 
SMA Negeri se-Kabupaten Banjarnegara berdasarkan standar BSNP? Tujuan 
penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui kesesuaian buku geografi SMA kelas XI 
terbitan Esis, Erlangga, dan Cempaka Putih yang banyak digunakan di SMA 
Negeri se-Kabupaten Banjarnegaradengan standar BSNP. 2) Untuk mengetahui 
perbandingan hasil penilaianbuku geografi SMA kelas XI terbitan Esis, Erlangga, 
dan Cempaka Putih yang banyak digunakan di SMA Negeri se-Kabupaten 
Banjarnegara berdasarkan standar BSNP. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 18 buku geografi SMA kelas XI yang 
digunakan di SMA Negeri se-Kabupaten Banjarnegara tahun 2010/2011. Teknik 
pengambilan sampelnya adalah Purposive Sampling dengan pertimbangan 
tertentu dan keterbatasan waktusehingga peneliti mengambil 3 buku teksGeografi 
kelas XI yang paling banyak digunakan di SMA Negeri se-kabupaten 
Banjarnegara tahun 2010/2011 sebagai sampel penelitiannya.Buku tersebut adalah 
buku Geografi SMA kelas XI terbitan Esis tahun terbit 2007 karangan Marah Uli 
Harahap, dkk yang disimbolkan sebagai buku A, buku Geografi SMA kelas XI 
terbitan Erlangga tahun terbit 2006  karangan Wardiyatmoko yang disimbolkan 
sebagai buku B, danbuku Geografi SMA kelas XI terbitan Cempaka Putih tahun 
terbit 2007 karangan Eni Anjayani dan Tri Haryanto yang disimbolkan sebagai 
buku C. Fokus yang diteliti adalah kelayakan isi, kelayakan kebahasaan, 
kelayakan penyajian, dan kelayakan kegrafikaan. Data diperoleh menggunakan 
observasi dan wawancara. Data penelitian dianalisis menggunakan metode 
Deskriptif Persentase. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku yang diteliti memiliki kualitas 
yang berbeda-beda namun ketiga buku tersebut sudah sesuai dengan standar 
BSNP, hal ini dibuktikan dari hasil penilaian buku pada masing-masing 
komponen.Ada dua buku yang berkriteria sangat sesuai yaitu buku geografi kelas 
XI terbitan Cempaka Putih yang disimbolkan dengan huruf C dan buku geografi 
kelas XI terbitan Erlangga yang disimbolkan dengan huruf B namun dalam 
perolehan skornya buku C merupakan buku yang memperoleh penilaian terbaik 
dibandingkan dengan buku geografi yang lain dengan skor penilaian 102,02 dan 
hasil persentase 94,46%, dan buku B sebagai buku terbaik kedua dengan 
perolehan skor 90,06 dan hasil persentase 83,38%. Sedangkan buku geografi kelas 
XI terbitan Esis yang disimbolkan dengan buku A merupakan buku yang 
memperoleh penilaian terendah dengan skor 85,52 dan hasil persentase 79,18% 
masuk pada kriteria sesuai. Perbedaan hasil tersebut didasarkan pada perbedaan 
kesesuaian buku teks pada masing-masing komponen dengan standar yang telah 
ditentukan oleh BSNP. 

Disimpulkan bahwa tiga buku teksGeografi kelas XI yang paling banyak 
digunakan di SMA Negeri se-Kabupaten Banjarnegara tahun 2010/2011 sudah 
baik dan sudah sesuai dengan standar BSNP namun kualitasnya berbeda-beda. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan bahwa dalam melaksanakan 
kegiatan pembelajaran, guru perlu memilih buku teks yang berkualitas dan sesuai 
dengan standar BSNP, sehingga tidak mengalami kesulitan dan kesalahan dalam 
penyampaian materi selain itu berdasarkan hasil penelitian, penulis 
merekomendasikan buku C sebagai buku teks utama dalam kegiatan pembelajaran 
dikarenakan buku tersebut memiliki kesesuaian tertinggi dengan standar BSNP. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Masa depan bangsa sangat tergantung pada kondisi pendidikan 

karena pendidikan merupakan investasi masa depan bangsa dimana anak 

bangsa dididik agar bisa meneruskan gerak langkah kehidupan bangsa 

menjadi bangsa yang maju dan berpendidikan serta bermoral. Menurut 

Brubacher (1987:371) dalam Suwarno (2006:20) bahwa pendidikan adalah 

proses pengembangan potensi, kemampuan, dan kapasitas manusia yang 

mudah dipengaruhi oleh kebiasaan, kemudian disempurnakan dengan 

kebiasaan-kebiasaan yang baik, didukung dengan alat (media) yang 

disusun dengan sedemikian rupa, sehingga pendidikan dapat digunakan 

untuk menolong orang lain atau dirinya sendiri dalam mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan.Dari pengertian tersebut dapat diketahui 

bahwa begitu besar fungsi pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Kemajuan bangsa tidak hanya didorong oleh perkembangan 

teknologi dan industri saja namun juga perlu didorong oleh kemajuan 

sumber daya manusianya. Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia suatu bangsa dapat ditempuh melalui pengadaan pendidikan 

yang bermutu. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan 

dengan pengadaan buku-buku teks yang baik sebagai sarana kelengkapan 

sumber pembelajaran. Buku yang digunakan harus memiliki kualitas yang 

baik, mampu menyajikan materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku, 
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sesuai dengan perkembangan IPTEK dan mudah dipahami oleh pendidik 

dan peserta didik. 

Sistem pendidikan di sekolah tidak terlepas dari kurikulum, karena 

kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh 

setiap satuan pendidikan baik oleh pengelola maupun oleh penyelenggara, 

khususnya oleh guru dan kepala sekolah. Kurikulum adalah sesuatu yang 

direncanakan sebagai pegangan guna mencapai tujuan pendidikan 

(Nasution, 2006:8). Kurikulum tersebut akan senantiasa berubah seiring 

dengan perkembangan zaman. Perubahan kurikulum terjadi karena banyak 

pendirian yang berbeda-beda sehingga ketidakpuasan dengan kurikulum 

yang berlaku memberi dorongan untuk mencari kurikulum yang baru. 

Seperti yang terjadi di Indonesia dengan kurikulum terbaru yaitu 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) setelah Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK). 

Kurikulum 2004 (KBK) dianggap masih mengalami berbagai 

kendala. Oleh karena itu pemerintah melakukan penyempurnaan 

kurikulum agar sistem pendidikan nasional selalu relevan dan kompetitif. 

Penyempurnaan kurikulum dilakukan sejalan dengan undang-undang 

sistem pendidikan nasonal pasal 35 dan 36 yang menekankan perlunya 

peningkatan standar nasional pendidikan sebagai acuan kurikulum secara 

berencana dan berkala (Mulyasa 2006:3). 

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia mengacu pada kurikulum 

yang telah ditetapkan. Adapun kurikulum yang berlaku saat ini adalah 
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kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP adalah kurikulum yang 

dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah/daerah, 

karakteristik sekolah/daerah, sosial budaya masyarakat setempat,dan 

karakteristik peserta didik (Mulyasa, 2006:20). KTSP merupakan upaya 

untuk menyempurnakan kurikulum agar lebih familiar dengan guru, 

karena guru banyak dilibatkan diharapkan memiliki tanggungjawab yang 

memadai sehingga materi yang diajarkan harus sesuai dengan kurikulum 

yang ada. 

Selain kurikulum, buku teks juga merupakan bagian dari 

kelangsungan pendidikan. Dengan buku teks, pelaksanaan pendidikan 

dapat lebih lancar. Guru dapat mengelola kegiatan pembelajaran secara 

aktif dan efisien lewat sarana buku. Selain itu, siswa juga mampu 

mengikuti kegiatan pembelajaran secara maksimal (Muslich, 2010:23). 

Dalam proses pembelajaran penggunaan buku teks sangat membantu guru 

dalam proses transfer ilmu. Buku teks merupakan sumber belajar bagi 

siswa dan sebagai acuan bagi guru. Buku teks dapat digunakan sebagai 

wahana bagi peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran selain 

memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Buku teks 

menghimpun hal-hal yang dituntut oleh kurikulum dan mata pelajaran 

yang relevan. Buku teks juga menyajikan materi-materi penting yang 

harus disampaikan kepada siswa, termasuk materi tentang perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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Sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2008 Bab III Pasal 4 Butir ke-1 

mengungkapkan bahwa buku teks pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah kelayakan pakainya disesuaikan dengan acuan Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP). BSNP memiliki standar penilaian tertentu, 

sehingga diharapkan buku, modul atau diktat yang digunakan dalam 

pembelajaran dapat memenuhi standar kualitas yang ditentukan 

(Sembiring dalam Izzati, 2009) 

Kualitas buku teks yang beredar di sekolah-sekolah belum 

sepenuhnya sempurna dan masih banyak terdapat keganjilan-keganjilan. 

Muslich (2010:39) menjelaskan keganjilan tersebut meliputi: 1). Masih 

terdapat buku teks yang tidak sesuai dengan pesan kurikulum; 2) terdapat 

buku teks yang hanya berisi pokok-pokok materi (semacam ringkasan); 3). 

Terdapat buku teks yang uraiannya sangat teknis; 4). Terdapat buku teks 

yang tidak sesuai dengan pesan pola pikir siswa; 5) terdapat buku teks 

yang kurang applicable. Dengan demikian guru harus mampu memilih 

mana buku yang mempunyai kriteria ideal, baik dilihat dari kesesuaiannya 

dengan kurikulum, kesesuaiannya bagi siswa maupun tingkat dan daya 

aplikasinya. Begitu pula dengan buku teks Geografi sebagai buku 

pegangan untuk penyampaian materi dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di delapan SMA 

Negeri di Kabupaten Banjarnegara yaitu di SMA N 1 Banjarnegara, SMA 

N 1 Batur, SMA N 1 Bawang, SMA N 1 Karangkobar, SMA N 1 

Purwareja Klampok, SMA N 1 Purwanegara, SMA N 1 Sigaluh, dan SMA 



5 
 

 
 

N 1 Wanadadi, terdapat 22 jenis buku geografi namun yang digunakan 

sebagai buku teks dalam proses pembelajaran geografi kelas XI hanya 18 

buku. Hasil observasi dapat dilihat di Lampiran 1. 

Dalam penelitian ini akan dianalisis tiga buku Geografi kelas XI 

sesuai dengan parameter BSNP. Sampel buku yang yang akan dianalisis 

diambil berdasarkan persentase terbanyak yaitu buku Geografi SMA kelas 

XI terbitan Esis tahun terbit 2007 karangan Marah Uli Harahap, dkk, buku 

Geografi SMA kelas XI terbitan Erlangga tahun terbit 2006 karangan 

Wardiyatmoko, dan buku Geografi SMA kelas XI terbitan Cempaka Putih 

tahun terbit 2007 karangan Eni Anjayani dan Tri Haryanto. Sedangkan 

hasil wawancara yang dilaksanakan bersamaan dengan observasi awal 

yang dilaksanakan pada tanggal 7-19 Februari  2011 dengan guru yang 

mengampu mata pelajaran Geografi bahwa sebagian besar buku-buku 

geografi yang digunakan dalam proses pembelajaran tidak sepenuhnya 

sempurna seperti materi yang disajikan terlalu padat dan berbelit-belit. Hal 

ini yang menyebabkan siswa kurang tertarik untuk membaca dan 

mempelajari buku tersebut karena siswa kesulitan dalam menentukan 

pokok materi dalam bacaan tersebut sehingga sebagian besar guru geografi 

SMA di Kabupaten Banjarnegara menggunakan buku dari berbagai 

sumber buku walaupun ada beberapa buku yang masih menggunakan 

kurikulum lama guna melengkapi materi antara buku yang satu dengan 

buku yang lain.  
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Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan dilakukan 

dengan judul “Perbandingan Hasil Penilaian Buku Teks Geografi Kelas XI 

Terbitan Esis, Erlangga, dan Cempaka Putih yang Banyak Digunakan di 

SMA Negeri se-Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010/2011 Berdasarkan 

Standar BNSP”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan 

yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah buku Geografi SMA kelas XI terbitan Esis, Erlangga, dan 

Cempaka Putih yang banyak digunakan di SMA Negeri Se-kabupaten 

Banjarnegara sudah sesuai dengan standar BSNP? 

2. Bagaimanakah perbandingan hasil penilaian buku Geografi SMA kelas 

XI terbitan Esis, Erlangga, dan Cempaka Putih yang banyak digunakan 

di SMA Negeri se-Kabupaten Banjarnegara berdasarkan standar BSNP? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui kesesuaianbuku Geografi SMA kelas XI terbitan 

Esis, Erlangga, dan Cempaka Putih yang banyak digunakan di SMA 

Negeri se-Kabupaten Banjarnegara dengan standar BSNP. 

1. Untuk mengetahui perbandingan hasil penilaian buku Geografi SMA 

kelas XI terbitan Esis, Erlangga, dan Cempaka Putih yang banyak 

digunakan di SMA Negeri se-Kabupaten Banjarnegaraberdasarkan 

standar BSNP. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan acuan dan informasi bagi penelitian yang sejenis 

pada masa yang akan datang 

b. Sebagai referensi tambahan dan bahan kajian dalam menambah 

khasanah ilmu dibidang penilaian buku pelajaran yang berkaitan 

dengan standar BSNP. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, dapat dijadikan sebagai bahan masukan sebagai 

kriteria dalam pemilihan buku teks yang baik sebagai salah satu 

sumber pembelajaran. 

b. Bagi sekolah, dapat menentukan buku teks yang baik yang 

digunakan sebagai pegangan guru sehingga dapat meningkatkan 

mutu pendidikan. 

c. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam 

menentukanbuku teks geografi yang baik dan benar. 

E. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap judul penelitian, 

peneliti memberikan pengertian dan batasan untuk istilah yang digunakan 

judul tersebut: 

1. Perbandingan adalah pertimbangan, perbedaan (selisih) kesamaan 

(Kamus Bahasa Indonesia, 2008) 
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2. Penilaian adalah proses, cara, perbuatan menilai (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2008) 

Perbandingan penilaian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

perbandingan penilaian buku teks berdasarkan standar BSNP, 

meliputi: 

a. Kelayakan isi buku 

b. Kelayakan penyajian 

c. Kelayakan kebahasaan 

d. Kelayakan kegrafikaan 

3. Buku teks/ Buku teks/ Buku pelajaran yaitu buku yang berisi uraian 

tentang bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu, yang 

disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan 

tertentu, orientasi pembelajaran dan perkembangan siswa untuk 

diasimilasikan. Buku ini dipakai sebagai sarana belajar dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah (Muslich, 2010:24).  

  Buku teks yang akan dinilai adalah  

1. Buku Geografi SMA kelas XI terbitan Esis tahun terbit 2007 

karangan Marah Uli Harahap, dkk. 

2. Buku Geografi SMA kelas XI terbitan Erlangga tahun terbit 2006 

karangan Wardiyatmoko. 

3. Buku Geografi SMA kelas XI terbitan Cempaka Putih tahun terbit 

2007 karangan Eni Anjayani dan Tri Haryanto. 
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  Ketiga buku tersebut didasarkan pada hasil observasi awal di SMA 

Negeri se-Kabupaten Banjarnegara. 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika skripsi bertujuan untuk memudahkan menyimak 

skripsi, adapun sistematika skripsi ini sebagai berikut: 

Bagian awal berisi halaman judul, sari, halaman pengesahan, 

halaman motto dan persembahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 

dan lampiran. 

Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yaitu: bab I pendahuluan, 

yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, penegasan istilah. Bab II berisi tinjauan pustaka dan kerangka 

berpikir. Bab III metode penelitian yang berisi dasar penelitian, fokus 

penelitian, metode pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, metode 

analisis data. Bab VI merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab V 

penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka yang digunakan sebagai 

acuan dalam penelitian dan lampiran-lampiran yang memuat kelengkapan-

kelengkapan yang berkaitan dengan skripsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu mengenai analisis buku teks pernah dilakukan 

oleh beberapa peneliti, namun fokus yang ditekankan dalam penelitian 

tersebut berbeda-beda (Lihat Tabel 1). Buku teks pelajaran yang 

digunakan oleh guru disetiap mata pelajaran yang diampu belum tentu 

memiliki kesesuaian dengan standar BSNP sehingga setiap buku memiliki 

kualitas yang berbeda-beda. 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu Tentang Buku teks Geografi 
No Nama Judul Tahun Variabel 
1. Rindu 

Alam 
Rinjani 

Analisis buku 
pelajaran Geografi 
kelas X SMA/MA 
terbitan Erlangga pada 
kompetensi dasar 
menganalisis hidrosfer 
dan dampaknya 
terhadap kehidupan di 
muka bumi 

2010 1. Tingkat kesesuaian 
isi dengan 
kurikulum 

2. Tingkat kebenaran 
konsep 

3. Tingkat kebenaran 
bahasa 

4. Fungsi media 
dalam buku teks 
geografi 

2. Dadang 
Fajar. 
G 

Kajian buku teks 
pelajaran Geografi 
sebagai sumber 
pembelajaran pada 
siswa kelas XI SMA 
di Kota Semarang 

2008 1. Kualitas buku teks 
Geografi 

2. Fungsi buku teks 
3. Kesesuaian materi 

dengan KTSP 
4. Pemanfaatan buku 

teks oleh siswa 

Sumber: Skripsi UNNES dan UNM, Tahun 2008 dan 2010. 



11 
 

 
 

BSNP sebagai badan yang memiliki wewenang memberikan 

standarisasi yang berhubungan dengan bidang pendidikan termasuk 

didalamnya memberikan standar kelayakan buku teks yang digunakan di 

sekolah sebagai buku pegangan guru maupun siswa. Penelitian buku teks 

geografi berdasarkan standar kelayakan buku teks menurut BSNP yang 

mencakup kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan kebahasaan, dan 

kelayakan kegrafikaan akan dilakukan dalam penelitian ini sebagai 

penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan 

agar buku teks yang digunakan dalam proses pembelajaran dapat diketahui 

kualitasnya. 

B. Pengertian dan Karakteristik Buku Pelajaran 

Buku teks pelajaran (textbooks) adalah buku acuan wajib untuk 

digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka 

meningkatkan 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 (Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 3). 

Chambliss dan Calfee (1998) dalam Muslich (2010:50) 

menjelaskan bahwa buku teks adalah alat bantu siswa untuk memahami 

dan belajar dari hal-hal yang dibaca dan untuk memahami dunia (diluar 

dirinya). Buku teks memiliki kekuatan yang luar biasa besar terhadap 
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perubahan otak siswa. Buku teks dapat mempengaruhi pengetahuan anak 

dan nilai-nilai tertentu. 

Sementara Pusat Perbukuan (2006:1) dalam Muslich (2010) 

menyimpulkan bahwa buku teks adalah buku yang dijadikan pegangan 

siswa pada jenjang tertentu sebagai media pembelajaran (instruksional), 

berkaitan dengan bidang studi tertentu. Buku teks merupakan buku standar 

yang disusun oleh pakar dalam bidangnya, biasanya dilengkapi sarana 

pembelajaran (seperti pita rekaman), dan digunakan sebagai penunjang 

pembelajaran.  

Buku memegang peranan yang penting dalam kehidupan 

masyarakat modern. Bagi seorang pelajar atau mahasiswa salah satu buku 

yang sangat diperlukan adalah buku pelajaran atau buku teks. Buku teks 

atau buku teks berfungsi sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar 

dalam mata pelajaran tertentu. Semakin baik kualitas buku teks, maka 

semakin sempurna pengajaran mata pelajaran yang ditunjangnya. Geene 

dan Petty (1986:21) dalam Tarigan (1986:20) menyebutkan sepuluh 

kategori yang harus dipenuhi buku teks yang berkualitas. Sepuluh kategori 

tersebut sebagai berikut: 

1. Buku teks harus menarik minat siswa yang mempergunakannya. 

2. Buku teks harus mampu memberikan motivasi kepada para siswa yang 

memakainya 

3. Buku teks harus memuat ilustrasi yang menarik siswa yang 

memanfaatkannya. 
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4. Buku teks seyogyanya harus mempertimbangkan aspek-aspek 

linguistik sehingga sesuai dengan kemampuan para siswa yang 

memakainya. 

5. Isi buku teks haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran 

lainnya, lebih baik lagi kalau dapat menunjangnya dengan terencana 

sehingga semuanya merupakan suatu kebulatan yang utuh dan terpadu 

6. Buku teks haruslah dapat menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas 

pribadi para siswa yang mempergunakannya. 

7. Buku teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindarkan dari 

konsep-konsep yang samar-samar dan tidak biasa agar tidak membuat 

bingung siswa yang memakainya. 

8. Buku teks haruslah mempunyai sudut pandang atau point of view yang 

jelas dan tegas sehingga pada akhirnya juga menjadi sudut pandang 

para pemakainya yang setia. 

9. Buku teks haruslah mampu memberi pemantapan, penekanan pada 

nilai-nilai anak dan orang dewasa. 

10. Buku teks haruslah dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi 

para pemakainya. 

Selain kategori tersebut, ada empat ciri buku teks yang baik yaitu: 

1. Direkomendasikan oleh guru-guru yang berpengalaman sebagai buku 

teks yang baik 

2. Bahan ajarnya sebagai sesuai dengan tujuan pendidikan, kebutuhan 

siswa dan kebutuhan masyarakat 
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3. Cukup banyak memuat teks bacaan, bahan drill dan latihan/tugas 

4. Memuat ilustrasi yang membantu siswa 

(Schorling dan Batchelder dalam Muslich, 2010: 54) 

C. Fungsi Buku teks 

Buku teks atau buku pelajaran di sekolah memiliki peranan penting 

dalam penyampaian ilmu pengetahuan dan informasi. Bagi guru, buku teks 

tidak hanya berfungsi sebagai sumber belajar tetapi juga dapat 

dimanfaatkan sebagai alat pengontrol bagian mana yang sudah diajarkan 

dan bagian mana yang belum diajarkan, serta sebagai acuan, pedoman dan 

pegangandalam mengajarkan materi tertentu. Natawidjaja (1985) 

mengungkapkan fungsi buku pelajaran dalam kaitannya dengan ilmu, 

pendidikan pada umumnya, kurikulum, guru, program sajian dan 

pengajaran, siswa, proses belajar mengajar. 

1. Buku pelajaran dengan ilmu 

Suatu ilmu bertujuan dan berfungsi untuk memahami, menjelaskan, 

meramalkan, mengendalikan batang tubuh pengetahuan yang 

ditanganinya. Sedangkan buku pelajaran dalam kaitannya dengan ilmu 

memiliki beberapa fungsi, fungsi tersebut meliputi: (1) buku pelajaran 

sebagai sarana mengkomunikasikan ilmu dalam tingkat penyerapan 

pembacanya, (2) buku pelajaran berfungsi menyimpan gagasan-

gagasan pokok dari batang tubuh pengetahuan ilmu yang 

bersangkutan, (3) buku pelajaran sebagai sarana pemeliharaan ilmu 

ilmu itu sendiri. 
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2. Buku pelajaran dengan pendidikan 

Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar atau suatu 

perbuatan pembimbingan yang diberikan dengan sengaja oleh 

pendidik kepada anak didik ke arah suatu tujuan. Buku pelajaran 

dalam kerangka pendidikan mempunyai dua fungsi pokok, yaitu (1) 

sebagai sarana untuk menyajikan materi pendidikan dalam bidang 

ilmu tertentu, (2) sebagai sarana untuk membawa pembacanya ke arah 

kedewasaan dan kemandirian sebagai manusia seutuhnya. 

3. Buku pelajaran dengan kurikulum 

Tujuan pendidikan di sekolah ditata dan diusahakan pencapaiannya 

melalui perangkat program yang disebut kurikulum. Tujuan umum 

pendidikan itu diterjemahkan menjadi tujuan-tujuan yang sesuai 

dengan masing-masing jenjang dan jenis pendidikannya. Program 

pendidikan dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan ditata secara 

sistematik dalam bidang studi atau dalam bentuk mata pelajaran atau 

yang disebut sebagai tujuan kurikuler. Untuk mencapai tujuan dalam 

setiap bidang studi dibutuhkan materi atau bahan pelajaran yang 

relevan dengan kemampuan yang dimaksudkan dalam rumusan tujuan 

bidang studi tersebut. Buku pelajaran tidak hanya terbatas pada materi 

yang berkaitan dengan tujuan kurikuler saja, namun juga harus berisi 

tentang hal-hal yang menghubungkan materi pokok dengan materi 

yang telah dikuasai pembaca sebelumnya, serta berisi pula materi 

pengayaan sebelumnya. Selain itu, buku pelajaran itu perlu pula 
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dilengkapi dengan materi yang mendorong pembaca berkreasi dan 

berkembang sendiri. 

4. Buku pelajaran dengan guru 

Untuk melaksanakan tugas profesionalnya, seorang guru harus 

memiliki kemampuan tertentu, diantaranya kemampuan untuk 

menguasai bahan pelajaran yang diajarkan, kemampuan untuk 

mengelola program pengajaran, mengelola kelas, mengelola proses 

belajar mengajar, menggunakan media pelajaran, menilai keberhasilan 

belajar siswa, mengadakan perbaikan belajar pada siswa. Dengan 

kemampuan-kemampuan tersebut, seorang guru diharapkan dapat 

memberikan pelajaran sesuai sengan kemampuan dan kebutuhan 

siswa serta tuntutan masyarakatnya.Bagi seorang guru, buku pelajaran 

memiliki fungsi pokok sebagai berikut: 

1) Sebagai rujukan dan pegangan utama pada waktu menyusun 

persiapan mengajar 

2) Sebagai rujukan utama pada waktu melaksanakan proses belajar 

mengajar 

3) Sebagai pengarah dalam memilih buku pelajaran pelengkap 

4) Sebagai sumber dalam memberikan tugas kepada siswa dalam 

melaksanakan kegiatan ekstra ko-kurikuler 

5) Sebagai sarana komunikasi dengan siswa pada waktu pelajaran 

tatap muka 

6) Sebagai sumber bahan diskusi dalam kelas 
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5. Buku pelajaran dengan siswa 

Buku pelajaran tidak hanya digunakan oleh guru dalam melaksanakan 

pembelajaran tetapi juga dapat digunakan oleh siswa untuk 

memperdalam materi yang telah diajarkan oleg guru. Fungsi buku 

pelajaran bagi siswa adalah: 

1) Sebagai rujukan utama dalam kegiatan belajar mengajar 

2) Sebagai sumber pengerjaan tugas yang diberikan oleh guru 

3) Sebagai sumber bahan diskusi, baik dalam kelas maupun dalam 

kegiatan di luar kelas. 

4) Sebagai sumber untuk menemukan masalah untuk dianalisis atau 

untuk ditelaah melalui sumber lainnya. 

5) Sebagai sumber untuk memecahkan masalah yang muncul dalam 

kegiatan belajar tertentu 

6) Sebagai sumber komunikasi dalam keseluruhan kegiatan belajar 

mengajar. 

Menurut Natawidjaja  (1985: 14), Sehubungan fungsi buku teks dalam 

kaitannya dengan siswa, maka buku teks sebaiknya memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

1) Sistematika dan gaya penyajian materi di dalamnya disesuaikan 

dengan kemampuan siswa dalam memakainya, sehingga buku 

tersebut dapat dipahami tanpa dijelaskan oleh guru. 

2) Buku pelajaran itu harus kaya akan masalah yang memerlukan 

penelaahan oleh siswa 



18 
 

 
 

3) Buku pelajaran itu sebaiknya memiliki banyak penjelasan 

terhadap masalah-masalah umum yang mungkin timbul akibat 

bidang keilmuan yang bersangkutan. 

4) Cara penyajian bahan dan permasalahan dalam buku pelajaran itu 

harus komunikatif, baik bagi siswa maupun bagi guru. 

6. Buku pelajaran dengan proses belajar mengajar 

Dalam proses pembelajaran diperlukan sumber bahan yang relevan 

dengan program sajian pengajaran yang sedang diajarkan oleh guru. 

Sumber yang paling tepat untuk digunakan dalam proses pembelajaran 

adalah buku teks yang digunakan oleh guru dalam menyusun program 

sajian pengajaran yang bersangkutan. 

Fungsi buku pelajaran dalam proses belajar mengajar adalah sebagai 

berikut: 

1) Sebagai rujukan utama dari proses belajar mengajar yang sedang 

berlangsung 

2) Sebagai sumber informasi 

3) Sebagai sarana komunikasi belajar mengajar antara guru dengan 

siswa dan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. 

4) Sebagai sumber bahan diskusi di kelas 

5) Sebagai pengarah kegiatan belajar 

6) Sebagai sumber penemuan masalah untuk dibahas dalam kegiatan 

pembelajaran. 
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7) Sebagai sumber bahan yang diperlukan untuk memecahkan 

masalah yang ditemukan selama berlangsungnya proses 

pembelajaran. 

7. Buku pelajaran dengan perubahannya 

Buku pelajaran akan senantiasa lestari dalam kaitannya dengan 

perubahan zaman dan selaras dengan kemajuan ilmu dan teknologi, 

maka buku pelajaran harus selalu direvisi secara bersinambungan dan 

sistematik. Untuk keperluan revisi, maka diperlukan balikan yang 

bersinambungan dari para pemakainya, terutama guru bidang studi 

atau mata pelajaran yang bersangkutan, dan dari para ahli bidang ilmu 

dan teknologi yang berkaitan dengan mata pelajaran tersebut. 

D. Buku Pelajaran Sebagai Sumber Pembelajaran 

Sumber belajar yang tersedia di sekolah sebagai sarana menambah 

informasi dan ilmu pengetahuan dapat diperoleh dari berbagai sumber, 

seperti: Perpustakaan, media massa, sumber-sumber yang ada 

dimasyarakat. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang mengandung 

pesan, baik yang sengaja dikembangkan atau yang dapat dimanfaatkan 

untuk memberikan pengalaman dan atau praktik yang memungkinkan 

terjadi belajar. Sumber belajar dapat berupa sumber, buku, media non-

buku, teknik dan  lingkungan (Permendiknas No 41 tahun 2007).  

Sedangkan menurut Mulyasa (2006:159) sumber belajar dapat 

dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan 
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belajar, diperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan 

ketrampilan yang diperlukan.  

Pada hakekatnya tidak ada satu sumber belajar yang dapat 

memenuhi segala macam keperluan, jadi dalam pemilihan sumber belajar, 

yang pertama kali harus diperhatikan adalah kesesuaiannya dengan tujuan 

yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut (Mulyasa, 2006:163). 

Sumber belajar yang utama bagi guru adalah sarana cetak seperti buku, 

brosur, majalah, surat kabar, poster, lembar informasi lepas, peta, foto dan 

lingkungan sekitar. 

Buku teks merupakan sumber belajar yang penting. Cara belajar 

dari buku teks merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi 

yang dapat dilakukan di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Buku teks 

sebagai sumber belajar dapat tersedia di perpustakaan sekolah yang dapat 

dimanfaatkan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Buku 

pelajaran utama merupakan sarana utama bagi siswa untuk melaksanakan 

proses belajar, baik secara kelompok di dalam kelas, secara kelompok di 

luar kelas, maupun belajar mandiri diluar kelas. Penggunaan buku teks 

oleh siswa perlu mendapatkan pengarahan dari pihak guru bidang studi 

yang bersangkutan, supaya siswa dapat memanfaatkan secara efektif dan 

efisien (Natawidjaja, 1985). 

Kegunaan buku sebagai sumber belajar dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 1) Merupakan pembuka jalan dan pengembangan wawasan 

terhadap proses pembelajaran yang ditempuh, 2) sebagai pemandu materi 
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pembelajaran yang dipelajari dan langkah-langkah operasional untuk 

menelusuri secara lebih teliti materi standar secara tuntas, 3) memberikan 

berbagai macam ilustrasi/gambar dan contoh-contoh yang berkaitan 

dengan aspek-aspek bidang ilmu yang dipelajari, 4) memberikan informasi 

sejumlah penemuan baru yang pernah diperoleh orang lain berhubungan 

dengan bidang ilmu tertentu. 

E. Komponen Kelayakan Buku teks 

Komponen kelayakan buku teks pelajaran yang akan dinilai dalam 

penelitian ini meliputi empat komponen, yaitu kelayakan isi, kelayakan 

penyajian, kelayakan kebahasaan, dan kelayakan kegrafikaan. Komponen 

tersebut merupakan parameter yang dikeluarkan oleh BSNP (2007) untuk 

mengetahui kualitas buku teks (Muslich, 2010). 

1. Kelayakan Isi 

Komponen penilaian buku teks pada bagian kelayakan isi, terdapat tiga 

indikator yang harus diperhatikanyaitu: 1) kesesuaian uraian materi 

dengan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang 

terdapat dalam kurikulum mata pelajaran yang bersangkutan; 2) 

keakuratan materi; 3) materi pendukung pembelajaran. 

a. Kesesuaian Uraian Materi dengan SD dan KD 

Indikator kesesuaian uraian materi dengan SD dan KDpada buku 

teks memiliki butir-butir yang harus diperhatikan, butir-butir 

tersebut meliputi: 

1) Kelengkapan materi 
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  Meliputi: 

a) Materi yang disajikan dalam buku teks minimal memuat 

semua materi pokok bahasan dalam aspek ruang lingkup 

yang mendukung tercapainya SK dan KD yang telah 

dirumuskan dalam kurikulum mata pelajaran yang 

bersangkutan. 

2) Keluasan materi 

a) Penyajian konsep, definisi, prinsip, prosedur, contoh-

contoh, dan kebutuhan materi pokok yang mengandung 

tercapainya SK dnan KD 

b) Materi (termasuk contoh dan latihan) menjabarkan 

substansi minimal ( fakta, konsep, prinsip, dan teori) yang 

terkandung dalam SK dan KD. 

3) Kedalaman materi 

a) Materi yang terdapat dalam buku teks memuat penjelasan 

terkait dengan konsep, definisi, prinsip, prosedur, contoh 

dan pelatihan agar siswa dapat mengenali gagasan atau 

ide, mengidentifikasi gagasan, menjelaskan ciri suatu 

konsep atau gagasan, dapat mendefinisikan, menyusun 

formula/rumus/aturan, mengkonstruksikan pengetahuan 

baru dan menerapkan pengetahuan sesuai dengan SK dan 

KD yang telah dirumuskan. 
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b) Uraian materinya harus sesuai dengan ranah kognitif, 

afektif dan psikomotorik yang dituntut SK dan KD. 

Tingkat kesulitan dan kerumitan materi disesuaikan 

dengan perkembangan kognitif siswa. 

b. Keakuratan Materi 

  Indikator keakuratan materi diarahkan pada sasaran sebagai 

berikut: 

1) Akurasi konsep dan definisi 

a) Materi dalam buku teks harus disajikan secara akurat 

untuk menghindari miskonsepsi yang dilakukan oleh 

siswa 

b) Konsep dan definisi harus dirumuskan dengan tepat 

(well-defined) untuk mendukung tercapainya SK dan KD 

2) Akurasi prinsip 

a) Prinsip merupakan salah satu aspek yang digunakan 

untuk menyusun suatu teori. 

b) Prinsip-prinsip yang tersaji dalam buku teks perlu 

dirumuskan secara akurat agar tidak menimbulkan multi-

tafsir bagi siswa. 

3) Akurasi prosedur 

a) Prosedur merupakan suatu langkah-langkah yang harus 

dilakukan untuk mencapai suatu sasaran tertentu. 
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b) Prosedur harus dirumuskan secara akurat sehingga siswa 

tidak melakukan kekeliruan secara sistematis. 

4) Akurasi contoh, fakta dan ilustrasi 

  Meliputi: 

a) Konsep, prinsip, prosedur atau rumus harus diperjelas 

oleh contoh, fakta dan ilustrasi yang disajikan secara 

akurat dengan cara demikian, siswa tidak hanya 

memahami suatu pengetahuan secara verbalistis. 

5) Akurasi soal 

  Meliputi: 

a) Penguasaan siswa atau konsep, prinsip, prosedur atau 

algoritma harus dibangun oleh soal-soal yang disajikan 

secara akurat. 

c. Materi pendukung pembelajaran 

Indikator materi pendukung pembelajaran diarahkan pada hal-hal 

berikut: 

1) Kesesuaian dengan perkembangan ilmu dan teknologi 

2) Keterkinian, fitur, contoh, dan rujukan 

3) Penalaran (Reasoning) 

4) Pemecahan masalah (Problem Solving) 

5) Keterkaitan antar konsep 

6) Komunikasi (Write and Talk) 

7) Penerapan (Aplication) 
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8) Kemenarikan materi 

9) Mendorong untuk mencari informasi yang lebih jauh 

10) Materi pengayaan (Enrichment)  

2. Kelayakan Penyajian 

Dalam kelayakan penyajian ada tiga indikator yang harus 

diperhatikan, indikator-indikator tersebut yaitu: 1) teknik penyajian; 2) 

penyajian pembelajaran; 3) kelengkapan penyajian. 

Indikator yang pertama yaitu: 

a. Teknik Penyajian 

Indikator teknik penyajian buku teks diarahkan pada hal-hal 

berikut: 

1) Sistematika penyajian 

a) Setiap bab dalam buku teks minimal memuat pembangkit 

motivasi, pendahulu dan isi. 

b) Pembangkit motivasi dapat disajikan dalam bentuk 

gambar, ilustrasi, foto, sejarah, susunan kalimat, atau 

contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari yang 

sesuai dengan topik yang akan disajikan. 

c) Pendahulu minimal memuat materi prasyarat yang 

diperlukan oleh siswa untuk memahami pokok bahasan 

yang akan disajikan. 

d) Isi memuat hal-hal yang tercakup dalam sub komponen 

kelayakan isi.  
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2) Keruntutan penyajian 

a) Penyajian dalam buku teks sesuai dengan alur berpikir 

induktif atau deduktif 

b) Alur berpikir induktif untuk membuat kesimpulan dari 

suatu data atau fakta. 

c) Penyajian alur berpikir deduktif untuk menyatakan 

kebenaran suatu proposisi. 

d) Materi prasyarat disajikan mendahului materi pokok 

sehingga siswa dapat memahami materi pokok dengan 

baik. 

3) Keseimbangan antar bab 

a) Uraian substansi antar-bab tersaji secara proporsional 

dengan tetap mempertimbangkan SK dan KD 

b. Penyajian pembelajaran 

  Indikator penyajian pembelajaran meliputi: 

1) Berpusat pada siswa 

2) Mengembangkan ketrampilan proses 

3) Memperhatikan aspek keselamatan kerja 

c. Kelengkapan penyajian 

Indikator kelengkapan penyajian buku teks diarahkan pada hal-

hal berikut: 

1) Bagian pendahulu 
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Pada bagian awal buku teks terdapat prakata, petunjuk 

penggunaan, dan daftar isi atau daftar simbol. 

Prakata memuat secara umum isi buku yang dibahas. 

a) Petunjuk penggunaan memuat penjelasan tujuan, isi 

buku, serta petunjuk pemakaian buku bagi siswa untuk 

mempelajarinya 

b) Daftar isi memberikan gambaran mengenai isi buku yang 

diikuti dengan nomor halaman kemunculan 

c) Daftar simbol atau notasi merupakan kumpulan simbol 

atau notasi beserta penjelasannya yang dilengkapi 

dengan nomor halaman kemunculan simbol atau notasi 

yang disajikan secara alfabetis. 

2) Bagian isi 

a) Penyajian materi dalam buku teks dilengkapi dengan 

gambar, ilustrasi, tabel, rujukan atau sumber acuan, soal 

latihan bervariasi dan bergradasi atau rangkuman setiap 

bab 

3) Bagian penyudah 

a) Pada bagian akhir buku teks terdapat daftar pustaka, 

indeks subjek, daftar istilah (glosarium), atau petunjuk 

pengerjaan (hint)/jawaban soal latihan terpilih. Apabila 

tidak terdapat pada awal buku, daftar simbol atau notasi 

dapat dicantumkan pada akhir buku. 
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3. Kelayakan Kebahasaan  

Dalam hal kelayakan bahasa, ada tiga indikator yang harus 

diperhatikan, yaitu: 

a. Kesesuaian Dengan Tingkat Perkembangan Siswa 

Indikator pemakaian bahasa yang sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa diarahkan pada hal-hal berikut: 

1) Kesesuaian dengan Tingkat Perkembangan Intelektual 

Bahasa yang digunakan dalam buku teks untuk menjelaskan 

konsep atau aplikasi konsep atau ilustrasi sampai dengan 

contoh yang abstrak sesuai dengan tingkat intelektual siswa 

(yang secara imajinatif dapat dibayangkan oleh siswa) 

2) Kesesuaian dengan Tingkat Perkembangan Sosial Emosional 

 Bahasa yang digunakan dalam buku teks sesuai dengan 

kematangan sosial emosional siswa dengan ilustrasi yang 

menggambarkan konsep-konsep mulai dari lingkungan 

terdekat (lokal) sampai dengan lingkungan global. 

b. Kekomunikativan 

Indikator pemakaian bahasa yang komunikatif diarahkan pada 

hal-hal berikut: 

a) Keterbacaan Pesan 

Pesan dalam buku teks disajikan dengan bahasa menarik, 

jelas, tepat sasaran, tidak menimbulkan makna ganda 

(menggunakan kalimat efektif), dan lazim dalam komunikasi 
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tulis bahasa Indonesia sehingga mendorong siswa untuk 

mempelajari buku tersebut secara tuntas. 

b) Ketepatan kaidah bahasa 

Kata dan kalimat yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan mengacu pada kaidah Bahasa Indonesia, ejaan yang 

digunakan mengacu pada pedoman ejaan yang 

disempurnakan (EYD). Penggunaan istilah yang 

menggambarkan suatu konsep, prinsip, asas, atau sejenisnya 

harus tepat makna dan konsisten. 

c. Keruntutan dan Keterpaduan Alur Berpikir. 

Indikator keruntutan dan keterpaduan alur pikir dalam pemakaian 

bahasa yang diarahkan pada hal-hal berikut: 

1) Keruntutan dan Keterpaduan Antar-bab 

Penyampaian pesan antara satu bab dengan bab lain yang 

berdekatan dan antar sub bab dalam bab mencerminkan 

hubungan yang logis. 

2) Keruntutan dan Keterpaduan Antar-paragraf 

Penyampaian pesan antar paragraf yang berdekatan dan antar 

kalimat dalam paragraf yang mencerminkan hubungan logis. 

4. Kelayakan Kegrafikaan 

Dalam hal kelayakan kegrafikaan, ada tiga indikator yang harus 

diperhatikan dalam buku teks, yaitu: 
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a. Ukuran Buku 

Indikator ukuran diarahkan pada hal-hal berikut: 

1) Kesesuaian Ukuran Buku dengan Standar ISO 

a) Ukuran buku teks adalah A4 (210 × 297 mm), A5 (148 × 

210 mm), dan B5 (176 × 250 mm) 

b) Toleransi perbedaan ukuran antara 0-20 mm. 

2) Kesesuaian Ukuran dengan Materi Isi Buku 

a) Pemilihan ukuran buku teks perlu disesuaikan dengan 

materi isi buku berdasarkan bidang studi tertentu. Hal ini 

akan mempengaruhi tata letak bagian isi dan jumlah 

halaman buku. 

b. Desain Kulit Buku 

Indikator desain kulit buku diarahkan pada hal-hal berikut: 

1) Tata letak 

a) Penampilan unsur tata letak pada kulit muka, belakang, 

dan punggung secara harmonis memiliki irama dan 

kesatuan serta konsisten. 

(1) Desain kulit muka, punggung dan belakang 

merupakan satu kesatuan yang utuh. 

(2) Element warna, ilustrasi dan tipografi yang 

ditampilkan secara harmonis dan saling terkait satu 

dan lainya. 
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(3) Adanya kesesuaian dalam penempatan unsur tata letak 

pada bagian kulit maupun isi buku berdasarkan pola 

yang telah ditetapkan pada perencanaan awal buku. 

b) Penampilkan pusat pandang (center point ) yang baik. 

(1) Sebagian daya tarik awal dari buku yang ditentukan 

oleh ketepatan dalam penempatan unsur/materi desain 

yang ingin ditampilkan atau ditonjolkan diantara 

unsur/materi desain lainnya sehingga memperjelas 

tampilan teks maupun ilustrasi dan elemen dekoratif 

lainnya. 

c) Komposisi dan ukuran unsur tata letak (judul, pengarang, 

ilustrasi, logo, dll), proporsional, seimbang, dan seirama 

dengan tata letak isi (sesuai pola) 

(1) Adanya keseimbangan unsur tata letak (judul, 

pengarang, ilustrasi, logo, dll) dan ukuran unsur tata 

letak (tipografi, ilustrasi, dan unsur pendukung lainnya, 

seperti kotak, lingkaran, dan elemen dekoratif lainnya) 

secara proporsional dengan ukuran buku. 

d) Warna unsur tata letak harmonis dan memperjelas fungsi 

tertentu 

(1) Memperhatikan tampilan warna secara keseluruhan 

yang dapat memberikan nuansa tertentu dan dapat 

memperjelas materi/isi buku 
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e) Menempatkan unsur tata letak konsisten dalam satu seri 

(1) Tidak ada perbedaan antara penampilan desain kulit 

buku (tipografi, pola, dan irama) dalam satu serial buku 

2) Tipografi kulit buku 

a) Huruf yang digunakan menarik dan mudah dibaca. 

b) Ukuran huruf judul buku lebih dominan dan proporsional 

dibandingkan (ukuran buku, nama pengarang, dan penerbit) 

(1) Judul buku harus dapat memberikan informasi secara 

cepat tentang materi isi buku berdasarkan bidang studi 

tertentu. 

c) Warna judul buku kontras dengan warna latar belakang. 

(1) Judul buku ditampilkan lebih menonjol dari pada warna 

latar belakangnya. 

3) Penggunaan huruf 

a) Tidak banyak menggunakan kombinasi jenis huruf. 

(1) Menggunakan dua jenis huruf agar lebih komunikatif 

dalam menyampaikan informasi yang disampaikan. 

(2) Untuk membedakan dan mendapatkan kombinasi 

tampilan huruf, dapat menggunakan variasi dan seni 

huruf. 

b) Tidak menggunakan huruf hias dan jenis huruf sesuai 

dengan huruf isi buku 
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c. Desain Isi Buku 

1) Pencerminan Isi Buku 

a) Menggambarkan isi/materi ajar dan mengungkapkan 

karakter objek 

b) Bentuk, warna, ukuran, proporsi objek sesuai realita 

c) Penempatan unsur tata letak konsisten berdasarkan pola 

d) Pemisahan antar paragraf jelas. 

e) Tidak ada widow atau orphan 

2) Keharmonisan Tata Letak 

a) Bidang cetak dan margin proporsional 

b) Margin dua halaman yang berdampingan proporsional 

c) Spasi antara teks dan ilustrasi sesuai 

3) Kelengkapan Tata Letak 

a) Judul bab, sub judul bab, dan angka halaman/folios 

(1) Judul bab ditulis secara lengkap disertai dengan angka 

bab (Bab I, Bab II, dst) 

(2) Penulisan sub judul dan sub judul disesuaikan dengan 

hierarki penyajian materi ajar. 

(3) Penempatan nomor halaman disesuaikan dengan pola 

tata letak 

b) Ilustrasi dan keterangan gambar 
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(1) Mampu memperjelas penyajian materi, baik dalam 

bentuk, ukuran yang proporsional, maupun warna 

yang menarik sesuai objek aslinya. 

(2) Keterangan gambar/legenda ditempatkan berdekatan 

dengan ukuran lebih kecil dari pada huruf teks. 

4) Daya Pemahaman Tata Letak 

a) Penempatan hiasan/ilustrasi sebagai latar belakang tidak 

mengganggu judul, teks dan angka halaman. 

b) Penempatan judul, sub judul, ilustrasi, dan keterangan 

gambar tidak mengganggu pemahaman. 

5) Tipografi Isi Buku 

a) Kesederhanaan 

(1) Tidak menggunakan terlalu banyak jenis huruf 

(2) Tidak menggunakan jenis huruf hias/dekoratif 

(3) Penggunaan variasi huruf (bold, italic, all capital dan 

small capital) tidak berlebihan. 

b) Daya keterbacaan 

(1)  Jenis huruf sesuai dengan materi isi 

(2) Lebar susunan teks antara 45-75 karakter (sekitar 5-11 

kata) 

(3) Spasi antar baris susunan teks normal 

(4) Spasi antar huruf normal. 

c) Daya kemudahan pemahaman 
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(1) Jenjang/hierarki judul-judul jelas, konsisten, dan 

proporsional 

(2) Tidak terdapat alur putih dalam susunan teks 

(3) Pengaturan tanda pemotongan kata. 

6) Ilustrasi Isi 

  Ilustrasi isi meliputi: 

a) Daya pemerjelas dan pemermudah pemahaman 

(1) Mampu mengungkapkan makna/arti dari objek 

(2) Bentuk akurat dan proporsional sesuai dengan 

kenyataan 

b) Kedayatarikan ilustrasi isi 

(1) Keseluruhan ilustrasi serasi 

(2) Goresan garis dan raster tegas dan jelas 

(3) Kreatif dan dinamis. 

F. Kesesuaian Materi Geografi dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan  

Geografi merupakan ilmu untuk menunjang kehidupan sepanjang 

hayat dan pendorong peningkatan kehidupan. Lingkup bidang kajiannya 

memungkinkan manusia memperoleh jawaban atas pertanyaan didunia 

sekelilingnya yang menekankan pada aspek spasial, ekologis dari 

eksistensi manusia. Bidang kajian geografi meliputi bumi, aspek dan 

proses yang membentuknya, hubungan kausal manusia dan lingkungan, 

serta interaksi manusia dengan tempat. Menurut Sumaatmaja (1996:9) 
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pengajaran geografi adalah geografi yang diajarkan di Sekolah Dasar  

dan Sekolah Menengah. Karena itu, penjabaran konsep-konsep, pokok 

bahasan, sub pokok bahasan, dan sub pokok bahasannya harus 

disesuaikan dan diserasikan dengan tingkat pengalaman dan 

perkembangan mental anak pada jenjang-jenjang pendidikan yang 

bersangkutan. 

Tujuan mata pelajaran Geografi yaitu agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

1. Memahami pola spasial, lingkungan dan kewilayahan serta proses 

yang berkaitan 

2. Menguasai keterampilan dasar dalam memperoleh data dan 

informasi, mengkomunikasikan dan menerapkan pengetahuan 

geografi 

3. Menampilkan perilaku peduli terhadap lingkungan hidup dan 

memanfaatkan sumber daya alam secara arif serta memiliki toleransi 

terhadap keragaman budaya masyarakat.  

Mata pelajaran geografi membangun dan mengembangkan 

pemahaman peserta didik tentang variasi dan organisasi spasial 

masyarakat, tempat dan lingkungan pada muka bumi. Peserta didik 

didorong untuk memahami aspek dan proses fisik yang membentuk pola 

muka bumi, karakteristik dan persebaran spasial ekologis di permukaan 

bumi. Selain itu peserta didik dimotivasi secara aktif dan kreatif untuk 
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menelaah bahwa kebudayaan dan pengalaman mempengaruhi persepsi 

manusia tentang tempat dan wilayah. 

Di dalam Sumaatmaja (1996) Hakekat pengajaran Geografi 

berkenaan dengan aspek-aspek keruangan permukaan bumi (geosfer) dan 

faktor-faktor geografis alam lingkungan dan manusia. Ruang lingkup 

mata pelajaran geografi meliputi aspek-aspek sebagai berikut : 

1. Konsep dasar, pendekatan, dan prinsip dasar Geografi 

2. Konsep dan karakteristik dasar serta dinamika unsur-unsur geosfer 

mencakup litosfer, pedosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan 

antroposfer serta pola persebaran spasialnya. 

3. Jenis, karakteristik, potensi, persebaran spasial Sumber Daya Alam 

(SDA) dan pemanfaatannya 

4. Karakteristik, unsur-unsur, kondisi (kualitas) dan variasi spasial 

lingkungan hidup, pemanfaatan dan pelestariannya 

5. Kajian wilayah negara-negara maju dan sedang berkembang 

6. Konsep wilayah dan pewilayahan, kriteria dan pemetaannya serta 

fungsi dan manfaatnya dalam analisis geografi 

7. Pengetahuan dan ketrampilan dasar tentang seluk beluk dan manfaat 

peta, Sistem Informasi Geografis (SIG) dan citra penginderaan jauh. 

Sumber pengajaran geografi berupa segala kenyataan yang di 

permukaan yang bumi, baik yang berkenaan dengan kehidupan manusia 

maupun yang berkenaan dengan alam lingkungan dan segala prosesnya. 

Dalam hal penggalian dan pemanfaatan alam lingkungan, kehidupan 

manusia, dan hasil interaksi faktor-faktor geografis di permukaan bumi 

sebagai sumber materi geografi, dan guru dituntut kemampuan 

melakukan seleksi terhadap materi tersebut sehingga apa yang diproses 
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dalam belajar-mengajar menjadi efektif dan efisien sesuai perkembangan 

mental anak didik. 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi acuan 

dalam penelitian ini adalah standar kompetensi dan kopetensi dasar yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai standar ketuntasan belajar siswa 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini yaitu standar kompetensi 

dan kompetensi dasar kurikulum KTSP.  

Tabel 2. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran 
Geografi Kelas XI 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
Semester 1  
1. Menganalisis fenomena 

biosfer dan antroposfer 
1.1 Menjelaskan pengertian fenomena 

biosfer 
1.2 Menganalisis sebaran hewan dan 

tumbuhan 
1.3 Menjelaskan pengertian fenomena 

antroposfer 
1.4 menganalisis aspek kependudukan 

 
2. Memahami sumber 

daya alam 
2.1 Menjelaskan pengertian Sumber Daya 

Alam 
2.2 Mengidentifikasi jenis-jenis Sumber 

Daya Alam 
2.3 menjelaskan pemanfaatan Sumber Daya 

Alam 
 

Semester 2  
3. Menganalisis dan 

pemanfaatan dan 
pelestarian lingkungan 
hidup 

3.1 Mendeskripsikan pemanfaatan 
lingkungan hidup dalam kaitannya 
dengan pembangunan berkelanjutan 

3.2 Menganalsiis pelestarian lingkungan 
hidup dalam kaitannya dengan 
pembangunan berkelanjutan 

Sumber: BSNP, Tahun 2006. 
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G. KERANGKA BERPIKIR 

Dalam penelitian ini, penulis ingin menelaah tentang kesesuaian 

buku teks Geografi SMA kelas XI yang beredar dan banyak digunakan di 

SMA Negeri Se-kabupaten Banjarnegara. Secara ringkas gambaran 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi 

Arikunto, 2006:130). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa buku mata pelajaran Geografi SMA kelas XI yang digunakan 

dalam kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri se-Kabupaten 

Banjarnegara pada tahun ajaran 2010/2011. Berdasarkan hasil observasi 

awal yang telah dilaksanakan pada tanggal 7-19 Februari tahun 2011 

terdapat 22 buku geografinamun peneliti hanya menggunakan 18 buku 

geografi yang digunakan oleh guru sebagai bahan ajar di SMA Negeri 

se-Kabupaten Banjarnegara. Hal ini dikarenakan 4 buku geografi 

tersebut bukan termasuk buku teks geografi kelas XI namun lebih 

dikategorikan sebagai buku geografi umum. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2008:81). Penelitian ini terdapat 18 buku 

sebagai populasi, sedangkan untuk sampel, peneliti hanya mengambil 3 

buku geografi yang mana buku tersebut merupakan buku yang memiliki 

persentase jumlah terbanyak yang digunakan di SMA Negeri 

Kabupaten Banjarnegara. Adapun teknik sampling yang digunakan 
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adalah purposive sampling. Teknik ini digunakan karena pengambilan 

sampel dengan teknik tersebut dipertimbangkan dapat mewakili 

populasi yang ada. 

Buku tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3. Sampel buku teks Geografi yang digunakan di SMA Negeri di    
Kabupaten Banjarnegara 

No Kode Buku Nama Buku Pengarang Penerbit Tahun 
1 A Geografi SMA 

Kelas XI 
Marah Uli. H, 
dkk 

Esis 2007 

2 B Geografi SMA 
kelas XI 

Wardiyatmoko Erlangga 2006 

3 C Geografi  SMA 
kelas XI 

Eni Anjayani 
dan Tri 
Haryanto 

Cempaka 
Putih 

2007 

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2011 

B. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Tingkat kelayakan isi buku 

2. Tingkat kelayakan penyajian buku 

3. Tingkat kelayakan kebahasaan buku 

4. Tingkat kelayakan kegrafikaan buku 

C. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam penelitian 

dan harus ditangani secara serius agar diperoleh sesuai dengan 

kegunaannya. Data yang diperoleh nantinya dianalisis untuk disimpulkan. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Observasi 

Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2008:145) mengemukakan 

bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua 

diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan 

menggunakan observasi digunakan untuk mengumpulkan beberapa 

informasi atau data yang berhubungan dengan ruang (tempat), pelaku, 

kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan 

(Iskandar, 2009:122). 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan 

beberapa informasi dari sampel buku-buku Geografi yang digunakan 

sebagai buku teks oleh guru-guru di SMA Negeri Kabupaten 

Banjarnegara. Buku tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui 

kesesuaian buku berdasarkan standar BSNP dengan menggunakan 

instrumen berupa lembar observasi meliputitingkat kelayakan isi, 

tingkat kelayakan penyajian, tingkat kelayakan kebahasaan dan tingkat 

kelayakan kegrafikaan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 2008:155). 

Metode wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk 
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menemukan permasalahan dan juga untuk mengetahui hal-hal yang 

lebih mendalam berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. 

Wawancara di dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh data kesesuaian buku teks Geografi Kelas XI di SMA 

Negeri Kabupaten Banjarnegara dengan standar BSNP. Proses 

pelaksanaan wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap guru Geografi 

dimasing-masing sekolah. Data yang diperoleh dalam metode 

wawancara ini digunakan sebagai pendukung hasil observasi terhadap 

kesesuaian buku teks yang diteliti dengan komponen standar BSNP. 

D. Prosedur Pengumpulan Data 

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, 

tahapan yang akan dilakukan dalam proses penelitian ini meliputi: 

1. Tahap persiapan 

Hal-hal yang dilakukan dalam tahap persiapan ini yaitu melakukan 

pendataan mengenai buku teks yang digunakan oleh guru geografi kelas 

XI di SMA Negeri Kabupaten Banjarnegara dalam proses 

pembelajaran. Pendataan ini dilakukan pada waktu observasi awal pada 

tanggal 7-19 Februari 2011. Pendataan ini dilakukan untuk menentukan 

sampel yang akan diteliti. 

2. Tahap pelaksanaan  

Pada tahap pelaksanaan penelitian meliputi kegiatan pengumpulan 

data tentang kesesuaian buku teks dengan standar BSNP meliputi:1) 

Tingkat kelayakan isi; 2) Tingkat kelayakan penyajian; 3) Tingkat 



44 
 

 
 

kelayakan kebahasaan; 3) Tingkat kelayakan kegrafikaan. Pengambilan 

data ini dilakukan dengan cara mengisi lembar penilaian buku teks 

sesuai dengan standar. Setelah data diperoleh, kemudian dilakukan 

pengolahan data melalui tabel kerja yang akan dipakai dalam 

pengelompokan hasil penelitian. 

Penilaian buku teks pelajaran meliputi dua tahapan, yaitu: 

a. Penilaian Tahap I 

Pada penilaian Tahap I buku dinilai dengan menggunakan 

instrumen pertama yang memfokuskan pada kesesuaian SK dan 

KD, kelayakan penyajian secara cepat (skimming), dankegrafikaan. 

Data yang diperoleh disusun dalam tabulasi data. 

Tabel 4. Rekapitulasi Penilaian Tahap I 

No Butir 
penilaian 

Jawaban 
Buku 

A 
Buku 

B 
Buku 

C 
Buku 

A 
Buku 

B 
Buku 

C 

1 Kelayakan 
isi Ya Tidak Ada 

 
 

 
      

2 Penyajian Ada Tidak ada 

 
 
   

3. Kegrafikaan Sesuai Tidak sesuai 
 

 
 

      

*butir penilaian terdapat pada instrumen penilaian buku teks 
pelajaran BSNP 

 
Buku dinyatakan lolos Tahap I apabila semua butir dalam 

instrumen penilaian buku teks mendapat “nilai” atau respon positif 

(ya). Jika terdapat butir yang dijawab negatif, berarti buku teks 
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tersebut tidak lolos. Buku yang telah lolos seleksi Tahap I dinilai 

kembali pada penilaian buku teks pelajaran Tahap II. 

b. Penilaian Tahap II 

Buku dinilai kembali secara mendalam pada keempat 

komponen buku yang dinilai (kelayakan isi, kelayakan penyajian, 

kelayakan kebahasaan dan kelayakan kegrafikaan). Langkah-

langkah untuk melakukan penilaian buku teks adalah sebagai 

berikut: 

1) Komponen kelayakan isi 

Setelah buku yang akan dianalisis ditentukan, 

dilanjutkan proses pengumpulan data. Pengumpulan data 

tentang kelayakan isi dilakukan dengan menganalisis materi 

yang ada dalam buku A, buku B, dan buku C sesuai dengan 

sub komponen yang telah ditentukan. Setiap sub komponen 

setidaknya memiliki dua butir (hal) dan setiap butir dilengkapi 

dengan deskripsi butir yang berisi batasan atau pengertian atau 

penjelasan yang dimaksud dengan sebuah butir (BSNP 2006). 

Data diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Membaca dan mencermati setiap bab dalam buku teks 

b) Untuk penilaian yang berupa konsep, definisi, dan atau 

fakta dilakukan dengan mempelajari dan mencermati 

materi yang ada pada masing-masing bab. 
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c) Untuk penilaian contoh, kasus, gambar, diagram, dan 

ilustrasi dilakukan dengan mengamati contoh, kasus, 

gambar, diagram, simbol, istilah dan ilustrasi yang 

terdapat pada masing-masing bab. 

d) Untuk penilaian acuan pustaka dilakukan dengan menilai 

acuan pustaka yang ada pada masing-masing bab. 

e) Penilaian diberikan untuk setiap butir, dengan cara 

memberikan tanda cek list ( √ ) pada salah satu dari kolom 

skor 1, 2, 3, 4. 

f) Menentukan skor penilaian sesuai dengan deskripsi butir. 

g) Menghitung tingkat kelayakan isi buku teks. 

h) Mendeskripsikan kualitas buku. 

2) Komponen kelayakan penyajian 

Instrumen untuk mengukur kelayakan penyajian pada 

buku teks dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur tiga 

sub komponen antara lain: (a) teknik penyajian; (b) pendukung 

penyajian materi; (c) penyajian pembelajaran. Data diperoleh 

melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Membaca dan mencermati setiap bab dalam buku teks 

b) Membaca buku teks pelajaran secara cermat dan bertahap 

untuk mendapatkan gambaran apakah isi buku sesuai 

dengan pernyataan butir sebagaimana yang dimaksud 

dalam deskripsi butir. 
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c) Untuk penilaian contoh, kasus, gambar, diagram, simbol, 

istilah, dan ilustrasi terdapat dalam masing-masing bab. 

d) Untuk penilaian penulisan acuan pustaka dilakukan dengan 

menilai acuan pustaka yang ada pada masing-masing bab. 

e) Penilaian diberikan untuk setiap butir, dengan cara 

memberikan tanda cek list (√) pada salah satu kolom skor 

1, 2, 3, dan 4. 

f) Menentukan skor penilaian sesuai dengan deskripsi butir. 

g) Menghitung tingkat kelayakan penyajian buku teks 

h) Mendeskripsikan kualitas buku. 

3) Komponen kelayakan kebahasaan 

Komponen kebahasaan yang dianalisis dalam penelitian 

ini mencakup 7 sub komponen, yaitu: (a) sesuai dengan 

perkembangan peserta didik; (b) komunikatif; (c) dialogis dan 

interaktif (d) lugas; (e) koherensi dan keruntutan alur pikir; (f) 

kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia; (g) penggunaan 

istilah dan simbol/lambang. Data tersebut diperoleh melalui 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Membaca dan mencermati setiap bab dalam buku teks 

b) Memilih penggalan teks representatif dari keseluruhan 

teks yang dinilai komponen kebahasaannya. Teks 

representatif yaitu teks sampel yang benar-benar 

mencerminkan teks bacaan. Teks yang diselingi dengan 
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gambar-gambar, kekosongan halaman, tabel-tabel, rumus-

rumus yang mengandung banyak angka dan lain-lain 

dipandang tidak representatif untuk dijadikan sampel teks. 

c) Penilaian diberikan untuk setiap butir, dengan cara 

memberikan tanda cek list (√) pada salah satu dari kolom 

skor 1, 2, 3, atau 4. 

d) Menentukan skor penilaian sesuai dengan deskripsi butir. 

e) Menghitung tingkat kelayakan komponen kebahasaan 

buku teks. 

f) Mendeskripsikan kualitas buku. 

4) Komponen Kelayakan Kegrafikaan 

Instrumen untuk mengukur kelayakan kegrafikaan pada 

buku teks dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur 8 

sub komponen antara lain: (1) ukuran buku; (2) desain kulit 

buku; (3) tata letak kulit buku; (4) tipografi kulit buku; (5) 

ilustrasi kulit buku; (6) tata letak isi; (7) tipografi isi; (8) 

ilustrasi isi. Data diperoleh melalui langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a) Mencermati buku teks baik dari ukuran buku, bagian kulit 

buku maupun bagian isi buku 

b) Mencermati buku teks pelajaran secara cermat dan 

bertahap untuk mendapatkan gambaran apakah aspek 
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grafika buku sesuai dengan pernyataan butir sebagaimana 

yang dimaksud dalam deskripsi butir. 

c) Penilaian diberikan untuk setiap butir, dengan cara 

memberikan tanda cek list ( √ ) pada salah satu dari kolom 

skor 1, 2, 3, 4. 

d) Menentukan skor penilaian sesuai dengan deskripsi butir. 

e) Menghitung tingkat kelayakan kegrafikaan buku teks. 

f) Mendeskripsikan kualitas buku. 

Tabel 5. Rekapitulasi data penilaian tahap II 

No Butir penilaian 

Rerata 
nilai 
yang 
harus 

dicapai 

Rerata 
nilai dari 

butir 
(%) Kriteria 

1 
2 
3 
4 

Komponen Kelayakan Isi 
Komponen Kebahasaan 
Komponen Penyajian 
Komponen Kegrafikaan 

    

*Butir penilaian terdapat pada instrumen penilaian buku teks pelajaran 
BSNP 

 
Sebagai pendukung hasil penilaian, dilakukan pula wawancara 

terhadap guru mata pelajaran Geografi di SMA Negeri Kabupaten 

Banjarnegara mengenai buku teks yang telah menjadi sampel penelitian. 

Hal ini dilakukan karena guru geografi sebagai pengguna buku teks dalam 

melaksanakan pembelajaran. 

E. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh berupa skor penilaian yang selanjutnya 

dianalisis secara deskriptif persentase, Tahapannya adalah: 

1. Konversi Kuantitas Data 
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a. Skor 4 diberikan apabila butir yang dimaksudkan pada buku teks 

mencapai 80% dari pemenuhan maksud butir sebagaimana 

dijelaskan dalam deskripsi butir 

b. Skor 3 diberikan apabila butir yang dimaksudkan pada buku teks 

mencapai 60-79% dari pemenuhan maksud butir sebagaimana 

dijelaskan dalam deskripsi butir. 

c. Skor 2 diberikan apabila butir yang dimaksudkan pada buku teks 

mencapai 50-59% dari pemenuhan maksud butir sebagaimana 

dijelaskan dalam deskripsi butir 

d. Skor 1 diberikan apabila butir yang dimaksudkan pada buku teks 

mencapai 50% dari pemenuhan maksud butir sebagaimana 

dijelaskan dalam deskripsi butir 

Apabila dari 10 bab dalam buku teks minimal 80% diantaranya 

telah memenuhi maksud dari deskripsi butir, dikategorikan ke dalam 

skor 4. Apabila dari 10 bab dalam buku teks minimal 60% diantaranya 

telah memenuhi maksud dari deskripsi butir, dikategorikan ke dalam 

skor 3. Demikian seterusnya untuk penentuan skor lain (BSNP, 2006). 

2. Analisis status kelayakan buku teks 

Menurut (BSNP, 2006) sebelum data dianalisis secara kualitatif, 

terlebih dahulu dianalisis dengan teknik deskriptif persentase (DP) 

dengan rumus kriteria presentase: 

DP =
 /

100% 

    (Ali dalam Izzati, 2009) 
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Data dari skor persentase yang diperoleh kemudian ditafsirkan 

dengan kalimat kualitatif. Cara menentukan kriteria penerapan adalah 

dengan menentukan persentase tertinggi dan persentase terendah 

terlebih dahulu menggunakan rumus sebagai berikut: 

Persentase tertinggi  = 
∑    
∑    

 100% 

     =  100% 

 = 100% 

 = 100% 

Persentase terendah  = 
∑    
∑    

 100% 

    =  100% 

     =  x 100% 

= 25% 

(Ali dalam Izzati, 2009) 

Setelah memperoleh persentase tertinggi dan terendah, langkah 

berikutnya adalah menentukan interval kelas sebagai berikut: 

= 
  

  
 

=  

= 18, 75  

    (Ali dalam Izzati, 2009) 
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 Nilai 18.75 kemudian dibulatkan menjadi 19. 

Berdasarkan rumus di atas, maka kriteria yang diterapkan untuk lembar 

observasi adalah:  

Tabel 6. Kriteria Hasil Penilaian Buku teks 
 

Interval Kriteria 
83% 100% 
63% 83% 
44% 63% 
25% 44% 

Sangat Sesuai 
Sesuai 

Cukup Sesuai 
Tidak Sesuai 

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2011. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

 

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

Banjarnegara adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah bagian 

barat. Kabupaten Banjarnegara secara astronomis terletak antara 109°. 29´. 

00´´ BT - 109°. 45´.50´´ BT dan 7°. 12´. 00´´ LS - 7°. 31´. 00´´ LS dengan 

luas wilayah 106.970.997 Ha yang terdiri dari 20 kecamatan 266 desa dan 

12 kelurahan yang tersebar di seluruh Kabupaten Banjarnegara. 

Batas-batas Kabupaten Banjarnegara yaitu: 

Sebelah Utara  Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang 

 Sebelah Timur  Kabupaten Wonosobo 

 Sebelah Selatan Kabupaten Kebumen 

 Sebelah Barat  Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas 

 Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20 kecamatan yaitu kecamatan 

Banjarnegara, Pagedongan, Bawang, Purworejo Klampok, Susukan, 

Sigaluh, Pagentan, Pejawaran, Batur, Karangkobar, Wanayasa, 

Kalibening, Pandanarum, Punggelan, Wanadadi, Banjarmangu, Mandiraja, 

Purwonegoro, Madukara, Rakit. Dari 20 kecamatan tersebar 8 SMA 

Negeri di beberapa kecamatan di Banjarnegara (Sumber: Pemkab 

Banjarnegara) 

Skripsi ini mengambil lokasi penelitian di seluruh SMA Negeri di 

Kabupaten Banjarnegara. Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 2 
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Halaman 55. Daftar SMA Negeri di Kabupaten Banjarnegara tersaji dalam 

Tabel 7. 

Tabel 7. Daftar SMA Negeri Di Kabupaten Banjarnegara 
No Nama Sekolah Alamat 

1 SMAN 1 Banjarnegara Jl. Letjen Suprapto No 93A 
Banjarnegara 

2 SMAN 1 Batur Jl. Raya Batur No 46A Batur 

3 SMAN 1 Bawang Jl. Raya Pucang No 134 Bawang, 
Banjarnegara 

4 SMAN 1 Karangkobar Jl. Leksana No 25 Karangkobar, 
Banjarnegara 

5 SMAN 1 Purwareja, 
Klampok 

Jl. Raya Purwareja Klampok, 
Banjarnegara 

6 SMAN 1 Purwanegara Jl. Raya Purwanegara, 
Banjarnegara 

7 SMAN 1 Sigaluh Jl. Raya Sigaluh km 13 
Banjarnegara 

8 SMAN 1 Wanadadi Jl. Tapen, Wanadadi, Banjarnegara 

Sumber : Data Dindikpora, Tahun 2010. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

Purposive sampling sehingga dari 18 buku teks geografi kelas XI yang 

digunakan di seluruh SMA Negeri di Kabupaten Banjarnegara diperoleh 3 

jenis buku teks geografi kelas XI yang paling banyak digunakan di SMA 

Negeri se-kabupaten Banjarnegara. Buku teks tersebut adalah buku 

Geografi SMA kelas XI terbitan Esis tahun terbit 2007 karangan Marah 

Uli Harahap, dkk, buku Geografi SMA kelas XI terbitan Erlangga tahun 

terbit 2006 karangan Wardiyatmoko, dan buku Geografi SMA kelas XI 

terbitan Cempaka Putih tahun terbit 2007 karangan Eni Anjayani dan Tri 

Haryanto.
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 Gambar 2. Peta lokasi penelitian SMA Negeri di Kabupaten Banjarnegara 
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B. Hasil Penelitian 

Penilaian buku teks Geografi berdasarkan standar BSNP meliputi 

dua tahap, yaitu tahap I dan tahap II. Penilaian tahap I dilakukan secara 

skimmingpada tiga komponen penilaian, yaitu kelayakan isi, kelayakan 

penyajian dan kelayakan kegrafikaan sesuai penilaian dari BSNP. 

Penilaian tahap II merupakan pendalaman dari penilaian tahap I. Buku 

teks akan dinilai dari empat komponen penilaian, yaitu komponen 

kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikaan. Masing-masing 

komponen terdiri dari butir-butir penilaian yang mempunyai rentang skor 

satu sampai empat. 

Setiap buku yang dinilai memiliki nilai yang berbeda-beda dan 

akan dibahas satu per satu dalam penelitian ini. Buku Geografi SMA kelas 

XI terbitan Esis tahun terbit 2007 karangan Marah Uli Harahap 

disimbolkan dengan buku A, dkk, buku Geografi SMA kelas XI terbitan 

Erlangga tahun terbit 2006 karangan Wardiyatmoko disimbolkan dengan 

buku B, dan buku Geografi SMA kelas XI terbitan Cempaka Putih tahun 

terbit 2007 karangan Eni Anjayani dan Tri Haryanto disimbolkan dengan 

buku C. 

1. Penilaian Tahap I 

Dalam penelitian, penilaian tahap I yang terdiri dari tiga 

komponen (kelayakan isi, kelayakan penyajian, dan kegrafikaan) pada 

buku A, buku B, dan buku C mendapat jawaban positif. Butir-butir 

yang instrumen yang dijadikan penilaian pada tahap ini sudah ada pada 
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tiga buku teks yang dinilai. Kesesuaian dan kelengkapan setiap butir 

penilaian baik dari komponen kelayakan isi, komponen penyajian, dan 

komponen kegrafikaan pada buku teks dapat menunjukan ketiga buku 

teks tersebut dinyatakan lolos penilaian tahap I. 

Penilaian tahap I merupakan penilaian awal dan dilakukan 

secara cepat untuk mengetahui kelengkapan komponen secara umum. 

Tiga buku teks geografi yang telah lolos penilaian tahap I akan dinilai 

kembali pada penilaian tahap II untuk komponen kelayakan isi, 

kelayakan penyajian, kelayakan kebahasaan, dan kelayakan 

kegrafikaan. 

Rekapitulasi hasil penilaian tahap I untuk tiga buah buku 

teksgeografi yang dianalisis dapat dilihat pada Tabel 7. Hasil penilaian 

buku teks tahap I berupa jawaban ya dan tidak untuk komponen 

kelayakan isi, jawaban ada dan tidak ada untuk komponen kelayakan 

penyajian, dan jawaban sesuai dan tidak sesuai untuk komponen 

kelayakan kegrafikaan. 

Materi yang disajikan dalam buku A, buku B, dan buku C 

sudah sesuai dengan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar 

(KD). SK dan KD pada tiga buku teks sudah tercantum secara implisit 

sehingga dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran. Ketiga buku teks sudah dilengkapi dengan daftar isi, 

tujuan setiap bab, peta konsep /ringkasan, kata kunci (key word) 

pertanyaan/soal latihan pada setiap bab, dan daftar pustaka. Selain itu, 
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komponen kegrafikaan pada tiga buku teks sudah sesuai dengan 

karakter buku dan sudah sesuai dengan ketentuan dari BSNP. 

Tabel 8. Rekapitulasi Hasil Penilaian Tahap I Untuk Tiga Buku teks 
Geografi kelas XI 

No Butir 
penilaian 

Jawaban 
Buku 

A 
Buku 

B 
Buku 

C 
Buku 

A 
Buku 

B 
Buku 

C 

1 Kelayakan 
isi Ya Tidak Ada 

a. 

Standar 
Kompetensi 
(SK) 
tercantum 
secara 
implisit 

√ √ √ - - - 

b. 

Kompetensi 
dasar (KD) 
tercantum 
secara 
implisit 

√ √ √ - - - 

c. 
Kesesuaian 
isi dengan 
SK dan KD 

√ √ √ - - - 

2 Penyajian Ada Tidak ada 
a. Daftar isi √ √ √ - - - 

b. Tujuan setiap 
bab √ √ √ - - - 

c. 
Peta konsep 
atau 
ringkasan 

√ √ √ - - - 

d. Kata kunci 
(key word) √ √ √ - - - 

e. 

Pertanyaan/s
oal latihan 
pada setiap 
bab 

√ √ √ - - - 

f. Daftar 
pustaka √ √ √ - - - 

3. Kegrafikaan Sesuai Tidak sesuai 
a. Kulit buku √ √ √ - - - 
b. Isi buku √ √ √ - - - 
c. Keterbacaan √ √ √ - - - 

d. Kualitas 
cetakan √ √ √ - - - 

e. Kekuatan 
fisik buku √ √ √ - - - 

     Sumber: Hasil Penelitian. Tahun 2011. 
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2. Penilaian Tahap II 

Penilaian tahap II merupakan penilaian buku teks yang 

dilakukan secara mendalam sebagai lanjutan dari penilaian tahap I. 

Komponen-komponen yang dinilai dalam penilaian tahap II meliputi 

komponen kelayakan isi, kelayakan kebahasaan, kelayakan penyajian, 

dan kelayakan kegrafikaan. Nilai yang diperoleh dari hasil penilaian 

pada masing-masing butir penilaian dikonvensikan dalam bentuk 

persentase. Dari hasil persentase yang diperoleh kemudian ditafsirkan 

dalam kalimat kualitatif dengan kriteria kesesuaian yang telah 

ditetapkan. Berdasarkan kriteria tersebut maka dapat diketahui tingkat 

kesesuaianbuku teks Geografi kelas XI yang digunakan dalam proses 

pembelajaran di Kabupaten Banjarnegara dengan standar BSNP untuk 

tiap-tiap komponen. 

Hasil penelitian pada masing-masing buku teks dan masing-

masing komponen yang dinilai direkapitulasi dalam bentuk tabel dan 

kemudian disajikan dalam bentuk diagram. Hasil penilaian dalam 

bentuk tabel dapat menunjukkan nilai, persentase dan kriteria yang 

diperoleh buku teks pada tiap-tiap komponen kelayakan buku teks 

yang dinilai, sedangkan penyajian data penelitian dalam bentuk 

diagram dapat menunjukkan perbedaan perolehan nilai pada masing-

masing sub komponen kelayakan tertentu pada tiga buku teks Geografi 

yang dinilai. Dari penyajian tersebut dapat diketahui buku apa yang 

memiliki kesesuaian tertinggi dengan standar BSNP. 
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a. Komponen kelayakan isi buku teks Geografi kelas XI 

Tabel 9. Rekapitulasi penilaian tahap II pada tiga buku teks Geografi berdasarkan komponen kelayakan isi 

No Sub komponen yang 
dinilai 

Rerata skor 
yang harus 

dicapai 

Rerata skor Persentase Kriteria 
Buku 

A 
Buku 

B 
Buku 

C Buku A Buku B Buku C Buku A Buku B Buku C 

A. Cakupan Materi 4 3 3,5 4 75% 87,5% 100% Sesuai Sangat 
Sesuai 

Sangat 
Sesuai 

B. Akurasi Materi 4 3 3,75 3,75 75% 93,7% 93,7% Sesuai Sangat 
Sesuai 

Sangat 
Sesuai 

C. Kemutakhiran 4 2 3 4 50% 75% 100% Cukup 
Sesuai Sesuai Sangat 

Sesuai 

D. Mengandung Wawasan 
Produktivitas 4 2,6 2,6 3,6 65% 65% 90% Sesuai Sesuai Sangat 

Sesuai 

E. Merangsang 
Keingintahuan  4 4 3,5 4 100% 87,5% 100% Sangat 

Sesuai 
Sangat 
Sesuai 

Sangat 
Sesuai 

F. Mengembangkan 
Kecakapan Hidup  4 3,25 3,25 4 81,2% 81,2% 100% Sesuai Sesuai Sangat 

Sesuai 

G. Mengembangkan 
Wawasan kebhinekaan 4 3,2 3,6 3,4 80% 90% 85% Sesuai Sangat 

Sesuai 
Sangat 
Sesuai 

H. Mengandung wawasan 
kontekstual 4 3,5 3,25 3,25 87,5% 81,2% 81,2% Sangat 

Sesuai Sesuai Sesuai 

Rerata persentase komponen kelayakan isi 3,03 3,31 3,83 75,78% 82,7% 93,75% Sesuai Sesuai Sangat 
Sesuai 

Sumber: Hasil Penelitian. Tahun 2011
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Berdasarkan data dalam  Tabel 9, dapat diketahui bahwa secara 

umum buku C memiliki jumlah persentase terbanyak untuk komponen 

kelayakan isi yaitu sebanyak 93,75% dengan kriteria sangat sesuai, 

sedangkan untuk dua buku yang lain memperoleh persentase dengan 

kriteria sesuai. Buku yang memiliki jumlah persentase terendah untuk 

komponen kelayakan isi adalah buku A. Sub komponen kelayakan isi 

yang mendapat penilaian terbaik dibandingkan dengan sub komponen 

yang lain dari ketiga buku teks adalah sub komponen merangsang 

keingintahuan. Sub komponen merangsang keingintahuan masing-

masing mendapat persentase 100% untuk buku A, 87% untuk buku B, 

dan 100% buku C. 

Hasil penilaian komponen kelayakan isi untuk tiga buku teks 

Geografi juga disajikan dalam bentuk diagram batang. Hal ini 

dilakukan agar perbedaan hasil penilaian antar buku pada tiap-tiap sub 

komponen dapat terlihat secara jelas. Hubungan antara sub komponen 

kelayakan isi dengan persentase yang diperoleh dapat dilihat pada 

Gambar 3.Secara berurutan masing-masing sub komponen 

disimbolkan dengan abjad A sampai H. Simbol A untuk sub komponen 

cakupan materi, simbol B untuk sub komponen akurasi materi, simbol 

C untuk sub komponen kemutakhiran, simbol D untuk sub komponen 

mengandung wawasan produktivitas, simbol E untuk sub komponen 

merangsang keingintahuan, simbol F untuk sub komponen 

mengembangkan kecakapan hidup (life skill), simbol G untuk sub 
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komponen mengembangkan wawasan kebhinekaan (sense of 

diversity), dan simbol H untuk sub komponen wawasan kontekstual.  

 
Gambar 3. Diagram hasil penilaian  sub komponen kelayakan isi buku teks 

Geografi 
 
Berdasarkan Gambar 3. Diketahui bahwa penilaian pada komponen 

kelayakan isi memiliki skor yang tinggi untuk masing-masing buku yang 

dinilai. Skor 2 merupakan skor terendah untuk komponen kelayakan isi 

yang diperoleh buku A untuk sub komponen kemutakhiran dengan jumlah 

persentase 50%. Buku C merupakan buku yang mendapat penilaian terbaik 

untuk komponen kelayakan isi, hampir semua sub komponen kelayakan 

mendapat persentase tinggi dengan kriteria sangat sesuai. Sedangkan 

peringkat kedua diperoleh oleh buku B. Buku A merupakan buku yang 

mendapat penilaian terendah untuk komponen kelayakan isi dibandingkan 

dengan buku B dan buku C. Meskipun demikian, secara umum ketiga 

buku yang dinilai untuk komponen kelayakan isi sudah sesuai karena 

dalam hasil tersebut tidak ada sub komponen penilaian yang mendapat 

skor dengan kriteria tidak sesuai. 
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b. Komponen kelayakan kebahasaan buku teks Geografi kelas XI 

Tabel 9. Rekapitulasi penilaian tahap II pada tiga buku teks Geografi berdasarkan komponen kelayakan kebahasaan 

No Sub komponen yang dinilai 

Rerata 
skor yang 

harus 
dicapai 

Rerata skor Persentase Kriteria 

Buku 
A 

Buku 
B 

Buku 
C 

Buku 
A 

Buku 
B 

Buku 
C Buku A Buku B Buku C 

A. 
Sesuai dengan Tingkat 
Perkembangan Peserta 
Didik 

4 3 3,5 4 75% 87,5% 100% Sesuai Sangat 
Sesuai 

Sangat 
Sesuai 

B. Komunikatif 4 2,5 2,5 3,5 62,5% 62,5% 87,5% Cukup 
Sesuai 

Cukup 
Sesuai 

Sangat 
Sesuai 

C. Dialogis dan Interakatif 4 2 3 4 50% 75% 100% Cukup 
Sesuai Sesuai Sangat 

Sesuai 

D. Lugas 4 2 3,5 3,5 50% 87,5% 87,5% Cukup 
Sesuai 

Sangat 
Sesuai 

Sangat 
Sesuai 

E. Keruntutan Alur Pikir 4 3,6 3,2 4 90% 80% 100% Sangat 
Sesuai Sesuai Sangat 

Sesuai 

F. Koherensi 4 3,66 4 4 91,5% 100% 100% Sangat 
Sesuai 

Sangat 
Sesuai 

Sangat 
Sesuai 

G. Kesesuaian Dengan Kaidah 
Bahasa Indonesia 4 3 4 4 75% 100% 100% Sesuai Sangat 

Sesuai 
Sangat 
Sesuai 

H. Penggunaan Istilah dan 
Simbol/Lambang 4 3 3,5 4 75% 87,5% 100% Sesuai Sangat 

Sesuai 
Sangat 
Sesuai 

Rerata persentase komponen kelayakan 
kebahasaan 2,85 3,4 3,87 71,2% 85% 96,8% Sesuai Sangat 

Sesuai 
Sangat 
Sesuai 

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2011
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Berdasarkan data rekapitulasi penilaian tiga buku teks Geografi 

pada komponen kelayakan kebahasaan yang tersaji pada Tabel 10, 

dapat diketahui bahwa rata-rata persentase yang diperoleh ketiga buku 

sudah cukup tinggi, yaitu 71,2% untuk buku A, 85% untuk buku B, 

96,8% untuk buku C. Berdasarkan data tersebut juga dapat diketahui 

bahwa buku C merupakan buku yang memperoleh persentase terbaik 

untuk semua sub komponen penilaian kelayakan kebahasaan. Semua 

sub komponen kelayakan kebahasaan untuk buku C mendapat kriteria 

penilaian sangat sesuai, hal ini dapat diartikan bahwa semua sub 

komponen mendapat persentase lebih dari 83%. Meskipun rata-rata 

keseluruhan yang diperoleh buku B dan buku C mendapat kriteria 

penilaian sangat sesuai namun apabila dilihat dari hasil persentase 

yang ada, buku B merupakan buku terbaik kedua untuk penilaian 

komponen kebahasaan yaitu 85% sedangkan buku C mendapat rata-

rata penilaian 96,8%. Perbedaan hasil persentase disebabkan karena 

perbedaan penilaian yang diperoleh masing-masing buku. 

Data yang ada dalam Tabel 10 kemudian disajikan dalam 

diagram batang agar hasil penilaian untuk setiap sub komponen dapat 

terlihat jelas. Sajian data dalam diagram juga dapat menunjukkan hasil 

penilaian yang diperoleh oleh masing-masing buku. Seperti pada 

komponen kelayakan isi, masing-masing sub komponen secara 

berurutan disimbolkan dengan abjad A sampai H.  
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Gambar 4.Diagram hasil penilaian sub komponen kelayakan 

kebahasaan buku teks Geografi 
 

Berdasarkan diagram pada Gambar 4, diketahui bahwa hasil 

penilaian tertinggi untuk komponen kebahasaan diperoleh buku C, 

sebagian besar sub komponen kebahasaan yang ada memperoleh 

persentase tinggi, enam dari delapan sub komponen kebahasaan 

mendapat nilai 100%. Sub komponen tersebut adalah sesuai dengan 

tingkat perkembangan peserta didik, dialogis dan interakatifkeruntutan 

alur pikir,koherensi,kesesuaian dengan kaidah Bahasa Indonesia, 

penggunaan istilah dan simbol/lambang. Dalam diagram tersebut, 

perbedaan nilai yang diperoleh antara buku B dan buku C tidak begitu 

signifikan. Berbeda dengan rata-rata yang diperoleh pada komponen 

kelayakan isi, bahwa pada penilaian kelayakan kebahasaan kriteria 

sesuai hanya diperoleh buku A. Jadi dapat diketahui bahwa penilaian 

kebahasaan pada buku B lebih baik dibandingkan dengan penilaian 

komponen kelayakan isi. Sedangkan untuk buku A berkriteria sesuai.
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c. Komponen kelayakan penyajian buku teks Geografi kelas XI 

Tabel 11. Rekapitulasi penilaian tahap II pada tiga buku teks Geografi berdasarkan komponen kelayakan penyajian 

No Sub komponen yang 
dinilai 

Rerata skor 
yang harus 

dicapai 

Rerata skor Persentase Kriteria 
Buku 

A 
Buku 

B 
Buku 

C 
Buku 

A 
Buku 

B 
Buku 

C Buku A Buku B Buku C 

A. Teknik Penyajian 4 3,2 3,4 3,6 80% 85% 90% Sesuai Sangat 
Sesuai 

Sangat 
Sesuai 

B. Pendukung Penyajian 
Materi 4 2,9 3,3 3,9 72,5% 82,5% 97,5% Sesuai Sesuai Sangat 

Sesuai 

C. Penyajian Pembelajaran 4 2,2 3,6 4 55% 90% 100% Cukup 
Sesuai 

Sangat 
Sesuai 

Sangat 
Sesuai 

Rerata Persentase Komponen Kelayakan 
Penyajian 2,77 3,43 3,83 69,2% 85,8% 95,8% Sesuai Sangat 

Sesuai 
Sangat 
Sesuai 

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2011 
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Komponen kelayakan penyajian terdiri dari tiga sub komponen 

penilaian, sub komponen tersebut meliputi teknik penyajian, 

pendukung penyajian materi dan penyajian pembelajaran. Berdasarkan 

hasil penilaian yang tersaji dalam Tabel 11, diketahui bahwa rata-rata 

persentase tertinggi untuk komponen kelayakan penyajian masih tetap 

diperoleh oleh buku C yaitu sebanyak 95,8%, kemudian 85,8% 

diperoleh buku B. Sedangkan rata-rata penilaian yang terendah untuk 

komponen penyajian sebanyak 69,2% diperoleh buku A. Data tersebut 

juga menunjukkan bahwa sub komponen penyajian pembelajaran 

sebagai sub komponen yang memiliki skor terendah dan tertinggi. 

Rata-rata persentase terendah sebanyak 55% untuk buku A, dan 100% 

untuk buku C. 

Hasil penilaian ketiga buku teks juga dapat dilihat dalam 

bentuk diagram batang. Penyajian ini dapat menunjukan perbedaan 

nilai dan persentase yang diperoleh masing-masing buku. 

 
Gambar 5. Diagram hasil penilaian sub komponen kelayakan penyajian 

buku teks Geografi 
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Berdasarkan diagram yang tersaji dalam Gambar 5, diketahui 

bahwa persentase yang diperoleh untuk tiga sub komponen kelayakan 

penyajian pada tiga buku yang dinilai tidak begitu menunjukkan 

perbedaan yang signifikan, namun hasil yang diperoleh masing-masing 

buku berbeda-beda. Buku C mendapatkan nilai terbaik dengan kriteria 

penilaian sangat sesuai, Buku B mendapatkan nilai dengan kriteria 

sangat sesuai dan buku A mendapat nilai dengan kriteria sesuai. 
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d. Komponen kelayakan kegrafikan buku teks Geografi kelas XI 
 
Tabel 12. Rekapitulasi penilaian tahap II pada tiga buku teks Geografi berdasarkan komponen kelayakan kegrafikaan 

No Indikator Sub komponen 
yang dinilai 

Rerata 
skor yang 

harus 
dicapai 

Rerata skor Persentase Kriteria 

Buku 
A 

Buku 
B 

Buku 
C 

Buku 
A 

Buku 
B 

Buku 
C Buku A Buku B Buku C 

A. Ukuran 
Buku 

Ukuran/format 4 3,5 4 4 87,5% 100% 100% Sangat 
Sesuai 

Sangat 
Sesuai 

Sangat 
Sesuai 

B. Bagian 
Kulit 
Buku 

Desain 4 3,7 3,6 3,71 92,5% 90% 92,7% Sangat 
Sesuai 

Sangat 
Sesuai 

Sangat 
Sesuai 

Tata Letak 4 3 3,5 3,5 75% 87,5% 87,5% Sesuai Sangat 
Sesuai 

Sangat 
Sesuai 

Tipografi 4 3,83 3,2 3,67 95,7% 80% 91,7% Sangat 
sesuai Sesuai Sangat 

Sesuai 
Ilustrasi 4 4 3 4 100% 75% 100% Sangat 

Sesuai Sesuai Sangat 
Sesuai 

C. Bagian Isi Tata Letak  4 3,30 3,38 3,62 82,5% 84,5% 90,5% Sesuai Sangat 
Sesuai 

Sangat 
Sesuai 

Tipografi Isi 4 3,45 3,55 3,64 83,5% 88,7% 91% Sangat 
Sesuai 

Sangat 
Sesuai 

Sangat 
Sesuai 

Ilustrasi 4 2,13 1,88 3,38 53,2% 47% 84,5% Cukup 
Sesuai 

Cukup 
Sesuai 

Sangat 
Sesuai 

Rerata persentase komponen kelayakan 
kegrafikaan 3,36 3,26 3,69 84% 81,6% 92,2% Sangat 

Sesuai Sesuai Sangat 
Sesuai 

Sumber: Hasil Penelitian, 2011.
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Berdasarkan Tabel 12, diketahui bahwa buku C tetap 

memperoleh persentase tertinggi sebanyak 92,2%. Sedangkan untuk 

buku A memperoleh persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

buku B. Buku A mendapatkan nilai dengan persentase 84% sedangkan 

buku B hanya mendapatkan nilai dengan persentase 81,6%. Masing-

masing sub komponen mendapatkan penilaian yang berbeda-beda 

seperti pada tabel tersebut diketahui bahwa sub komponen yang 

mendapatkan nilai dengan kriteria sangat sesuai untuk semua buku 

adalah sub komponen ukuran/format buku, desain kulit buku dan 

tipografi isi. Sedangkan sub komponen yang mendapatkan nilai rendah 

adalah sub komponen bagian ilustrasi. 

Hasil penilaian ketiga buku teks  untuk komponen kegrafikaan 

juga dapat dilihat dalam bentuk diagram batang yang menggambarkan 

hubungan antara subkomponen-subkomponen pada komponen 

kegrafikaan dengan persentase yang diperoleh. Sub komponen 

ukuran/format disimbolkan dengan huruf A, desain kulit buku 

disimbolkan dengan huruf B, tata letak kulit buku disimbolkan dengan 

huruf C, tipografi kulit buku disimbolkan dengan huruf D, ilustrasi 

kulit buku disimbolkan dengan huruf E, tata letak isi disimbolkan 

dengan huruf F, tipografi isi disimbolkan dengan huruf G, dan ilustrasi 

isi disimbolkan dengan huruf H. Diagram batang untuk komponen 

kegrafikaan disajikan dalam Gambar 6. 
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Gambar 6. Diagram hasil penilaian sub komponen kelayakan kegrafikaan 

buku teks Geografi 
 

Dilihat dari diagram yang ada pada Gambar 6, hasil penilaian 

untuk komponen kelayakan kegrafikaan menunjukkan bahwa tiap-tiap 

buku teks mendapatkan penilaian yang tidak jauh berbeda. Untuk tiap-

tiap sub komponen ada dua sub komponen yang mendapatkan nilai 

maksimal dengan persentase 100% untuk dua buku teks yaitu nilai 

maksimal untuk buku B dan buku C pada sub komponen 

ukuran/format dan nilai maksimal untuk buku A dan buku C pada sub 

komponen ilustrasi kulit buku. Nilai terendah diperoleh buku B untuk 

sub komponen ilustrasi isi. 

C. Pembahasan  

 Penilaian buku A, buku B, dan buku C meliputi dua tahap penilaian. Pada 

penilaian tahap I buku teks dinilai secara cepat (skimming) yang 

memfokuskan pada aspek kelayakan isi, kelayakan penyajian dan 

kelayakan kegrafikaan. Butir-butir penilaian untuk penilaian buku teks 
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tahap I dapat dilihat pada lampiran. Ketiga buku teks yang dinilai dalam 

penelitian ini lolos penilaian tahap I, dan selanjutnya dinilai kembali 

secara mendalam pada penilaian tahap II. Penilaian tahap II meliputi 

empat komponen penilaian yaitu komponen kelayakan isi, komponen 

kebahasaan, komponen kebahasaan, komponen penyajian, dan komponen 

kegrafikaan.  

1. Penilaian Tahap I 

Penilaian buku teks tahap I terdiri dari tiga komponen yaitu 

komponen kelayakan isi, komponen penyajian, dan komponen 

kegrafikaan. Masing-masing komponen terdiri dari beberapa sub 

komponen yang dinilai.  

Komponen kelayakan isi meliputi Standar Kompetensi (SK) 

dan Kompetensi Dasar (KD) yang tercantum secara implisit dan 

kesesuaian isi buku dengan SK dan KD. Materi pokok yang ada pada 

ketiga buku sudah sesuai dengan SK dan KD yang telah dirumuskan. 

Sehingga ketiga buku teks yang dinilai lolos penilaian tahap I untuk 

komponen kelayakan isi. 

Tiga buku yang dinilai telah memuat semua komponen 

penyajian yaitu adanya daftar isi, tujuan setiap bab, peta konsep atau 

ringkasan, kata kunci (key word), pertanyaan atau soal latihan pada 

setiap bab, dan daftar pustaka. Kelengkapan penyajian tersebut dapat 

membantu dan memudahkan pengguna dalam mempelajari buku 

tersebut. 
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Komponen kegrafikaan ketiga buku yang dinilai sudah sesuai 

dengan syarat yang ditentukan. Komponen kegrafikaan yang dinilai 

dalam penilaian tahap I meliputi kulit buku, isi buku, keterbacaan, 

kulitas cetakan, kekuatan fisik buku. 

Berdasarkan penilaian tersebut, tiga buku teks yang dinilai 

dinyatakan lolos penilaian tahap I dan kemudian dinilai kembali 

secara mendalam dalam penilaian tahap II. 

2. Penilaian Tahap II 

Pada penilaian tahap II, buku yang telah lolos penilaian tahap I 

dinilai kembali secara mendalam meliputi empat komponen, yaitu: 

komponen kelayakan isi, komponen kebahasaan, komponen 

penyajian, dan komponen kegrafikaan. Masing-masing komponen 

memiliki sub-sub penilaian. Hasil penilaian tiga buku teks Geografi 

yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui hasil dan 

penbahasannya secara rinci. 

a. Komponen Kelayakan Isi 

Sub komponen yang dinilai dalam komponen kelayakan isi 

meliputi cakupan materi, akurasi materi, kemutakhiran, 

mengandung wawasan produktivitas, merangsang keingintahuan, 

mengembangkan kecakapan hidup (life skills), mengembangkan 

wawasan kebhinekaan (sense of diversity), dan mengandung 

wawasan kontekstual. Hasil nilai yang diperoleh ketiga buku yang 

dinilai berbeda-beda untuk masing-masing sub komponen. 
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1) Buku A 

Hasil rata-rata penilaian yang diperoleh buku A untuk 

komponen kelayakan isi adalah 3,03 dengan persentase 75, 

78%. Kriteria penilaian yang diperoleh buku A pada 

komponen ini adalah sesuai. 

Pada sub komponen cakupan materi, Buku A 

memperoleh skor 3 dengan persentase 75%. Sub komponen ini  

terdiri dari keluasan materi dan kedalaman materi. Berdasarkan 

penilaian yang telah dilakukan, materi yang disajikan masih 

terlalu sederhana dan kurang penjabaran. Sehingga 

pengetahuan atau informasi yang disajikan hanya terbatas pada 

pokok materi secara umum. Hasil penilaian peneliti yang telah 

dilakukan tersebut juga sesuai dengan pendapat yang 

diungkapkan oleh guru Geografi di SMA Negeri I Sigaluh 

yaitu ibu Yuli sebagai pengguna buku A. 

Sub komponen kedua yaitu akurasi materi yang terdiri 

dari akurasi fakta dan keruangan/kewilayahan, kebenaran teori 

atau konsep, kebenaran prinsip/hukum, akurasi 

prosedur/metode keruangan/kewilayahan. Penilaian buku A 

pada sub komponen ini memperoleh skor 3 dengan persentase 

75%. Skor tertinggi diperoleh pada akurasi prosedur, bahwa 

dalam buku tersebut metode keruangan/kewilayahan sudah 

runtut dan benar. Namun masih ada kesalahan rumus yang 



75 
 

 
 

disajikan dalam buku A. Rumus tersebut mengenai tingkat 

pertumbuhan penduduk pada halaman 41, dalam buku tersebut 

dituliskan: 

10% 

Sedangkan rumus yang seharusnya adalah: 

100% 

(Sumber: buku demografi umum) 

 r  menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk, pn 

menunjukkan jumlah penduduk pada tahun n, Po menunjukkan 

jumlah penduduk pada tahun awal dan 100% tersebut 

menunjukkan berapa persen tingkat pertumbuhan penduduk 

pada tahun n. Selain itu, keterangan rumus yang disajikan 

dalam buku tersebut tidak lengkap sehingga cukup 

membingungkan pembaca/pengguna dalam memahaminya. 

Pada sub komponen kemutakhiran, penilaian buku A 

memperoleh skor 2 dan apabila dipersentasikan adalah 50%, 

persentase tersebut diperoleh dari hasil penilaian dua butir , 

masing-masing butir mendapat skor 2. Penilaian ini diberikan 

dengan pertimbangan bahwa contoh yang disajikan tidak 

begitu up to dateseperti pada sajian data tabel pada halaman 

46. 



76 
 

 
 

Sub komponen mengandung wawasan produktivitas 

mendapatkan skor 2,6 persentase 65% yang mana ada tiga 

butir yang  mendapatkan skor 3 yaitu butir menumbuhkan 

semangat kewirausahaan, menumbuhkan etos kerja, dan 

menumbuhkan kreativitas. Sedangkan untuk dua butir 

penilaian yang lain yaitu menumbuhkan semangat inovatif dan 

menumbuhkan daya saing memperoleh skor 2. Hal ini 

dikarenakan bahwa uraian, latihan, dan contoh-contoh yang 

diberikan kurang memotivasi peserta didik untuk 

menghasilkan gagasan baru. Dan menurut pendapat salah satu 

guru Geografi di SMA Negeri I Sigaluh tersebut, bahwa soal 

latihan yang disajikan kurang dan masih perlu penambahan 

lagi. 

Sub komponen selanjutnya yaitu merangsang 

keingintahuan. Sub komponen ini terdiri dari dua butir 

penilaian yaitu butir menumbuhkan rasa ingin tahu, dan 

memberi tantangan untuk belajar lebih jauh. Pada sub 

komponen ini buku A mendapatkan skor 4 dengan persentase 

100% yang mana masing-masing butir memperoleh skor 4 

yang artinya pemenuhan maksud butir sebagaimana dijelaskan 

dalam deskripsi butir mencapai 80%. Dalam buku A, contoh 

dan latihan soal yang disajikan dapat merangsang 

keingintahuan peserta didik sehingga akan memotivasi siswa 
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untuk mencari jawaban dengan memanfaatkan sumber lain 

untuk memecahkan soal/latihan yang diberikan. Selain itu 

dalam latihan disediakan soal yang mampu menggali 

pemikiran siswa baik berupa logika maupun pengetahuan yang 

dimilikinya. 

Sub komponen mengembangkan kecakapan hidup (life 

skills) terdiri dari empat butir penilaian yaitu mengembangkan 

kecakapan personal, mengembangkan kecakapan sosial, 

mengembangkan kecakapan akademik, dan mengembangkan 

kecakapan vokasional. Buku A memperoleh skor 3,25 dengan 

persentase  81,2%. Nilai tertinggi diperoleh butir 

mengembangkan kecakapan sosial, dan mengembangkan 

kecakapan akademik. Hal ini dikarenakan uraian, contoh dan 

latihan soal yang disajikan dapat memotivasi peserta didik 

untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bekerja sama dengan 

orang lain selain itu soal yang disajikan juga mampu 

memotivasi peserta didik untuk memanfaatkan informasi untuk 

menyelesaikan masalah dalam suatu kerja ilmiah. Sedangkan 

untuk kecakapan personal dan vokasional tidak begitu 

ditunjukkan dalam contoh maupun soal dalam buku A. 

Pada sub komponen mengembangkan wawasan 

kebhinekaan, buku A memperoleh skor 3,2 dengan persentase 

80%. Sub komponen ini  terdiri dari lima butir penilaian. Nilai 
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tertinggi diperoleh butir ketiga yaitu apresiasi terhadap 

perbedaan, persebaran keanekaragaman hayati antarwilayah. 

Sedangkan untuk butir yang lain memperoleh skor 3. Apresiasi 

perbedaan dan persebaran keanekaragaman hayati sebagian 

besar tersaji pada bab biosfer. Pada bab tersebut dijelaskan 

berbagai jenis keanekaragaman hayati maupun non hayati 

beserta persebarannya. Selain itu juga tersaji materi dan contoh 

yang mampu membuka wawasan peserta didik untuk mengenal 

perbedaan sumber daya dan lingkungan. 

Sub komponen yang terakhir yaitu mengandung 

wawasan kontekstual yang terdiri dari empat butir penilaian, 

meliputi: menyajikan contoh dari lingkungan lokal, lingkungan 

nasional, lingkungan regional, dan lingkungan internasional. 

Dalam sub komponen ini, buku A memperoleh skor 3,5 

dengan persentase 87,5%.  Tiga dari empat butir penilaian 

mendapatkan skor 4. Butir menyajikan contoh dari lingkungan 

lokal hanya mendapatkan skor 2 dikarenakan penyajian contoh 

dari lingkungan lokal jarang sekali ditemukan dalam buku A. 

Sebagian besar yang disajikan adalah contoh dari lingkungan 

nasional dan regional. 

Berdasarkan paparan hasil nilai kelayakan isi untuk 

buku A maka dapat diketahui nilai tertinggi untuk komponen 

kelayakan isi diperoleh sub komponen merangsang 
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keingintahuan. Kemudian secara umum dapat disimpulkan 

bahwa untuk kelayakan isi untuk buku A sudah sesuai dengan 

standar BSNP. 

2) Buku B 

Hasil yang dperoleh buku B untuk komponen kelayakan 

isi lebih tinggi dibandingkan dengan buku A. Pada komponen 

ini, buku B memperoleh skor 26,45 dengan persentase 82,7%. 

Penilaian untuk buku B memperoleh kriteria sesuai. skor 

tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari penilaian 

kelayakan isi pada tiap-tiap sub bab. 

Sub bab pertama yaitu cakupan materi yang terdiri dari 

dua butir penilaian meliputi keluasan materi dan kedalaman 

materi memperoleh skor 3,5 dengan persentase 87,5%. Skor 3 

diberikan untuk keluasan materi dan skor 4 diberikan untuk 

butir kedalaman materi. Materi yang disajikan dalm buku B 

sudah sesuai dengan SK dan KD yang dirumuskan, namun 

dalam penyajiannya, materi tersebut masih kurang, masih 

banyak pengetahuan yang perlu dipaparkan dalam buku 

tersebut guna menambah pengetahuan penggunannya.  

Sub komponen yang kedua yaitu akurasi materi yang 

terdiri dari empat butir penilaian. Pada sub komponen ini, buku 

B memperoleh skor 3,75 dengan persentase 93,7%. Nilai 

tersebut merupakan nilai tertinggi buku B untuk penilaian 
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kelayakan isi. Penilaian ini juga sesuai dengan hasil 

wawancara pada sebagian besar guru geografi yang ada di 

kabupaten Banjarnegara mengenai buku B bahwa mereka 

mengungkapkan bahwa masih ada teori atau konsep yang 

kurang benar. Namun ketidakbenaran konsep tersebut tidak 

begitu fatal. 

Kemudian untuk sub komponen yang ketiga yaitu 

kemutakhiran, buku B memperoleh skor 3 dengan persentase 

75%. Penilaian tersebut juga merupakan hasil rata-rata nilai 

yang diperoleh pada dua butir penilaian pada sub komponen 

ini. Masing-masing butir mendapatkan skor 3. Pemberian skor 

tersebut, didasarkan pada penyajian materi, contoh dan latihan 

soal yang sama dari tahun ke tahun dan tidak mengalami 

perubahan. 

Sub komponen selanjutnya, yaitu mengandung wawasan 

produktivitas. Sub komponen ini terdiri dari lima butir 

penilaian. Hasil rata-rata skor  penilaian buku teks B untuk sub 

komponen ini adalah 2,6 dengan hasil persentase sebesar 65%. 

Nilai ini merupakan nilai terendah yang diperoleh buku B 

untuk penilaian komponen kelayakan isi. Tiga butir penilaian 

memperoleh skor 3 dan skor 2 untuk dua butir yang lain. 

Uraian, contoh, dan latihan soal yang disajikan dalam sebagian 

besar bab kurang memberikan motivasi pada siswa dalam 
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menumbuhkan semangat kewirausahaan, etos kerja, semangat 

inovatif, kreativitas, dan daya saing. 

Pada sub komponen kelima yaitu merangsang 

keingintahuan, buku B memperoleh skor 3,5 dengan persentase 

87,5%. Sub komponen merangsang keingintahuan terdiri dari 

dua butir penilaian yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu, dan 

memberi tantangan untuk belajar lebih jauh. Pada buku B, 

latihan soal atau contoh fenomena alam yang disajikan dapat 

memotivasi peserta didik untuk berpikir lebih jauh dan mampu 

memotivasi peserta didik untuk mencari informasi lebih lanjut 

atau lebih lengkap dari yang sudah tercantum dalam buku.  

Sub komponen mengembangkan kecakapan hidup (life 

skills) terdiri dari empat butir penilaian yaitu mengembangkan 

kecakapan personal, mengembangkan kecakapan sosial, 

mengembangkan kecakapan akademik, dan mengembangkan 

kecakapan vokasional. Pada sub komponen ini, buku B 

memperoleh skor 3,25 dengan persentase  81,2%. Nilai 

tertinggi diperoleh butir mengembangkan kecakapan 

akademik. soal yang disajikan juga mampu memotivasi peserta 

didik untuk memanfaatkan informasi untuk menyelesaikan 

masalah dalam suatu kerja ilmiah. Sedangkan untuk butir 

penilaian yang lain mendapatkan skor 3. 
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Untuk sub komponen menumbuhkan wawasan 

kebhinekaan yang terdiri dari empat butir penilaian 

memperoleh skor 3,6 dengan persentase 90%. Buku B 

mendapatkan kriteria sangat sesuai untuk sub komponen ini. 

Uraian materi yang disajikan dapat memberikan apresiasi pada 

peserta didik terhadap perbedaan dan persebaran 

keanekaragaman hayati antarwilayah yang ditunjukkan pada 

bab biosfer, apresiasi terhadap kekayaan alam Indonesia 

ditunjukan pada bab biosfer, sumber daya alam, dan 

lingkungan hidup, dan menumbuhkan wawasan kebangsaan 

dtunjukan pada bab antroposfer. 

Sub komponen yang terakhir yaitu mengandung 

wawasan kontekstual yang terdiri dari empat butir penilaian, 

meliputi: menyajikan contoh dari lingkungan lokal, lingkungan 

nasional, lingkungan regional, dan lingkungan internasional. 

Dalam sub komponen ini memperoleh skor 3,25 dengan rata-

rata persentase 81,2%.  Sebgaian besar contoh yang disajikan 

buku B berasal dari lingkungan nasional dan internasional, 

sedangkan contoh yang berasal dari lingkungan lokal dan 

regional hanya sedikit. Hal ini dapat membatasi pengetahuan 

peserta didik terhadap klasifikasi contoh dari luar maupun 

lokal. 
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Berdasarkan paparan penjelasan di atas, dapat diketahui 

bahwa buku B sudah memiliki kesesuaian isi dengan standar 

yang ditentukan. Sub komponen cakupan materi, akurasi 

materi, merangsang keingintahuan, mengembangkan wawasan 

kebhinekaan memperoleh kriteria sangat sesuai dan sub 

komponen yang lain memperoleh kriteria sesuai. 

3) Buku C 

Buku C merupakan buku yang mendapatkan penilaian 

terbaik pada komponen kelayakan isi. Hasil yang diperoleh 

adalah 30 dipersentasikan menjadi 95,6% dengan kriteria 

penilaian terbaik. Secara umum isi materi yang disajikan sudah 

sangat sesuai dan sudah lengkap sebagai bahan pembelajaran, 

namun lebih jelasnya penjelasan akan dipaparkan satu per satu. 

Pada komponen cakupan materi yang terdiri dari 

keluasan materi dan kedalaman materi mendapat skor 4 yang 

berarti kesesuaian isi buku dengan deskripsi yang dijelaskan 

dalam butir mencapai 80%. Materi yang disajikan dalam buku 

sudah lengkap dan mendalam sebagai media dan sumber 

belajar siswa. Selain itu, kesesuaian isi buku dengan SK dan 

KD yang jelas dapat memberikan kemudahan peserta didik 

mengenai apa yang sedang dipelajari dan dibutuhkan. 

Keluasan dan kedalaman materi sangat membantu guru dalam 

menyampaikan informasi. 
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Pada sub komponen akurasi materi, buku C memperoleh 

skor 3,75 dengan persentase 93,7% dan berkriteria sangat 

sesuai. Penilaian diberikan untuk empat butir pada sub 

komponen ini. Dalam buku tersebut materi yang disajikan 

disertai dengan ilustrasi yang dibutuhkan seperti peta, tabel 

dan gambar. Sehingga apa yang dipaparkan dalam buku dapat 

dipercaya dan sesuai kenyataan. 

Pada sub komponen kemutakhiran yang terdiri dari dua 

butir penilaian meliputi kesesuaian dengan perkembangan ilmu 

Geografi dan keterkinian/ketermasaan fitur (contoh-contoh) 

dan rujukan memperoleh hasil penilaian 4 dengan persentase 

100% dengan kriteria sangat baik. Materi yang disajikan up to 

date, sesuai dengan perkembangan keilmuan geografi terkini 

dan contoh yang disajikan relevan dan menarik, serta 

mencerminkan peristiwa, kejadian termasa. Seperti pada materi 

antroposfer dan sumber daya alam yang memberikan 

penjelasan materi berupa peristiwa termasa. 

Pada sub komponen mengandung wawasan 

produktivitas, buku C memperoleh skor 3,6 dengan persentase 

90%. Tiga butir penilaian pada sub komponen ini memperoleh 

skor tertinggi. Butir penilaian tersebut yaitu menumbuhkan 

semangat kewirausahaan, menumbuhkan semangat inovatif, 

dan menumbuhkan kreativitas. Sedangkan untuk butir 
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menumbuhkan etos kerja dan menumbuhkan daya saing 

memperoleh skor 3. Dalam buku C, uraian, contoh dan latihan 

yang disajikan mampu menumbuhkan semangat peserta didik 

untuk belajar lebih jauh dan mampu menggali kemampuan 

peserta didik untuk mempelajari hal-hal baru dan tidak hanya 

memanfaatkan penjelasan materi yang ada di buku saja. 

Seperti adanya geo aksi individu dimasing-masing bab, dan uji 

kompetensi di akhir bab. 

Untuk sub komponen penilaian merangsang 

keingintahuan pada buku C mendapatkan rata-rata persentase 

100%. Sub komponen ini terdiri dari dua butir penilaian yaitu 

butir menumbuhkan rasa ingin tahu, dan memberi tantangan 

untuk belajar lebih jauh. Hasil persentase tersebut menunjukan 

bahwa pemenuhan maksud butir sebagaimana dijelaskan dalam 

deskripsi butir mencapai 80%. Dalam buku C, contoh dan 

latihan soal yang disajikan dapat merangsang keingintahuan 

peserta didik sehingga akan memotivasi siswa untuk mencari 

jawaban dengan memanfaatkan sumber lain untuk 

memecahkan soal/latihan yang diberikan. Selain itu dalam 

latihan disediakan soal yang mampu menggali pemikiran siswa 

untuk belajar lebih jauh dalam memecahkan masalah. 

Untuk sub komponen mengembangkan kecakapan 

hidup, semua butir dalam sub komponen memperoleh nilai 
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tertinggi yaitu skor 4 sehingga persentase yang diperoleh adlah 

100%. Dalam buku tersebut disajikan uraian, contoh dan 

latihan yang mampu memotivasi peserta didik untuk 

berinteraksi dengan orang lain, dan memanfaatkan informasi 

dalam memecahkan permasalahan selain itu latihan soal yang 

disajikan dalam buku tersebut mampu memotivasi siswa untuk 

bertindak dalam melakukan pekerjaan. Contohnya pada uji 

kompetensi halaman 131, dimana siswa dituntut untuk 

menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan bahan 

pengganti BBM (bahan bakar minyak). 

Sub komponen selanjutnya adalah mengembangkan 

wawasan kebhinekaan yang terdiri dari lima butir penilaian. 

Hasil skor yang diperolah adalah 3,4 dengan persentase yang 

diperoleh sebanyak 85%. Hasil sub komponen 

mengembangkan wawasan kebhinekaan pada buku C lebih 

rendah dibandingkan dengan hasil yang diperoleh buku B. Hal 

ini dikarenakan uraian dan contoh yang disajikan pada buku C 

kurang menunjukan apresiasi keanekaragaman budaya dan 

kemajemukan masyarakat. Hal yang menonjol adalah apresiasi 

terhadap perbedaan persebaran keanekaragaman hayati dan 

potensi keanekaragaman budaya yang ditunjukan pada materi 

biosfer dan sumber daya alam. 



87 
 

 
 

Sub komponen yang terakhir yaitu mengandung 

wawasan kontekstual yang terdiri dari empat butir penilaian, 

meliputi: menyajikan contoh dari lingkungan lokal, lingkungan 

nasional, lingkungan regional, dan lingkungan internasional. 

Dalam sub komponen ini buku C mendapatkan skor 3,25 

dengan persentase 81,2%.  Sebagian besar contoh yang 

disajikan buku C berasal dari lingkungan regional dan 

internasional, sedangkan contoh yang berasal dari lingkungan 

lokal dan nasional hanya sedikit. Hasil persentase yang 

diperoleh buku C untuk sub komponen ini sama dengan hasil 

yang diperoleh buku B, namun dalam pemberian skor tiap butir 

berbeda. 

Berdasarkan paparan penjelasan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa penilaian buku C komponen kelayakan isi 

sudah sangat sesuai. Dari hasil penilaian tersebut yang tersaji 

pada Tabel 9, bahwa tujuh dari delapan sub komponen 

memperoleh kriteria sangat sesuai. Sedangkan satu dari sub 

komponen kelayakan isi hanya memperoleh kriteria sesuai. 

Materi yang disajikan akurat, luas dan mampu menbangkitkan 

semangat siswa untuk mencari pengetahuan. Sesuai dengan 

pendapat guru Geografi di SMA Negeri 1 Batur, yang bernama 

ibu Cahyani bahwa materi yang ada pada buku C mudah 
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dipahami sehingga mampu membantu dalam penyampaian 

materi. 

b. Komponen Kelayakan Kebahasaan 

Ada delapan sub komponen yang dinilai dalam kelayakan 

kebahasaan, yaitu: sesuai dengan tingkat perkembangan peserta 

didik, komunikatif, dialogis dan interaktif, lugas, keruntutan alur 

pikir, koherensi, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia, dan 

penggunaan istilah dan simbol/lambang. Hasil penilaian dan 

pembahasan  untuk komponen kelayakan kebahasaan pada masing-

masing buku dijelaskan di bawah ini. 

1) Buku A 

Hasil penilaian untuk komponen kelayakan kebahasaan 

pada buku A memperoleh skor 22,76 dengan hasil rata-rata 

persentase 71,2%. Persentase tersebut masuk dalam kriteria 

sesuai. Hasil yang diperoleh buku A pada komponen 

kebahasaan didasarkan pada penilaian buku terhadap butir-

butir dari tiap-tiap sub komponen. 

Sub komponen yang pertama untuk kelayakan 

kebahasaan adalah sesuai dengan tingkat perkembangan 

peserta didik. Sub komponen tersebut terdiri dari dua butir 

penilaian, yaitu: kesesuaian dengan tingkat perkembangan 

berpikir peserta didik, dan kesesuaian dengan perkembangan 

sosial emosional peserta didik. Pada sub komponen ini, buku A 
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memperoleh skor 3 dengan hasil rata-rata persentase 75% yang 

mana dapat dijelaskan bahwa bahasa yang digunakan dalam 

buku A sudah cukup baik, jelas dan kalimat yang digunakan 

mudah dipahami. Namun menurut sebagian guru yang ada di 

Kabupaten Banjarnegara bahwa bahasa yang digunakan dalam 

buku tersebut masih terlalu tinggi untuk siswa SMA kelas XI 

sehingga materi yang disampaikan dalam buku A sulit diterima 

oleh peserta didik. 

Sub komponen yang kedua adalah komunikatif. 

penilaian buku A untuk sub komponen komunikatif 

memperoleh skor 2,5 dengan rata-rata persentase sebanyak 

62,5% dari dua butir penilaian. Materi yang disajikan dalam 

buku A dengan bahasa yang lazim namun ilustrasi yang 

digunakan seperti peta dan gambar kurang jelas untuk 

menjelaskan pesan yang disampaikan dalam wacana. 

Sub komponen selanjutnya adalah dialogis dan 

interaktif. Pada sub komponen ini, buku A memperoleh skor 2 

dengan rata-rata persentase 50% untuk dua butir penilaian. 

Dua butir penilaian tersebut meliputi kemampuan memotivasi 

peserta didik untuk merespon pesan dan dorongan berpikir 

kritis pada peserta didik. Pada buku A, bahasa yang digunakan 

kurang dialogis antara materi yang disampaikan dengan 

pembaca atau peserta didik. Sehingga kurang merangsang 
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peserta didik untuk mempertanyakan dan mencari jawaban 

wacana dalam buku teks. 

Pada sub komponen lugas, buku A memperoleh skor 2  

dengan persentase 50%. Sub komponen ini terdiri dari dua 

butir penilaian yaitu ketepatan struktur kalimat dan kebakuan 

istilah. Nilai tersebut diperoleh dari hasil penilaian bahwa 

kalimat yang digunakan buku A dapat mewakili isi pesan 

dengan mengikuti tata kalimat yang benar dalam Bahasa 

Indonesia namun masih ada beberapa kata yang kurang sesuai 

dengan kebakuan istilah Bahasa Indonesia seperti kata 

memengaruhi pada halaman 3 yang seharusnya diganti dengan 

kata mempengaruhi (sumber: Kamus Bahasa Indonesia). 

Selain itu penggunaan istilah bahasa inggris yang kurang tepat 

digunakan dalam kalimat. Seperti kata drainase pada kalimat 

“hujan turun tidak teratur sehingga porositas dan drainase di 

wilayah tersebut kurang baik” pada halaman 8. Penggunaan 

istilah bahasa inggris tersebut dapat menyulitkan pemahaman 

peserta didik sehingga perlu diganti dengan kata penyerapan 

air. 

Hasil penilaian pada sub komponen keruntutan alur 

pikir buku A cukup berbeda dengan hasil penilaian sub 

komponen sebelumnya. Pada sub komponen ini, buku A 

memperoleh nilai 3,6 dengan persentase 90%. Sub komponen 



91 
 

 
 

ini terdiri dari 5 butir penilaian. Pada buku A penggunaan 

bahasa antar kalimat sudah runtut dan menunjukkan 

keterkaitan isi. 

Sub komponen selanjutnya adalah koherensi. Sub 

komponen ini terdiri dari tiga butir penilaian meliputi keutuhan 

makna dalam bab, keutuhan makna dalam subbab, dan 

keutuhan makna dalam alinea. Pada penilaian sub komponen 

ini, buku A memperoleh nilai 3,66 dengan persentase 91,5%. 

Hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa pesan dan materi yang 

disajikan sudah menunjukan kesesuaian dan keutuhan makna 

dan kesatuan tema, sub tema dan memuat satu pokok pikiran. 

Selanjutnya adalah kesesuaian dengan Kaidah Bahasa 

Indonesia. Buku A memperoleh nilai 3 dengan persentase 75% 

untuk sub komponen ini. Penilaian pada sub komponen ini 

terdiri dari dua butir penilaian meliputi ketepatan tata bahasa 

dan ketepatan ejaan. Tata kalimat yang diharapkan pada 

deskripsi butir dapat digunakan untuk menyampaikan pesan 

dan mengacu pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang baik dan 

benar namun hasil penilaian menunjukan bahwa masih ada 

kata yang salah untuk menunjukan istilah seperti kata “suaka 

margasawatwa” pada halaman 24. Kata yang benar adalah 

suaka margasatwa (sumber: kamus Bahasa Indonesia).  



92 
 

 
 

Sub komponen terakhir pada komponen kebahasaan 

adalah penggunaan istilah dan simbol/lambang. Hasil yang 

diperoleh untuk sub komponen ini sama dengan sub komponen 

sebelumnya dengan skor 3 dan hasil persentase 75%. 

Penggunaan istilah dan simbol/lambang sudah menunjukkan 

konsistensi antar bagian dalam buku. 

Berdasarkan paparan penjelasan tersebut, dapat 

diketahui bahwa penilaian komponen kebahasaan pada buku A 

sudah cukup baik dengan kriteria penilaian sesuai. Nilai 

tertinggi diperoleh sub komponen koherensi dengan persentase 

91,5% dan nilai terendah diperoleh oleh dua sub komponen 

yaitu sub komponen dialogis dan interaktif dan sub komponen 

lugas yang keduanya memperoleh persentase 50%. Dua sub 

komponen memperoleh kriteria sangat sesuai, tiga sub 

komponen memperoleh nilai sesuai dan tiga sub komponen 

yang lain memperoleh kriteria cukup sesuai. Hasil penilaian 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 9 dan lampiran. 

2) Buku B 

Hasil yang diperoleh buku B untuk komponen 

kelayakan kebahasaan lebih tinggi dibandingkan dengan buku 

A, yang mana pada komponen ini buku B memperoleh skor 

27,2 dengan hasil persentase 85%. Hasil Penilaian untuk buku 

B memperoleh kriteria sangat sesuai. Persentase tersebut 
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merupakan hasil rata-rata yang diperoleh dari penilaian 

kelayakan kebahasaan pada tiap-tiap sub bab. 

Sub komponen yang pertama yaitu sesuai dengan 

tingkat perkembangan peserta didik memperoleh skor 3,5 

dengan persentase 87,5%. Penilaian dalam sub komponen ini 

terdiri dari dua butir penilaian meliputi kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan berpikir peserta didik dan kesesuaian 

dengan tingkat perkembangan sosial emosional peserta didik. 

Bahasa yang digunakan buku B sudah cukup baik, mampu 

menjelaskan ilustrasi, konsep, dan dapat menggambarkan 

contoh. Bahasa yang digunakan sesuai dengan kematangan 

emosi peserta didik. 

Sub komponen kedua adalah komunikatif. Sub 

komponen komunikatif terdiri dari dua butir penilaian. untuk 

sub komponen ini, buku B memperoleh skor 2,5 dengan 

persentase 62,5%. Penilaian ini didasarkan bahwa bahasa yang 

digunakan kurang komunikatif, dan kurang dapat dipahami 

sehingga peserta didik sulit menerima pesan yang disajikan 

dalam buku tersebut. 

Sub komponen selanjutnya adalah dialogis dan 

interaktif. Nilai yang diperoleh buku B pada sub komponen ini 

adalah 3 dengan persentase 75%. Sub komponen ini terdiri 

terdiri dari dua butir penilaian. Butir yang pertama adalah 
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kemampuan memotivasi peserta didik untuk merespon pesan 

dan butir yang kedua adalah dorongan berpikir kritis pada 

peserta didik. Bahasa yang digunakan dalam menyampaikan 

pesan kurang berdialog dengan peserta didik. Sehingga kurang 

memumbuhkan semangat peserta didik untuk membaca dan 

mempelajari buku tersebut secara tuntas yang kemudian akan 

mengurangi pemahaman peserta didik terhadap pesan tersebut. 

Sub komponen selanjutnya adalah lugas. Hasil 

penilaian untuk sub komponen ini pada buku B lebih baik 

dibandingkan dengan hasil penilaian sub komponen 

sebelumnya yaitu dengan perolehan skor 3,5 dengan hasil 

persentase 87,5%. Sub komponen ini terdiri dari dua butir 

penilaian yaitu ketepatan unsur kalimat dan kebakuan istilah. 

Dalam buku tersebut, kalimat yang dipakai dapat mewakili isi 

pesan yang disampaikan dan mengikuti tata kalimat yang benar 

dalam Bahasa Indonesia. Namun masih ada beberapa kata 

yang masih membingungkan dan kurang dimengerti untuk 

peserta didik kelas XI SMA seperti penggunaan contoh hewan 

asing yang kurang diketahui misalnya ajag, marten dan lainnya 

pada halaman 12. Hewan asing tersebut sebaiknya disertai 

dengan gambar sehingga mampu memperjelas dan menambah 

pengetahuan peserta didik. 
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Sub komponen berikutnya adalah keruntutan alur pikir. 

Sub komponen ini memperoleh skor 3,2 dengan rata-rata 

persentase 80%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kalimat 

yang digunakan mampu mencerminkan keruntutan dan 

keterkaitan makna baik antara bab dengan subbab, subbab 

dalam bab, alinea dalam subbab maupun kalimat dalam satu 

alinea 

Selanjutnya adalah sub komponen koherensi. Sub 

komponen koherensi terdiri dari tiga butir penilaian meliputi 

keutuhan makna dalam bab, keutuhan makna dalam subbab, 

dan keutuhan makna dalam alinea. Berdasarkan penilaian yang 

telah dilakukan, buku B memperoleh skor 4 dengan persentase 

100% dengan penjelasan bahwa sajian materi dalam buku B 

sudah menunjukkan ketertautan kalimat dan dalam satu alinea 

menunjukkan satu pokok pikiran. 

Sub komponen kesesuaian dengan kaidah Bahasa 

Indonesia terdiri dari dua butir penilaian yaitu ketepatan tata 

bahasa dan ketepatan ejaan. Pada sub komponen ini buku B 

memperoleh skor 4 dengan rata-rata persentase 100%. Hasil 

tersebut didasarkan pada pemberian skor 4 untuk dua butir 

yang dinilai. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian 

besar istilah yang digunakan sudah tepat dan mencapai 80% 
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dari semua pemenuhan maksud butir sebagaimana dijelaskan 

dalam deskripsi butir. 

Sub komponen yang terakhir adalah penggunaan istilah 

dan simbol/lambang yang terdiri dari dua butir penilaian yaitu 

konsistensi penggunaan istilah dan konsistensi penggunaan 

simbol dan lambang. Pada sub komponen ini, buku B 

memperoleh skor 3,5 dengan persentase 87,5%. Sebagian besar 

istilah dan simbol/lambang yang digunakan dalam buku B 

konsisten antar bagian dalam buku. 

Berdasarkan paparan penjelasan tiap sub komponen 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sub komponen 

kelayakan kebahasaan pada buku B memperoleh kriteria 

sangat sesuai. Namun satu dari delapan sub komponen tersebut 

ada yang memperoleh nilai dengan kriteria cukup sesuai. Sub 

komponen tersebut adalah sub komponen komunikatif. Secara 

umum bahasa yang digunakan sudah baik, mudah dipahami 

namun kurang dialogis. Hasil penelitian tersebut sama dengan 

tanggapan ibu Dwi Ujiyanti, salah satu guru mata pelajaran 

Geografi di SMA Negeri di Banjarnegara. 

3) Buku C 

Hasil penilaian komponen kebahasaan pada buku C 

memperoleh skor 31 dengan persentase 96,8%. Nilai tersebut 

merupakan nilai tertinggi diantara buku yang lain. Kriteria 
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penilaian yang diperoleh buku C untuk komponen kelayakan 

kebahasaan adalah sangat sesuai. Hasil yang diperoleh untuk 

tiap-tiap sub komponen adalah sebagai berikut: 

Sub komponen yang pertama adalah sesuai dengan 

tingkat perkembangan peserta didik. Sub komponen ini 

mendapatkan skor 4 dengan persentase 100% untuk semua 

butir penilaian. Bahasa yang digunakan buku C mampu 

menjelaskan konsep maupun ilustrasi, aplikasi konsep dan 

menggambarkan contoh konkrit sampai dengan contoh abstrak 

sehingga peserta didik dapat membayangkan apa yang 

disampaikan pada buku teks tersebut. 

Sub komponen yang kedua adalah komunikatif 

memperoleh skor 3,4 dengan persentasi penilaian 87,5%. Sub 

komponen ini terdiri dari dua butir penilaian yang mana dapat 

dijelaskan bahwa bahasa yang digunakan buku C sudah sangat 

komunikatif sehingga peserta didik maupun guru mudah 

memahami pesan yang disampaikan dalam buku tersebut. 

Namun masih ada kekurangan sedikit bahwa dalam buku C, 

ilustrasi yang disajikan seperti gambar dan peta tidak berwarna 

sehingga kurang mendukung kejelasan pesan dalam wacana. 

Sub komponen selanjutnya adalah dialogis dan 

interaktif. Buku C memperoleh nilai dengan persentase 100% 

dari dua butir komponen yang dinilai. Penilaian ini didasarkan 
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bahwa bahasa yang digunakan sangat menarik, dialogis, dan 

mampu mengajak siswa untuk ikut membayangkan apa yang 

disampaikan dalam wacana sehingga dalam buku tersebut 

lebih berkesan adanya percakapan dua arah antara buku 

dengan pembaca atau peserta didik. Kemudian untuk latihan 

soal dalam buku C disajikan dengan bahasa yang menarik pula 

dengan tujuan peserta didik mampu berpikir kritis untuk 

mencari jawaban dari pertanyaan yang disajikan dalam buku 

tersebut. 

Untuk sub komponen lugas, buku C memperoleh skor 

3,5 dengan persentase 87,5% Sub komponen ini terdiri dari 

dua butir penilaian yaitu ketepatan struktur kalimat dan 

kebakuan istilah. Dalam buku tersebut, kalimat yang 

digunakan dapat mewakili isi pesan dengan mengikuti tata 

kalimat yang disempurnakan. Istilah yang digunakan dalam 

buku C sudah baik dan sudah sesuai dengan teknis ilmu 

pengetahuan yang disepakati misalnya dalam bidang geografi. 

Selanjutnya adalah sub komponen keruntutan alur 

pikir. Sub komponen ini terdiri dari lima butir penilaian. Skor 

penilaian untuk semua butir pada sub komponen ini adalah 4 

sehingga rata-rata persentase yang diperoleh adalah 100%. 

Penyampaian pesan pada buku C disajikan dengan runtut dan 

mencerminkan keterkaitan isi baik antar bab, antara bab 
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dengan subbab, antarsubbab dalam bab, alinea dalam subbab, 

dan kalimat dalam satu alinea. 

Sub komponen selanjutnya adalah koherensi. Sub 

komponen ini terdiri dari tiga butir penilaian yang mana semua 

butir memperoleh penilaian terbaik dengan skor 4 dan 

persentase sebesar 100%. Pesan dan materi yang disajikan 

dalam buku C sudah menunjukkan satu kesatuan tema, sub 

tema, dan pokok pikiran. 

Selanjutnya adalah sub komponen kesesuaian dengan 

kaidah Bahasa Indonesia. Sub komponen ini memperoleh skor 

4 dengan persentase 100% untuk dua butir penilaian meliputi 

ketepatan tata bahasa, dan ketepatan ejaan. Tata bahasa yang 

digunakan sudah baik namun dalam buku tersebut ada 

kesalahaan ejaan seperti kata memedulikan yang seharusnya 

mempedulikan. Kata tersebut berasal dari peduli (Sumber: 

Kamus Bahasa Indonesia). 

Sub komponen terakhir adalah penggunaan istilah dan 

simbol/lambang. Buku C memperoleh nilai 4 dengan 

persentase tertinggi yaitu 100%. Sub komponen penilaian 

terdiri dari dua butir yaitu konsistensi penggunaan istilah dan 

konsistensi penggunaan simbol/lambang. Penilaian buku C 

menunjukkan bahwa penggunaan istilah dan simbol/lambang 

mampu menggambarkan konsep, prinsip, atau sejenisnya 
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sudah konsisten antar bagian dalam buku sehingga tidak 

membingungkan peserta didik. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa 

sebagian besar nilai yang diperoleh buku C untuk tiap-tiap 

komponen sangat sesuai dengan persentase maksimal. Buku C 

mendapatkan penilaian terbaik dibandingkan buku yang lain. 

Penilaian yang sangat mencolok untuk kelayakan kebahasaan 

bahwa bahasa yang digunakan sangat interaktif sehingga 

mampu membangkitkan semangat peserta didik untuk 

membacanya dan mempelajarinya. 

c. Komponen Kelayakan Penyajian 

Komponen kelayakan penyajian yang dinilai terdiri dari 

tiga sub komponen, yaitu: teknik penyajian, pendukung penyajian 

materi, dan penyajian pembelajaran. Hasil penilaian dan 

pembahasan komponen penyajian pada tiga buku teks Geografi 

kelas XI adalah sebagai berikut: 

1) Buku A 

Buku A memperoleh nilai pada komponen penyajian 

adalah 8,3 dengan persentase 69,2%. Persentase tersebut 

menunjukkan bahwa buku A memiliki kriteria sesuai. 

Penjelasan tiap-tiap sub komponen akan dijelaskan di bawah 

ini: 
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Sub komponen pertama yaitu teknik penyajian yang 

terdiri dari lima butir penilaian meliputi konsistensi sistematika 

sajian dalam bab, kelogisan dan keruntutan konsep, keruntutan 

konsep, koherensi, konsistensi teknik penyajian dalam istilah 

dan simbol/lambang. Pada sub komponen ini, buku A 

memperoleh skor 3,2 dengan persentase 80%.  Penyajian buku 

A pada bagian ini sudah sesuai dengan ketentuan yang telah 

dijelaskan pada deskripsi butir. 

Sub komponen yang kedua yaitu pendukung penyajian 

materi. Sub komponen ini terdiri dari sepuluh butir penilaian. 

Buku A pada sub komponen ini memperoleh skor 2,9 dengan 

persentase 72,5%. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan 

kesesuaian sajian buku dengan deskripsi butir. Ada beberapa 

kekurangan atau kesalahan pada buku A diantaranya adalah: 

1. adanya ketidaksesuaian penulisan judul buku antara judul 

buku bagian sampul dengan judul buku bagian identitas 

buku yaitu pada sampul tercantum Geografi untuk SMA 

dan MA kelas XI sedangkan pada identitas buku 

tercantum Geografi untuk SMA dan MA kelas XII. 

2. Sajian ilustrasi seperti peta, diagram, dan gambar yang 

tidak berwarna sehingga dapat mengurangi pemahaman 

peserta didik. 
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3. Perbedaan penjelasan gambar dengan materi yang 

disajikan yaitu Gambar 3.3, halaman 57 dengan materi 

pada halaman 57 yang mana dijelaskan bahwa sumber 

daya alam biotik (organik) yaitu sumber daya alam yang 

berasal dari makhluk hidup. Misalnya kayu, ikan batubara, 

minyak bumi dan marmer. Namun pada gambar dijelaskan 

bahwa batubara merupakan contoh sumber daya alam 

abiotik. Perbedaan penjelasan ini akan membingungkan 

peserta didik. 

4. Kesalahan pada penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar 

pustaka yang benar diawali dengan nama pengarang (yang 

disusun secara alfabetis). tahun terbit. Judul buku. Tempat 

terbit: Dan nama penerbit. Dalam buku A dituliskan 

seperti: Adiyuwono, N.S. Teknik Membaca Peta dan 

Kompas. Bandung: Angkasa, 1995. Penulisan daftar 

pustaka yang benar adalah: Adiyuwono, N.S. 1995. Teknik 

Membaca Peta dan Kompas. Bandung: Angkasa. 

Sub komponen ketiga adalah penyajian pembelajaran. 

Sub komponen ini terdiri dari sembilan butir penilaian. Pada 

sub komponen ini, buku A memperoleh skor 2,2 dengan 

persentase 55%. Hal tersebut dapat diketahui bahwa buku A 

kurang melibatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. 

Selain itu kurangnya keterjalinan komunikasi interaktif 
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sehingga tidak ada dialog antara peserta didik dengan penulis 

buku. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa penyajian buku A sudah cukup sesuai namun masih ada 

beberapa kesalahan dan kekurangan seperti yang dijelaskan 

tersebut. 

2) Buku B 

Pada komponen penyajian, buku B memperoleh hasil 

penilaian dengan skor 11,8 dengan persentase 85,8%. Hasil 

tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan hasil yang diperoleh 

buku A. Buku B memperoleh nilai dengan kriteria sangat 

sesuai. Nilai tersebut merupakan hasil penilaian dari tiap-tiap 

butir penilaian pada masing-masing butir. 

Sub komponen pertama adalah bagian teknik 

penyajian. Teknik penyajian terdiri dari lima butir penilaian. 

Pada sub komponen ini memperoleh nilai 3,4 dengan 

persentase 85%. Penyajian materi sebagian besar sudah sesuai 

dengan ketentuan yang dijelaskan pada deskripsi butir. 

Sub komponen kedua adalah pendukung penyajian 

materi. Sub komponen pendukung penyajian materi terdiri dari 

sepuluh butir penilaian. Hasil penilaian buku B pada sub 

komponen ini adalah 3,3 dengan hasil 82,5%.  Penilaian skor 

terendah pada bagian rangkuman. Tiap bab tidak dilengkapi 
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dengan rangkuman sehingga mengurangi pemahaman peserta 

didik terhadap materi diseluruh bab. Selain itu, ilustrasi berupa 

gambar dan peta tidak disajikan dengan warna sehingga 

peserta sulit memahami apa yang dijelaskan pada gambar 

bahkan akan menimbulkan perbedaan arti. Ada identitas 

gambar yang kurang jelas seperti pada Gambar 4.3 pada 

halaman 111. Bahwa dalam gambar tersebut dicantumkan 

sumber: anonam, penulisan yang benar adalah anonim. 

Sub komponen yang terakhir adalah penyajian 

pembelajaran. Buku B memperoleh skor 3,6 dan hasil rata-rata 

persentase 90%. Nilai tersebut merupakan nilai tertinggi yang 

diperoleh buku B pada komponen penyajian. Sajian materi 

buku B sudah cukup merangsang kedalaman berpikir peserta 

didik. Namun menurut beberapa guru di SMA Negeri di 

Banjarnegara bahwa sajian contoh dan latihan soal masih 

kurang dan sajian materi dari tahun ke tahun selalu tetap dan 

sama yang berbeda hanya sampulnya. 

Berdasarkan analisis di atas dapat diketahui bahwa 

sajian materi yang ada pada buku B sudah sesuai namun masih 

ada sedikit kekurangan seperti yang dijelaskan di atas. 

3) Buku C 

Buku C memperoleh penilaian terbaik untuk komponen 

penyajian. Pada sub komponen ini, buku C memperoleh skor 
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11,5 dengan persentase 95,8%. Hasil persentase tersebut 

masuk dalam kriteria sangat sesuai. Hasil penilaian pada tiap-

tiap sub komponen akan dijelaskan di bawah ini: 

Sub komponen yang pertama yaitu teknik penyajian. 

Teknik penyajian terdiri dari lima sub komponen memperoleh 

nilai 3,6 dengan persentase 90%. Nilai tersebut diperoleh 

karena sebagian besar teknik penyajian buku C sudah sesuai 

dengan ketentuan dalam deskripsi butir. Sistematika sajian 

dalam bab memiliki pendahuluan, isi dan penutup. Penyajian 

konsep dari mudah ke sukar, dari yang konkret ke abstrak dan 

begitu pula dengan simbol dan lambang taat asas. 

Sub komponen selanjutnya adalah pendukung 

penyajian materi. Sub komponen ini memperoleh nilai 3,9 dan 

hasil rata-rata persentase 97,5% dari semua butir penilaian 

pada sub komponen ini.  Berdasarkan penilaian yang telah 

dilakukan diketahui bahwa sub komponen pendukung 

penyajian materi dalam buku C telah sesuai dengan ketentuan. 

Hanya pada bagian ilustrasi seperti gambar dan peta tidak 

semuanya berwarna. 

Sub komponen yang terakhir adalah penyajian 

pembelajaran dengan perolehan skor 4 dan rata-rata persentase 

100%. Nilai tersebut merupakan nilai tertinggi yang diperoleh 

buku C pada komponen penyajian. Penyajian pembelajaran 
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pada buku C sudah sangat menarik untuk merangsang 

semangat membaca dan memahami isi dari buku tersebut. 

Sajian materi secara tidak langsung melibatkan peserta didik  

seolah-olah berkomunikasi dengan penulis buku sehingga 

terjadi komunikasi interaktif dan partisipasif. Latihan soal dan 

contoh disajikan secara kreatif agar merangsang peserta didik 

untuk berpikir kritis.  

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan bahwa buku 

C merupakan buku yang memiliki penyajian terbaik 

dibandingkan dengan buku teks yang lain. Semua sub 

komponen memperoleh nilai dengan kriteria sangat sesuai. 

d. Komponen Kegrafikaan 

Pada komponen kelayakan kegrafikaan terdapat tiga 

indikator yang dinilai. Masing-masing indikator memiliki sub 

komponen penilaian tersendiri. Tiga indikator tersebut, yaitu: 

ukuran buku (ukuran/format), bagian kulit buku (desain, tata letak, 

tipografi, ilustrasi), dan bagian isi buku (tata letak, tipografi isi, 

ilustrasi). Hasil dan pembahasan untuk komponen kegrafikaan 

pada tiga buku yang dinilai adalah sebagai berikut: 

1) Buku A 

Hasil penilaian kegrafikaan buku A untuk semua 

indikator memperoleh skor 26,91 dengan rata-rata persentase 
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84%. Tiap indikator memiliki sub komponen penilaian dan 

dalam sub komponen tersebut terdapat butir penilaian. 

Untuk indikator yang pertama yaitu ukuran buku 

meliputi kesesuaian ukuran buku dan kesesuaian format 

dengan materi isi buku. Buku A memperoleh skor 3,5 dengan 

rata-rata persentase 87,5%. Secara umum ukuran buku A sudah 

sesuai dengan ketentuan yang ada dalam deskripsi butir. 

Indikator yang kedua adalah bagian kulit buku. Pada 

bagian kulit buku terdiri dari empat sub komponen. Sub 

komponen yang pertama adalah desain kulit buku dengan 

perolehan skor 3,7 dan rata-rata persentase 92,5%, sub 

komponen yang kedua adalah tata letak kulit buku dengan skor 

3 dan rata-rata persentase 75%, sub komponen yang ketiga 

adalah tipografi kulit buku dengan skor 3,83 dan rata-rata 

persentase 95,7% dan sub komponen yang terakhir adalah 

ilustrasi kulit buku dengan skor 4 dan rata-rata persentase 

100%.  Nilai tertinggi diperoleh sub komponen ilustrasi kulit 

buku dan yang terendah diperoleh sub komponen tata 

letakkulit buku. Huruf yang digunakan menarik dan gambar 

yang digunakan sebagai sampul sudah sesuai dengan bidang 

studi yang bersangkutan namun bagian punggung buku kurang 

serasi dengan bagian depan buku, kemudian tata letak kulit 

buku sudah proporsional. 
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Indikator yang ketiga adalah bagian isi buku yang 

terdiri dari tiga sub komponen yaitu tata letak isi, tipografi isi, 

dan ilustrasi isi. Pada bagian ini, masing-masing sub 

komponen memperoleh nilai yang berbeda-beda. Bagian tata 

letak isi memperoleh nilai 3,30 dengan rata-rata persentase 

82,5%, tipografi isi memperoleh nilai 3,45 dengan rata-rata 

persentase 83,5%, dan untuk ilustrasi isi memperoleh nilai 2,13 

denganrata-rata persentase 53,2%.  Unsur kegrafikaan buku A 

pada bagian isi sudah sesuai hanya pada bagian gambar yang 

kurang jelas dan tidak berwarna sehingga mengurangi 

kejelasan pesan yang disampaikan. 

Berdasarkan analisis di atas diketahui bahwa unsur 

kegrafikaan buku A sudah baik dengan kriteria sangat sesuai. 

Nilai tertinggi diperoleh sub komponen ilustrasi kulit buku, 

dan nilai terendah dengan kriteria cukup sesuai diperoleh sub 

komponen ilustrasi isi. 

 

2) Buku B 

Rata-rata persentase yang diperoleh buku B untuk 

komponen kegrafikaan adalah 81,6% dengan kriteria penilaian 

sesuai. Persentase tersebut merupakan hasil rata-rata yang 

diperoleh dari penilaian kelayakan kegrafikaan pada tiap-tiap 

sub bab. Sub bab tersebut diklasifikasikan pada tiga indikator 
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yaitu bagian ukuran buku, bagian kulit buku, dan bagian isi 

buku. 

Indikator yang pertama adalah ukuran buku. Pada 

bagian ini buku B memperoleh skor 4 dengan rata-rata 

persentase 100%. Nilai tersebut didasarkan pada penilaian 

bahwa ukuran buku B sudah sesuai dengan ketentuan yang ada 

pada deskripsi butir. Pemilihan ukuran buku sudah sesuai yaitu 

B5 (176 x 250 mm) dengan materi isi buku dan kekhususan 

bidang studi. 

Indikator yang kedua adalah bagian kulit buku. Pada 

bagian ini terdiri dari empat sub komponen. Sub komponen 

pertama yaitu desain kulit buku memperoleh skor 3,6 dengan  

rata-rata persentase 90%, kemudian untuk sub komponen tata 

letak kulit buku memperoleh skor 3,5 dengan rata-rata 

persentase 87,5%, sub komponen tipografi kulit buku 

memperoleh nilai 3,2 dengan rata-rata persentase 80% dan 

yang terakhir sub komponen ilustrasi kulit buku memperoleh 

skor 3 dengan rata-rata persentase 75%. Dari hasil tersebut 

diketahui bahwa nilai tertinggi diperoleh sub komponen desain 

kulit buku. Desain kulit buku B sudah bagus, penampilan 

unsur tata letak pada kulit muka, punggung dan belakang 

memiliki kesatuan selain itu warna unsur tata letak sudah 

harmonis dam mampu memperjelas fungsi. Sedangkan nilai 
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terendah pada indikator ini adalah  bagian ilustrasi kulit buku. 

Nilai ini didasarkan pada penampilan gambar yang kurang 

menarik sehingga mengurangi semangat peserta didik untuk 

mempelajari buku tersebut. 

Indikator yang terakhir adalah bagian isi buku. Bagian 

isi buku terdiri dari tiga sub komponen. Tiga sub komponen 

tersebut terdiri dari beberapa butir penilaian. Sub komponen 

yang pertama mengenai tata letak isi memperoleh skor 3,38 

dengan rata-rata persentase 84,5%, kemudian untuk sub 

komponen tipografi isi memperoleh skor 3,55 dengan rata-rata 

persentase 88,7%, sedangkan sub komponen yang terakhir 

adalah ilustrasi isi memperoleh nilai 1,88 dengan persentase 

rata-rata persentase 47%. Berdasarkan perolehan nilai di atas, 

diketahui bahwa nilai tertinggi diperoleh sub komponen 

tipografi isi. Tipografi disajikan dengan baik, mudah dibaca 

dan tipografi mudah dipahami. Ada salah satu kekurangan 

dalam tipografi yaitu perbedaan warna tulisan yang 

menunjukkan sub bab yang sama yaitu halaman 13. Sedangkan 

nilai terendah diperoleh sub komponen ilustrasi. Kriteria yang 

diperoleh cukup sesuai. Ilustrasi yang ada dalam buku B sudah 

baik hanya saja tidak berwarna sehingga mengurangi 

pemahaman. 
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Berdasakan penjelasan di atas, diketahui bahwa 

sebagian besar sub komponen kegrafikaan memperoleh nilai 

dengan kriteria sangat sesuai. Nilai tertinggi diperoleh sub 

komponen ukuran buku sedangkan nilai terendah diperoleh sub 

komponen ilustrasi isi. 

3) Buku C 

Penilaian buku C untuk komponen kegrafikaan 

memperoleh skor 29,52 dengan hasil rata-rata persentase 

92,2%. Rata-rata tersebut diperoleh berdasarkan hasil penilaian 

butir-butir pada masing-masing sub komponen. Hasil penilaian 

pada masing-masing sub komponen dapat dilihat pada 

penjelasan di bawah ini: 

Indikator pertama yaitu ukuran buku. Ukuran buku 

terdiri dari dua butir penilaian yaitu kesesuaian ukuran buku 

dan kesesuaian format dengan ukuran buku. Indikator ukuran 

buku pada buku C memperoleh skor 4 dengan rata-rata 

persentase 100%. Hal ini diperoleh karena ukuran buku C 

sudah sesuai dengan ketentuan pada deskripsi butir yaitu 

berukuran A4 (210 x 297 mm) dan dan pemilihan ukuran buku 

tersebut sudah sesuai dengan materi isi buku dan kekhususan 

bidang studi. 

Indikator yang kedua yaitu bagian kulit buku. Bagian 

kulit buku terdiri dari empat sub komponen. Tiap sub 
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komponen terdiri dari beberapa butir penilaian. Perolehan nilai 

pada buku C untuk sub komponen yang pertama mengenai 

desain kulit buku memperoleh skor 3,71 dengan persentase 

92,7%, sub komponen yang kedua mengenai tata letak kulit 

buku memperoleh skor 3,5 dengan persentase 87,5%, sub 

komponen yang ketiga yaitu tipografi kulit buku memperoleh 

skor 3,67 dengan persentase 91,7%, dan sub komponen yang 

terakhir mengenai ilustrasi kulit buku memperoleh skor 4 

dengan persentase 100%. Nilai tersebut dapat diketahui bahwa 

kulit buku sudah menarik, baik tata letak judul maupun 

tampilan muka dan belakang buku. Selain itu ilustrasi yang 

disajikan dalam kulit buku dapat menarik perhatian pembaca 

maupun peserta didik untuk membuka maupun mempelajari 

isinya. 

Indikator yang terakhir yaitu mengenai bagian isi buku 

yang terdiri dari tiga sub komponen yaitu bagian tata letak isi, 

bagian tipografi isi dan bagian ilustrasi isi. Bagian tata letak isi 

memperoleh skor 3,62 dengan persentase 90,5%, bagian 

tipografi isi memperoleh skor 3,64 dengan persentase 91%, 

dan untuk sub komponen terakhir yaitu bagian ilustrasi isi 

memperoleh skor 3,38 dengan persentase 84,5%. Nilai 

tertinggi diperoleh sub komponen tata letak isi dikarenakan 

bagain tata letak isi pada buku C sudah sesuai baik dari jenis 
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huruf maupun letak ilustrasi dengan materi yang disampaikan. 

Sedangkan nilai terendah diperoleh sub komponen ilustrasi isi. 

Hal ini dikarenakan ilustrasi isi yang disajikan kurang full 

colours sehingga masih ada gambar yang sulit dipahami karena 

keterbatasan warna. 

Berdasarkan paparan penjelasan di atas dapat diketahui 

bahwa penilaian buku C untuk komponen kegrafikaan 

memperoleh nilai dengan kriteria sangat sesuai. Selain itu buku 

C merupakan buku yang terbaik dibandingkan dengan buku 

teks yang lain untuk penilaian kegrafikaan. . 

  Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa penilaian yang 

diperoleh pada masing-masing buku berbeda-beda namun ketiga buku 

tersebut sudah sesuai dengan standar dari BSNP. Ada dua buku yang 

berkriteria sangat sesuai yaitu buku B (buku geografi kelas XI terbitan 

Erlangga tahun terbit 2006 karangan Wardiyatmoko) dan buku C (buku 

geografi kelas XI terbitan Cempaka Putih tahun terbit 2007 karangan Eni 

Anjayani dan Tri Haryanto), namun apabila dilihat dari hasil perolehan 

skornya, buku C merupakan buku yang memperoleh penilaian terbaik 

dengan skor 102,02 (94,46%), sedangkan buku B menduduki posisi terbaik 

kedua dengan skor 90,06 (83,38%). Sedangkan buku A (buku geografi 

kelas XI terbitan Esis tahun terbit 2007 karangan marah uli. H) 

memperoleh penilaian terendah dengan kriteria sesuai dan perolehan skor 

85,52  (79,18%).  
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  Buku C (buku geografi kelas XI terbitan Cempaka Putih tahun terbit 

2007 karangan Eni Anjayani dan Tri Haryanto) memperoleh penilaian 

terbaik karena isi, bahasa, penyajian dan grafika buku C sudah sesuai 

dengan ketentuan dari BSNP, selain itu ada beberapa alasan diantaranya 

adalah: 

1. Materi yang disajikan luas, mudah dipahami,dan menggunakan  

bahasa yang komunikatif. 

2. Latihan soal disajikan secara lengkap dan mampu merangsang daya 

pikir siswa. 

3. Dilengkapi dengan ilustrasi yang jelas dan berwarna guna 

mendukung penjelasan materi. 

  Buku B (buku geografi kelas XI terbitan Erlangga tahun terbit 2006 

karangan Wardiyatmoko) memperoleh penilaian terbaik kedua karena dari 

hasil penilaian diketahui bahwa secara umum, semua komponen yang 

dinilai sudah sesuai dengan standar BSNP namun bagian ilustrasi dan 

penyajian materi masih perlu diperbaiki. 

  Buku A (buku geografi kelas XI terbitan Esis tahun terbit 2007 

karangan marah uli. H) memperoleh nilai terendah karena pada buku 

tersebut masih banyak bagian-bagian yang kurang sesuai dengan standar 

BSNP terutama pada bagian ilustrasi, daftar pustaka dan tata tulis. Hasil 

tersebut dapat dilihat pada Lampiran 6. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, simpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Buku geografi kelas XI yang paling banyak digunakan di SMA Negeri 

di Kabupaten Banjarnegara yaitu buku A (Buku Geografi SMA kelas 

XI terbitan Esis tahun terbit 2007 karangan Marah Uli Harahap, dkk), 

buku B (buku Geografi SMA kelas XI terbitan Erlangga tahun terbit 

2006  karangan Wardiyatmoko) dan buku C (buku Geografi SMA 

kelas XI terbitan Cempaka Putih tahun terbit 2007 karangan Eni 

Anjayani dan Tri Haryanto) sudah sesuai dengan standar BSNP.  

2. Buku teks geografi kelas XI yang dinilai berdasarkan instrumen dari 

BSNP memiliki perbedaan kualitas. Buku C (buku Geografi SMA 

kelas XI terbitan Cempaka Putih tahun terbit 2007 karangan Eni 

Anjayani dan Tri Haryanto) memiliki kualitas terbaik dibandingkan 

dengan buku yang lain dengan perolehan skor 102,02 (94,46%) masuk 

dalam kriteria sangat sesuai. Buku B (buku Geografi SMA kelas XI 

terbitan Erlangga tahun terbit 2006  karangan Wardiyatmoko) 

merupakan buku yang memiliki kualitas terbaik kedua dengan 

perolehan skor 90,06 (83,38%) yang masuk pada kriteria sangat 

sesuai. Sedangkanbuku A (Buku Geografi SMA kelas XI terbitan Esis 
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tahun terbit 2007 karangan Marah Uli Harahap, dkk) merupakan buku 

yang memiliki kualitas terendah dengan perolehan skor 85,52 

(79,18%) yang masuk pada kriteria sesuai. 

3. Perbedaan hasil penilaian buku didasarkan pada ketentuan komponen 

penilaian yang ada pada standar BSNP. Sebagian besar kesalahan 

buku dengan standar yang telah ditentukan oleh BSNP adalah bagian 

ilustrasi isi, tata tulis, dan daftar pustaka. Kesalahan tersebut dapat 

membingungkan guru dalam menyampaikan materi. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disarankan: 

1. Guru-guru perlu memilih buku teks geografi yang berkualitas sebagai 

pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 

memperhatikan faktor-faktor kualitas buku teks dari BSNP (Badan 

Standar Nasional Pendidikan) meliputi kelayakan isi, kelayakan 

kebahasaan, kelayakan penyajian, dan kelayakan kegrafikaan. 

2. Penerbit perlu melakukan pembetulan kesalahan pada buku untuk 

menghindari kesalahan persepsi dan pemahaman konsep bagi 

pembaca terutama guru dan siswa. Selain itu hendaknya menerbitkan 

buku yang lebih berkulitas sesuai dengan standar BSNP. 

3. Berdasarkan hasil penelitian penulis merekomendasikan buku C 

sebagai buku teks utama untuk dipergunakan dalam proses 

pembelajaran karena kualitasnya sudah sesuai dengan standar BSNP. 
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Lampiran 1 

 
Rekapitulasi Hasil Observasi Awal Penggunaan Buku Ajar Kelas XI di 

SMA Negeri Kabupaten Banjarnegara tahun 2010/2011 

No Judul Karangan Penerbit Tahun  Jumlah  (%) 

1 Geografi SMA XI Marah Uli.H dan 
Mulyadi 

Esis 2007 7 17,5% 

2 Geografi XI Wardiyatmoko Erlangga 2006 6 12,5% 
3 Geografi SMA XI Eni Anjayani, dkk Cempaka 

Putih  2008 4 10% 

4 Geografi SMA XI Sutikno dan 
Sudibyakto 

Cempaka 
Putih 2005 4 10 % 

5 Geografi SMA XI Yusman. H Yudhistira 2006 3 7,5% 
6 Geografi Bilingual 

SMA XI  
Gatot Harmanto Yrama 

Widya 2007 3 7,5% 

7 Geografi (seribu 
pena) XI 

Winarno Erlangga 2009 2 5% 

8 Geografi SMA XI Marah Uli. H dan 
Asep Mulyadi 

Gelora 
Asmara 
Pratama 

2007 
2 

5% 

9 Geografi 2 Kartiman. K, dkk Depdikbud 1997 2 5% 
10 Geografi SMA XI 

(BSE) 
Danang Endarto, 
dkk 

Depdiknas 2007 1 2,5% 

11 Geografi SMA XI Solihin Titian Ilmu 2007 1 2,5% 
12 Geografi SMA XI Bambang Nianto, 

dkk 
Tiga 
Serangkai 2006 1 2,5% 

13 Geografi SMA XI Samadi Yudhistira 2007 1 2,5% 
14 Geografi SMA XI Bambang Utoyo Ganeca 2004 1 2,5% 
15 Geografi SMA XI Amir Khosim, 

dkk 
Grasindo 2007 1 2,5% 

16 Geografi SMA XI Wardiyatmoko Erlangga 2004 1 2,5% 
17 Geografi SMA XI Yulmadia Yulir Bumi 

Aksara 2005 1 2,5% 

18 Geografi 2 Kuswardoyo Pabelan  1 2,5% 
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Lampiran 2 

PEDOMAN PENGGUNAAN INSTRUMEN TAHAP I 

PENILAIAN BUKU TEKS PELAJARAN 

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 

 

A. Bahan yang diperlukan 

1. Buku teks pelajaran yang dinilai 

2. Standar isi yang terdiri atas Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi 

Dasar (KD) untuk setiap mata pelajaran yang bukunya dinilai 

3. Instrumen yang dilengkapi dengan deskripsinya 

B. Komponen yang akan dinilai 

Pada instrumen penilaian tahap I ini, terdapat tiga komponen yang menjadi 

fokus penelitian, yaitu: 

1. Komponen Kelayakan isi 

a. Standar kompetensi (SK) tercantum secara implisit 

b. Kompetensi dasar (KD) tercantum secara implisit 

c. Kesesuaian isi buku dengan SK dan KD 

2. Komponen Penyajian 

a. Daftar isi 

b. Tujuan setiap bab 

c. Peta konsep atau ringkasan 

d. Kata kunci (key word) 

e. Pertanyaan atau soal latihan pada setiap bab 

f. Daftar pustaka 

3. Komponen Kegrafikaan 

a. Kulit buku 

b. Isi buku 
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c. Keterbacaan (kesesuaian dalam pemilihan huruf, ilustrasi dan 

format) 

d. Kualitas cetakan (kejelasan kerataan dan warna cetakan) 

e. Kekuatan fisik buku (kertas isi, bahan kulit, dan sistem penjilidan) 

Setiap butir dilengkapi dengan deskripsi butir yang berisi batasan atau 

pengertian atau penjelasan yang dimaksud dengan sebuah butir. Deskripsi 

butir ditulis secara terpisah dari instrumen penilaian buku teks pelajaran. 

C. Mekanisme pemikiran 

Penilaian diberikan untuk setiap butir, dengan memberi tanda silang (X) 

pada salah satu kolom  Ya  atau  Tidak  untuk komponen I, kolom Ada atau 

Tidak untuk komponen II, kolom Sesuai atau Tidak untuk komponen III 

sesuai dengan keputusan setelah mencermati buku yang akan dinilai untuk 

menjawab butir yang dimaksud.  
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Lampiran 3 

 

PEDOMAN PENGGUNAAN INSTRUMEN TAHAP II 

PENILAIAN BUKU TEKS PELAJARAN 

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 

 

A. Bahan yang diperlukan 

1. Buku teks mata pelajaran yang dinilai 

2. Standar isi yang terdiri atas Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi 

Dasar (KD) untuk tiap mata pelajaran yang bukunya dinilai 

3. Instrumen dilengkapi dengan deskripsinya 

B. Komponen yang akan dinilai 

Pada instrumen penilaian tahap II ini, terdapat tiga komponen yang 

menjadi fokus penilaian, yaitu: 

1. Komponen kelayakan isi mencakup 8 subkomponen, yaitu: 

a. Cakupan materi 

b. Akurasi materi 

c. Kemutakhiran 

d. Mengandung wawasan produktivitas 

e. Merangsang keingintahuan(cariosity) 

f. Mengembangkan kecakapan hidup (life skills) 

g. Mengembangkan wawasan kebinekaan (sense of diversity) 

h. Mengandung wawasan kontekstual 

2. Komponen kebahasaan mencakup 7 subkomponen, yaitu: 

a. Sesuai dengan perkembangan peserta didik 

b. Komunikatif 
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c. Dialogis dan interaktif 

d. Lugas 

e. Koherensi dan keruntutan alur pikir 

f. Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar 

g.  Penggunaan istilah dan simbol/lambang 

3. Komponen penyajian mencakup 3 subkomponen, yaitu: 

a. Teknik penyajian 

b. Pendukung penyajian materi 

c. Penyajian pembelajaran 

4. Komponen kegrafikan meliputi 8 subkomponen, yaitu: 

a. Ukuran buku 

b. Desain bagian kulit 

c. Tata letak bagian kulit 

d. Tipografi bagian kulit 

e. Tata letak bagian isi 

f. Tipografi bagian isi 

g. Ilustrasi bagian isi 

Setiap butir yang dilengkapi dengan deskripsi butir ynag berisi 

batasan atau pengertian atau penjelasan yang dimaksud dengan sebuah 

butir. Deskripsi butir ditulis secara terpisah dari instrumen penilaian buku 

teks pelajaran tahap II. 

C. Mekanisme pemikiran 

1. Untuk menilai setiap butir dalam setiap subkomponen, penilaian 

diharuskan memahami setiap deskripsi butir instrumen dalam 

subkomponen terlebih dahulu. 
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2. Membaca buku teks pelajaran secara cermat dan bertahap untuk 

mendapatkan gambaran apakah isi buku sesuai dengan pernyataan butir 

sesuai dengan pernyataan butir sebagaimana yang dimaksud dalam 

deskripsi butir. 

3. Tidak diperbolehkan membaca buku teks pelajaran untuk menjawab 

semua butir sekaligus, tetapi bacalah bertahap dan setiap kali untuk 

mendapatkan gambaran yang dimaksud oleh butir dan subkomponennya. 

4. Apabila dirasakan ada keraguan untuk setiap bagian atau tahapan dalan 

buku teks pelajaran, bukalah dan baca kembali deskripsi butir yang 

tersedia sehingga diperoleh pemahaman yang lebih jelas maksud dari 

butir tersebut. Kemudian, baca ulang bagian yang menyebabkan 

timbulnya keraguan tersebut. 

5. Apabila diperlukan, buatlah catatan seperlunya di lembar-lembar buku 

teks pelajaran yang dibaca untuk memudahkan membuat kesimpulan 

pada setiap butir dan subkomponen. Catatan tersebut juga bermanfaat 

untuk memberi kesimpulan akhir dan saran perbaikan buku tersebut 

termasuk kategori lolos dengan perbaikan. 

6. Pertama fokuskan membaca untuk menjawab butir-butir yang ada dalam 

komponen Kelayakan Isi. Ketika membaca buku teks pelajaran untuk 

menjawab butir-butir dalam komponen ini, proses pemberian skor dapat 

dilakukan berikut ini: 

a. Penilaian diberikan untuk setiap butir, dengan cara memberi silang 

(X) pada salah satu dari kolom skor 1, 2, 3, atau 4, sesuai dengan 
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keputusan penilai setelah membaca buku untuk menjawab butir yang 

dimaksud. 

1) Skor 4 diberikan apabila apa yang diminta butir setidaknya 

mencapai 80% dari semua pemenuhan maksud butir 

sebagaimana dijelaskan dalam deskripsi butir. 

2) Skor 3 diberikan jika kelayakan isi terpenuhi antara 60-79% 

3) Skor 2 diberikan jika kelayakan isi terpenuhi antara 50-59% 

4) Skor 1 diberikan jika kelayakan isi tidak pernah 

terpenuhi/kurang dari 50% 

b. Tuliskan skor yang nada berikan dalam skala yang telah disediakan 

dalam instrumen sesuai dengan butir yang diteliti. 

c. Hitungkah rerata skor dari setiap subkomponen dan tuliskan hasilnya 

dalam kotak pada kolom Rerata Skor. 

7. Ulangi proses penilaian tersebut secara berturut-turut untuk tiga 

komponen penilaian lainnya, yaitu Kebahasaan, Penyajian, dan 

Kegrafikaan. 
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Lampiran 4 

 

INSTRUMEN PENILAIAN TAHAP I 

BUKU TEKS PELAJARAN GEOGRAFI 

BERDASARKAN SYARAT KELAYAKAN BUKU AJAR MENURUT 

BSNP 

Judul Buku : 

Pengarang : 

Penerbit  :  

Berikan tanda cek list (√) pada salah satu kolom skor 1, 2, 3 atau 4 sesuai hasil 
penilaian. 

No Butir Penilaian Jawaban Catatan (bila 
diperlukan 

A. Komponen Kelayakan isi Ya Tidak  

1 standar kompetensi (SK) 
tercantum secara implisit    

2 Kompetensi dasar (KD) 
tercantum secara implisit    

3 Kesesuaian isi buku 
dengan SK dan KD    

B. Komponen Penyajian Ada  Tidak 
ada 

 

1 Daftar Isi    
2 Tujuan Setiap Bab    

3 Peta konsep atau 
ringkasan    

4 Kata kunci (key word)    

5 Pertanyaan/soal latihan 
pada setiap bab    

6 Daftar pustaka    
C. Komponen Kegrafikan Sesuai Tidak 

sesuai 
 

1 Kulit buku    
2 Isi buku    
3 Keterbacaan    
4 Kualitas cetakan    
5 Kekuatan fisik buku    
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Catatan Tambahan (Bila Diperlukan) 
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Lampiran 5 

INSTRUMEN PENILAIAN TAHAP II 

BUKU TEKS PELAJARAN GEOGRAFI SMA 

BERDASARKAN SYARAT KELAYAKAN BUKU AJAR MENURUT 

BSNP 

Judul buku : 

Pengarang : 

Penerbit  : 

Berikan tanda cek list (√) pada salah satu dari kolom skor 1, 2, 3, atau 4 sesuai 

hasil penilaian. 

No Butir Skor Rerata 
Skor 

Catatan (Bila 
Diperlukan) 1 2 3 4

I. KOMPONEN KELAYAKAN ISI 
A. CAKUPAN MATERI 
1. Keluasan Materi       
2. Kedalaman materi      
B. AKURASI MATERI 
1. Akurasi fakta 

keruangan/kewilayahan 
      

2. Kebenaran teori atau konsep      
3. Kebenaran prinsip/hukum      
4. Akurasi prosedur/metode 

keruangan/ kewilayahan 
     

C. KEMUTAKHIRAN 
1. Kesesuaian dengan perkembangan 

ilmu Geografi 
      

2. Keterkinian/ketermasaan fitur 
(contoh-contoh) dan rujukan 

     

D. MENGANDUNG WAWASAN PRODUKTIVITAS 
1. Menumbuhkan semangat 

kewirausahaan 
      

2. Menumbuhkan etos kerja      
3. Menumbuhkan semangat inovatif      
4. Menumbuhkan kreativitas      
5. Menumbuhkan daya saing      
E. MERANGSANG KEINGINTAHUAN  
1. Menumbuhkan rasa ingin tahu       
2. Memberi tantangan untuk belajar 

lebih jauh 
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F. MENGEMBANGKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILLS) 
1. Mengembangkan kecakapan personal       
2. Mengembangkan kecakapan sosial      
3. Mengembangkan kecakapan 

akademik 
     

4. Mengembangkan kecakapan 
vokasional 

     

G. MENGEMBANGKAN WAWASAN KEBINEKAAN (SENSE OF 
DIVERSITY) 

1. Apresiasi terhadap keanekaragaman 
budaya 

      

2.  Apresiasi terhadap kemajemukan 
masyarakat 

     

3.  Apresiasi terhadap perbedaan, 
persebaran keanekaragaman hayati 
antarwilayah 

     

4.  Apresiasi terhadap persebaran 
potensi kekayaan Indonesia 

     

 Menumbuhkan wawasan kebangsaan      
H. MENGANDUNG WAWASAN KONTEKSTUAL 
1. Menyajikan contoh dari lingkungan 

lokal 
      

2. Menyajikan contoh dari lingkungan 
nasional 

     

3. Menyajikan contoh dari lingkungan 
regional 

     

4. Menyajikan contoh dari lingkungan 
internasional 

     

RERATA SKOR KOMPONEN KELAYAKAN ISI 
II. KOMPONEN KEBAHASAAN 
A. SESUAI DENGAN TINGKAT PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 
1. Kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan berpikir peserta didik 
      

2. Kesesuaian dengan tingkat 
perkembangan sosial-emosional 
peserta didik 

     

B. KOMUNIKATIF 
1. Keterpahaman peserta didik terhadap 

pesan 
      

2. Kesesuaian ilustrasi dengan substansi 
pesan 

     

C. DIALOGIS DAN INTERAKTIF 
1. Kemampuan memotivasi peserta 

didik untuk merespons pesan 
      

2. Dorongan berpikir kritis pada peserta      
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didik 
D. LUGAS 
1. Ketepatan struktur kalimat       
2. Kebakuan istilah      
E. KERUNTUTAN ALUR PIKIR 
1. Ketertautan antarbab       
2. Ketertautan antara bab dan subbab      
3. Ketertautan antarsubbab dalam bab      
4. Ketertautan antaralinea dalam 

subbab 
     

5. Ketertautan antarkalimat dalam satu 
alinea 

     

F. KOHERENSI 
1. Keutuhan makna dalam bab       
 Keutuhan makna dalam subbab      
 Keutuhan makna dalam alinea      
G. KESESUAIAN DENGAN KAIDAH BAHASA INDONESIA 
1. Ketepatan antar bahasa       
2. Ketepatan Ejaan      
H. PENGGUNAAN ISTILAH DAN SIMBOL/LAMBANG 
1. Konsistensi penggunaan istilah       
2. Konsistensi penggunaan 

simbol/lambang 
     

RERATA SKOR KOMPONEN KEBAHASAAN 
III. KOMPONEN PENYAJIAN
A. TEKNIK PENYAJIAN 
1. Konsistensi sistematika sajian dalam 

bab 
      

2. Kelogisan dan keruntutan konsep      
3. Keruntutan konsep      
4. Koherensi      
5. Konsistensi teknik penyajian dalam 

istilah dan simbol/lambang 
     

B. PENDUKUNG PENYAJIAN MATERI 
1. Keseimbangan substansi antarbab       
2. Keseimbangan substansi antarsubbab 

dalam bab 
     

3. Kesesuaian/ketepatan ilustrasi 
dengan materi 

     

4. Penyajian teks, tabel, gambar, peta, 
citra, foto udara, dan lampiran 
disertai dengan rujukan 

     

5. Identitas teks, tabel, gambar, peta 
citra, foto udara dan lampiran 

     

6. Pengantar      
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7. Glosarium      
8. Daftar indeks (subyek dan 

pengarang) 
     

9. Daftar pustaka      
10. Rangkuman      
C. PENYAJIAN PEMBELAJARAN 
1. Berpusat pada peserta didik        
2. Keterlibatan peserta didik      
3. Merangsang metakognisi peserta 

didik 
     

4. Kemampuan merangsang kedalaman 
berpikir peserta didik 

     

5. Kemampuan merangsang berpikir 
kritis, kreatif, dan inovatif, termasuk 
melalui metode inkuiri/ eksperimen 

     

6.  Keterjalinan komunikasi interaktif      
7 Penyajian bersifat kontekstual      
8 Kesesuaian dengan karakteristik 

mata pelajaran 
     

9 Kemampuan menciptakan umpan 
balik untuk evaluasi diri 

     

RERATA SKOR KOMPONEN PENYAJIAN 
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KOMPONEN INDIKATOR BUTIR SKOR RERATA CATATAN 
(Bila diperlukan) 

1 2 3 4   
Kegrafikaan A. UKURAN BUKU 
 1. Ukuran/format a. Kesesuaian ukuran buku dengan standar ISO       

 b. Kesesuaian format dengan materi isi buku      
B. BAGIAN KULIT BUKU 
1. Desain a. Penampilan unsur tata letak pada kulit muka, 

belakang dan punggung memiliki kesatuan 
(unity) 

      

 b. Memiliki pusat pandang (point center) yang 
baik 

     

c. Komposisi unsur tata letak (judul, pengarang, 
ilustrasi, logo, dll) seimbang dan seirama 
dengan tata letak isi 

     

d. Ukuran unsur tata letak proporsional      
e. Proporsi tata letak setiap unsur sesuai      
f. Warna unsur tata letak harmonis dan 

memperjelas fungsi 
     

g. Memiliki tingkat kekontrasan yang baik      
2. Tata Letak a. Penempatan unsur tata letak konsisten (sesuai 

pola) 
      

 b. Memberi kesan irama yang baik (muka, 
belakang, dan punggung) 

     

c. Menampilkan seuruh unsur tata letak secara 
proporsional dan harmonis 

     

d. Menggunakan dan menempatkan unsur tata 
letak konsisten dalam satu seri. 
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3. Tipografi Huruf yang Digunakan Menarik dan Mudah Dibaca 
 A Ukuran judul buku lebih dominan 

dibandingkan (nama pengarang* dan 
penerbit*) 

      

b. Warna judul buku kontras daripada warna 
latar belakang 

     

c. Ukuran huruf proporsional dibandingkan 
dengan ukuran buku 

     

Huruf yang Sederhana (Komunikatif) 
d. Tidak menggunakan terlalu banyak kombinasi 

jenis huruf 
      

e. Tidak menggunakan huruf hias/dekorasi      
f. Sesuai dengan jenis huruf untuk isi buku      

4. Ilustrasi Mencerminkan Isi Buku 
 a. Ilustrasi dapat menggambarkan isi/materi 

buku 
      

b. Ilustrasi mampu mengungkapkan karakter 
obyek 

     

c. Bentuk, ukuran, obyek ilustrasi proporsional 
dan sesuai realita 

     

d. Warna obyek ilustrasi sesuai realita      
C.BAGIAN ISI BUKU 
1. Tata Letak Tata Letak Konsisten 
 a. Penempatan unsur tata letak konsisten       

b. Jarak antar paragraf jelas serta tidak ada 
widow atau orphans 

     

c. Setiap penempatan judul bab      
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seragam/konsisten 
Unsur Tata Letak Harmonis 
d. Bidang cetak dan marjin 

proporsional/sebanding 
      

e. Teks dan ilustrasi berdekatan      
f. Memperhatikan marjin dua halaman yang 

berdampingan 
     

g. Kesesuaian bentuk, warna dan ukuran unsur 
tata letak 

     

Unsur Tata Letak Lengkap, Memiliki: 
h. Judul bab       
i. Sub judul      
j. Angka halaman/folios      
k. Ilustrasi      
l. Keterangan gambar (caption)      
m
. 

Ruang putih (white space)      

2. Tipografi isi Tipografi Sederhana 
 a. Tidak menggunakan terlalu banyak jenis 

huruf 
      

b. Tidak menggunakan huruf hias/dekoratif      
c. Penggunaan variasi huruf (bold, italic, all 

capital, small capital) tidak berlebihan 
     

Tipografi Mudah Dibaca 
d. Panjang baris kalimat antara 45-75 karakter 

(sekitar 10-12 kata) 
      

e. Spasi baris susunan teks normal      
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f. Jenis huruf sesuai denagn materi isi      
g. Jarak antara huruf/kerning normal      
Tipografi Memudahkan Pemahaman 
h. Jenjang/hierarki judul-judul jelas dan 

konsisten 
      

i. Jenjang/hierarki judul-judul proporsional      
j. Tidak terdapat alur putih dalam susunan teks      
k. Tanda pemotongan kata (hyphenation) 

maksimum 3 baris 
     

3. Ilustrasi Konsep Ilustrasi Jelas 
 a. Mampu mengungkap makna/arti dari objek       

b. Bentuk proporsional      
c. Bentuk akurat dan realistis      
Ilustrasi Isi Menimbulkan Daya Tarik 
d. Keseluruhan ilusrasi serasi       
e. Goresan garis dan raster tegas dan jelas      
f. Mengungkapkan konsep kreatif      
g. Penggunaan warna sesuai objek      
h. Dinamis      

RERATA SKOR KOMPONEN KEGRAFIKAAN 
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Catatan Tambahan (Bila Diperlukan) 

………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………

………………………………….…………………………………………………

…………………………………….……………………………………………… 
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TABULASI DATA HASIL PENILAIAN BUKU TEKS GEOGRAFI BERDASARKAN KOMPONEN KELAYAKAN BSNP 

No Buku 

Skor yang diperoleh pada masing-masing komponen 

∑ (%) Kelayakan Isi Kelayakan Kebahasaan Kelayakan 
Penyajian Kelayakan Kegrafikaan 

A B C D E F G H A B C D E F G H A B C A B C D E F G H 

1 Buku 
A 3 3 2 2,6 4 3,25 3,2 3,5 3 2,5 2 2 3,6 3,66 3 3 3,2 2,9 2,2 3,5 3,7 3 3,83 4 3,30 3,45 2,13 85,

52 
79,
18
% 

2 
 

Buku 
B 3,5 3,75 3 2,6 3,5 3,25 3,6 3,25 3,5 2,5 3 3,5 3,2 4 4 3,5 3,4 3,3 3,6 4 3,6 3,5 3,2 3 3,38 3,55 1,88 90,

06 
83,
38
% 

3 
 

Buku 
C 4 3,75 4 3,6 4 4 3,4 3,25 4 3,5 4 3,5 4 4 4 4 3,6 3,9 4 4 3,71 3,5 3,67 4 3,62 3,64 3,38 102,

02 

94,
46
% 

Jumlah (∑) 10,5 10,5 9 8,8 11,5 10,5 10,
2

10 10,5 8,5 9 9 10,8 11,6 11 10,5 10,
2

10,1 9,8 11,5 11,0 10 10,7 11 10,3 10,6 7,3 
 

 Persentase 
(%) 

87,5 
% 

87,5
% 

75
%

73,
3
%

95,8
% 

87,5
% 

85
%

83,3
% 

87,5
% 

70,
8
%

75
%

75
%

90% 96,6
% 

91,
6
%

87,5
% 

85
%

84,1
% 

81,
6
%

95,8
% 

91,7
% 

83,
3
%

89,1
6% 

91,
6
%

85,8
% 

88,3
% 

60,8
% 

Keterangan: 
1. Buku A  : Buku Geografi SMA kelas XI terbitan Esis tahun terbit 2007 karangan Marah Uli Harahap, dkk. 
2. Buku B  : Buku Geografi SMA kelas XI terbitan Erlangga tahun terbit 2006 karangan Wardiyatmoko. 
3. Buku C  : Buku Geografi SMA kelas XI terbitan Cempaka Putih tahun terbit 2007 karangan Eni Anjayani dan Tri Haryanto 

 
 KELAYAKAN ISI

A. Cakupan Materi 
B. Akurasi Materi 
C. Kemutakhiran 
D. Mengandung Wawasan Produktivitas 
E. Merangsang Keingintahuan 
F. Mengembangkan Kecakapan Hidup 
G. Mengembangkan Wawasan 

Kebhinekaan 
H. Mengandung Wawasan Kontekstual 

  KELAYAKAN KEBAHASAAN
A. Kesesuaian dengan Tingkat Perkembangan Peserta 

Didik 
B. Komunikatif 
C. Dialogis dan Interaktif 
D. Lugas 
E. Keruntutan Alur Pikir 
F. Koherensi 
G. Kesesuaian dengan Kaidah Bahasa Indonesia 
H. Penggunaan Istilah dengan Simbol/Lambang

KELAYAKAN 
PENYAJIAN 
A. Tekni

k 
Penyaj
ian 

B. Pendukung 
Penyajian Materi 

C. Penyajian 
Pembelajaran

KELAYAKAN 
KEGRAFIKAAN 
A. Ukuran/Format Buku 
B. Desain Kulit Buku 
C. Tata Letak Kulit Buku 
D. Tipografi Kulit Buku 
E. Ilustrasi Kulit Buku 
F. Tata Letak Isi 
G. Tipografi Isi 
H. Ilustrasi Isi 

Lampiran 6 
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REKAPITULASI HASIL PENELITIAN KOMPONEN KELAYAKAN ISI 
 

Judul  : Geografi untuk SMA dan MA kelas XI 
Pengarang  : Marah Uli Harahap dan Asep Mulyadi 
Penerbit  : Esis 
Tahun terbit : 2007 

NO ASPEK YANG DINILAI SKOR 

SKOR 
YANG 

HARUS 
DICAPAI

PERSENTASE 
(%) 

KRITERIA 

1 Cakupan Materi 3 4 75% Sesuai 
2 Akurasi Materi 3 4 75% Sesuai 
3 Kemutakhiran 2 4 50% Cukup Sesuai 
4 Mendukung Wawasan Produktivitas 2,6 4 65% Sesuai 
5 Merangsang Keingintahuan 4 4 100% Sangat Sesuai 
6 Mengembangkan Kecakapan Hidup 3,25 4 81,2% Sesuai 
7 Mengembangkan Wawasan Kebhinekaan 3,2 4 80% Sesuai 
8 Mengandung Wawasan Kontekstual 3,2 4 87,5% Sangat Sesuai 
Jumlah 24,25 32 

75,78% Sesuai 
Rerata Skor Komponen 3,03 4 

Sumber: Hasil Penelitian, 2011 
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REKAPITULASI HASIL PENELITIAN KOMPONEN KELAYAKAN KEBAHASAAN 
 

Judul  :Geografi untuk SMA dan MA kelas XI 
Pengarang  : Marah Uli Harahap dan Asep Mulyadi 
Penerbit  : Esis 
Tahun terbit : 2007 

NO ASPEK YANG DINILAI SKOR 

SKOR 
YANG 

HARUS 
DICAPAI 

PERSENTASE 
(%) 

KRITERIA 

1 Sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik 3 4 75% Sesuai 
2 Komunikatif 2,5 4 62,5% Cukup Sesuai 
3 Dialogis dan Interaktif 2 4 50% Cukup Sesuai 
4 Lugas 2 4 50% Cukup Sesuai 
5 Keruntutan alur pikir 3,6 4 90% Sangat Sesuai 
6 Koherensi 3,66 4 91,5% Sangat Sesuai 
7 Kesesuaian dengan kaidah bahasa indonesia 3 4 75% Sesuai 
8 Penggunaan istilah dan simbol/lambang 3 4 75% Sesuai 
Jumlah 22,76 32 

71,2% Sesuai 
Rerata Skor Komponen 2,85 4 

Sumber: Hasil Penelitian, 2011 
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REKAPITULASI HASIL PENELITIAN KOMPONEN KELAYAKAN PENYAJIAN 
 

Judul  :Geografi untuk SMA dan MA kelas XI 
Pengarang  : Marah Uli Harahap dan Asep Mulyadi 
Penerbit  : Esis 
Tahun terbit : 2007 

NO ASPEK YANG DINILAI SKOR 

SKOR 
YANG 

HARUS 
DICAPAI 

PERSENTASE  KRITERIA 

1 Teknik Penyajian 3,2 4 80% Sesuai 
2 Pendukung Penyajian Materi 2,9 4 72,5% Sesuai 
3 Penyajian Pembelajaran 2,2 4 55% Cukup Sesuai 
Jumlah 8,3 12 

69,2% Sesuai 
Rerata Skor Komponen 2,77 4 

Sumber: Hasil Penelitian, 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



141 
 

 

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN KOMPONEN KELAYAKAN KEGRAFIKAAN 
 

Judul  :Geografi untuk SMA dan MA kelas XI 
Pengarang  : Marah Uli Harahap dan Asep Mulyadi 
Penerbit  : Esis 
Tahun terbit : 2007 

NO ASPEK YANG DINILAI SKOR 

SKOR 
YANG 

HARUS 
DICAPAI 

PERSENTASE 
(%) 

KRITERIA 

1 Ukuran Format 3,5 4 87,5% Sangat Sesuai 
2 Desain Kulit buku 3,7 4 92,5% Sangat Sesuai 
3 Tata Letak Kulit Buku 3 4 75% Sesuai 
4 Tipografi Kulit Buku 3,83 4 95,7% Sangat Sesuai 
5 Ilustrasi Kulit Buku 4 4 100% Sangat Sesuai 
6 Tata Letak Isi 3,30 4 82,5% Sesuai 
7 Tipografi isi 3,45 4 83,5% Sangat Sesuai 
8 Ilustrasi Isi 2,13 4 53,2% Cukup Sesuai 
Jumlah 26,91 32 

84% Sangat Sesuai 
Rerata Skor Komponen 3,36 4 

Sumber: Hasil Penelitian, 2011 
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REKAPITULASI HASIL PENELITIAN KOMPONEN KELAYAKAN ISI 
 
Judul  :Geografi untuk SMA Kelas XI 
Pengarang  : K. Wardiyatmoko 
Penerbit  : Erlangga 
Tahun terbit : 2006 

NO ASPEK YANG DINILAI SKOR 

SKOR 
YANG 

HARUS 
DICAPAI 

PERSENTASE 
(%) 

KRITERIA 

1 Cakupan Materi 3,5 4 75% Sangat Sesuai 
2 Akurasi Materi 3,75 4 75% Sangat Sesuai 
3 Kemutakhiran 3 4 50% Sesuai 
4 Mendukung Wawasan Produktivitas 2,6 4 65% Sesuai 
5 Merangsang Keingintahuan 3,5 4 100% Sangat Sesuai 
6 Mengembangkan Kecakapan Hidup 3,25 4 81,2% Sesuai 
7 Mengembangkan Wawasan Kebhinekaan 3,6 4 80% Sangat Sesuai 
8 Mengandung Wawasan Kontekstual 3,25 4 87,5% Sesuai 
Jumlah 26,45 32 

82,6% Sesuai 
Rerata Skor Komponen 3,31 4 

Sumber: Hasil Penelitian, 2011 
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REKAPITULASI HASIL PENELITIAN KOMPONEN KELAYAKAN KEBAHASAAN 
 
Judul  :Geografi untuk SMA Kelas XI 
Pengarang  : K. Wardiyatmoko 
Penerbit  : Erlangga 
Tahun terbit : 2006 

NO ASPEK YANG DINILAI SKOR 

SKOR 
YANG 

HARUS 
DICAPAI 

PERSENTASE 
(%) 

KRITERIA 

1 Sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik 3,5 4 87,5% Sangat Sesuai 
2 Komunikatif 2,5 4 62,5% Cukup Sesuai 
3 Dialogis dan Interaktif 3 4 75% Sesuai 
4 Lugas 3,5 4 87,5% Sangat Sesuai 
5 Keruntutan alur pikir 3,2 4 80% Sesuai 
6 Koherensi 4 4 100% Sangat Sesuai 
7 Kesesuaian dengan kaidah bahasa indonesia 4 4 100% Sangat Sesuai 
8 Penggunaan istilah dan simbol/lambang 3,5 4 87,5% Sangat Sesuai 
Jumlah 27,2 32 

85% Sangat Sesuai  
Rerata Skor Komponen 3,4 4 

Sumber: Hasil Penelitian, 2011 
 
 
\ 
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REKAPITULASI HASIL PENELITIAN KOMPONEN KELAYAKAN PENYAJIAN 
 
Judul  :Geografi untuk SMA Kelas XI 
Pengarang  : K. Wardiyatmoko 
Penerbit  : Erlangga 
Tahun terbit : 2006 

NO ASPEK YANG DINILAI SKOR 

SKOR 
YANG 

HARUS 
DICAPAI 

PERSENTASE 
(%) 

KRITERIA 

1 Teknik Penyajian 3,4 4 80% Sangat Sesuai 
2 Pendukung Penyajian Materi 3,3 4 72,5% Sesuai 
3 Penyajian Pembelajaran 3,6 4 55% Sangat Sesuai 
Jumlah 10,3 12 

85,8% Sangat Sesuai 
Rerata Skor Komponen 3,43 4 

Sumber: Hasil Penelitian, 2011 
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REKAPITULASI HASIL PENELITIAN KOMPONEN KELAYAKAN KEGRAFIKAAN 
 
Judul  :Geografi untuk SMA Kelas XI 
Pengarang  : K. Wardiyatmoko 
Penerbit  : Erlangga 
Tahun terbit : 2006 

NO ASPEK YANG DINILAI SKOR 

SKOR 
YANG 

HARUS 
DICAPAI 

PERSENTASE 
(%) 

KRITERIA 

1 Ukuran Format 4 4 100% Sangat Sesuai 
2 Desain Kulit buku 3,6 4 90% Sangat Sesuai 
3 Tata Letak Kulit Buku 3,5 4 87,5% Sangat Sesuai 
4 Tipografi Kulit Buku 3,2 4 80% Sesuai 
5 Ilustrasi Kulit Buku 3 4 75% Sesuai 
6 Tata Letak Isi 3,38 4 84,5% Sangat Sesuai 
7 Tipografi isi 3,55 4 88,7% Sangat Sesuai 
8 Ilustrasi Isi 1,88 4 47% Cukup Sesuai 
Jumlah 26,11 32 

81,6% Sesuai 
Rerata Skor Komponen 3,26 4 

Sumber: Hasil Penelitian, 2011 
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REKAPITULASI HASIL PENELITIAN KOMPONEN KELAYAKAN ISI 
 
Judul  : Geografi untuk Kelas XI SMA/MA 
Pengarang  : Eni Anjayani dan Tri Haryanto 
Penerbit  : Cempaka Putih 
Tahun terbit : 2007 

NO ASPEK YANG DINILAI SKOR 

SKOR 
YANG 

HARUS 
DICAPAI 

PERSENTASE 
(%) 

KRITERIA 

1 Cakupan Materi 4 4 100% Sangat Sesuai 
2 Akurasi Materi 3,75 4 93,7% Sangat Sesuai 
3 Kemutakhiran 4 4 100% Sangat Sesuai 
4 Mendukung Wawasan Produktivitas 3,6 4 90% Sangat Sesuai 
5 Merangsang Keingintahuan 4 4 100% Sangat Sesuai 
6 Mengembangkan Kecakapan Hidup 4 4 100% Sangat Sesuai 
7 Mengembangkan Wawasan Kebhinekaan 3,4 4 85% Sangat Sesuai 
8 Mengandung Wawasan Kontekstual 3,25 4 81,2% Sesuai 
Jumlah 30 32 

93,75% Sangat Sesuai 
Rerata Skor Komponen 3,83 4 

Sumber: Hasil Penelitian, 2011 
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REKAPITULASI HASIL PENELITIAN KOMPONEN KELAYAKAN KEBAHASAAN 
 
Judul  :Geografi untuk Kelas XI SMA/MA 
Pengarang  : Eni Anjayani dan Tri Haryanto 
Penerbit  : Cempaka Putih 
Tahun terbit : 2007 

NO ASPEK YANG DINILAI SKOR 

SKOR 
YANG 

HARUS 
DICAPAI 

PERSENTASE 
(%) 

KRITERIA 

1 Sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik 4 4 100% Sangat Sesuai 
2 Komunikatif 3,5 4 87,5% Sangat Sesuai 
3 Dialogis dan Interaktif 4 4 100% Sangat Sesuai 
4 Lugas 3,5 4 87,5% Sangat Sesuai 
5 Keruntutan alur pikir 4 4 80% Sangat Sesuai 
6 Koherensi 4 4 100% Sangat Sesuai 
7 Kesesuaian dengan kaidah bahasa indonesia 4 4 100% Sangat Sesuai 
8 Penggunaan istilah dan simbol/lambang 4 4 100% Sangat Sesuai 
Jumlah 31 32 

96,8% Sangat Sesuai 
Rerata Skor Komponen 3,87 4 

Sumber: Hasil Penelitian, 2011 
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REKAPITULASI HASIL PENELITIAN KOMPONEN KELAYAKAN PENYAJIAN 
 
Judul  :Geografi untuk Kelas XI SMA/MA 
Pengarang  : Eni Anjayani dan Tri Haryanto 
Penerbit  : Cempaka Putih 
Tahun terbit : 2007 

NO ASPEK YANG DINILAI SKOR 

SKOR 
YANG 

HARUS 
DICAPAI 

PERSENTASE 
(%) 

KRITERIA 

1 Teknik Penyajian 3,6 4 90% Sangat Sesuai 
2 Pendukung Penyajian Materi 3,9 4 97,5% Sangat Sesuai 
3 Penyajian Pembelajaran 4 4 100% Sangat Sesuai 
Jumlah 11,5 12 

95,8% Sangat Sesuai 
Rerata Skor Komponen 3,83 4 

Sumber: Hasil Penelitian, 2011 
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REKAPITULASI HASIL PENELITIAN KOMPONEN KELAYAKAN KEGRAFIKAAN 
 
Judul  :Geografi untuk Kelas XI SMA/MA 
Pengarang  : Eni Anjayani dan Tri Haryanto 
Penerbit  : Cempaka Putih 
Tahun terbit : 2007 

NO ASPEK YANG DINILAI SKOR 

SKOR 
YANG 

HARUS 
DICAPAI 

PERSENTASE 
(%) 

KRITERIA 

1 Ukuran Format 4 4 100% Sangat Sesuai 
2 Desain Kulit buku 3,71 4 92,7% Sangat Sesuai 
3 Tata Letak Kulit Buku 3,5 4 87,5% Sangat Sesuai 
4 Tipografi Kulit Buku 3,67 4 91,7% Sangat Sesuai 
5 Ilustrasi Kulit Buku 4 4 100% Sangat Sesuai 
6 Tata Letak Isi 3,62 4 90,5% Sangat Sesuai 
7 Tipografi isi 3,64 4 91% Sangat Sesuai 
8 Ilustrasi Isi 3,38 4 84,5% Sangat Sesuai  
Jumlah 29,52 32 

92,2% Sangat Sesuai 
Rerata Skor Komponen 3,69 4 

Sumber: Hasil Penelitian, 2011 
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Lampiran 7 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

PADA GURU GEOGRAFI SMA NEGERI 

KABUPATENBANJARNEGARATERHADAP BUKU GEOGRAFI SMA 

KELAS XI TERBITAN ESIS TAHUN TERBIT 2007 KARANGAN MARAH 

ULI HARAHAP. 

 

Identitas  

Nama Informan :  Yuli Sapto Indayanti, S.Pd 

Tempat Mengajar :  SMA Negeri 1 Sigaluh 

 

Pertanyaan. 

1. Mengapa bapak/ibu menggunakan buku Geografi SMA kelas XI terbitan 

Esis tahun terbit 2007 karangan Marah Uli Harahap sebagai pegangan 

dalam melaksanakan proses pembelajaran? 

Jawaban: Materi yang disajikan mudah dipahami,dilengkapi dengan 

soalsoal yang mampu merangsang daya pikir siswa. 

2. Apa saja kekurangan dan kelebihan buku Geografi SMA kelas XI terbitan 

Esis tahun terbit 2007 karangan Marah Uli Harahap? 

Jawaban: Materi simple (sederhana), dan penjabaran materi kurang. 

 

A. KELAYAKAN ISI 

3. Bagaimana tingkat cakupan materi yang ada dalam buku tersebut? 

Jawaban: Terlalu sederhana, sehingga masih butuh buku lain sebagai 

pelengkap dan penunjang. 

4. Bagaimana tingkat keakuratan materi yang meliputi akurasi fakta, 

kebenaran konsep dan akurasi teori geografi yang ada dalam buku 

tersebut? 

Jawaban: Teori yang disajikan sudah benar. 
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5. Apakah materi yang ada dalam buku tersebut mengandung wawasan 

produktivitas sebagai upaya menumbuhkan semangat kreatifitas 

siswa?mengapa? 

Jawaban: Iya, mampu memotivasi peserta didik untuk belajar lebih jauh. 

6. Apakah latihan soal yang ada dalam buku tersebut dapat merangsang 

keingintahuan siswa/pembacanya? mengapa? 

Jawaban: Iya, namun latihan soal yang disajikan kurang dan perlu 

penambahan. 

7. Apakah isi dari buku tersebut dapat menumbuhkan dan mengembangkan 

kecakapan hidup (life skill) siswa/ pembacanya?mengapa? 

Jawaban: Menarik perhatian dan menuntut siswa memanfaatkan 

informasi dari luar dan interaksi antar siswa. 

8. Apakah isi dari buku tersebut dapat menumbuhkan den mengembangkan 

wawasan kebinekaan siswa? 

Jawaban: Iya, dalam buku tersebut di jelaskan berbagai macam 

keanekaragaman hayati dan kekayaan alam. 

9. Apakah contoh-contoh yang disediakan buku ajar tersebut dapat 

meningkatkan wawasan kontekstual? 

Jawaban: Iya. Contoh yang disajikan lengkap baik meliputi lokal maupun 

non lokal. 

 

B. KELAYAKAN KEBAHASAAN 

10. Apakah bahasa yang digunakan dalam buku tersebut sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik? 

Jawaban: Iya, bahasa mudah dipahami. 

11. Bagaimana tingkat kekomunikativan bahasa yang digunakan dalam buku 

ajar tersebut? 

Jawaban: Komunikatif, ejaan jelas. 

12. Apakah bahasa yang digunakan dalam buku ajar mudah dipahami dan 

dapat menciptakan komunikasi yang interaktif? 

Jawaban: Cukup memberikan interaktif. 
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13.  Bagaimana tingkat kelugasan bahasa dan kalimat yang digunakan dalam 

buku ajar tersebut? 

Jawaban:lugas, runtut dan jelas. 

14.  Apakah bahasa yang digunakan dalam bab memiliki keruntutan alur 

pikir? 

Jawaban: Runtut baik dalam bab maupun alinea. 

15. Apakah bahasa yang digunakan dalam buku ajar tersebut sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia? 

Jawaban:iya, istilah dan ejaan benar sesuai kaidah Bahasa Indonesia 

16. Bagaimana tingkat penggunaan istilah, simbol dan lambang yang 

digunakan dalam buku ajar tersebut? 

Jawaban: sesuai dan dapat menunjukan keadaan sebenarnya. 

 

C. KELAYAKAN PENYAJIAN 

17.  Bagaimana teknik penyajian dalam buku ajar yang meliputi konsistensi 

sistematika, kelogisan penyajian, keruntutan konsep, dan keseimbangan 

substansi antar bab? 

Jawaban: sajian materi runtut, sistematis dan sesuai dengan silabus. 

18. Apakah buku tersebut dilengkapi dengan pendukung penyajian materi 

yang baik? 

Jawaban:Pendukung penyajian lengkap. 

19. Apakah materi yang disajikan buku ajar dapat mendorong proses 

pembelajaran yang baik?  

Jawaban:iya, dapat menunjang pembelajaran siswa 

 

D. KELAYAKAN KEGRAFIKAAN 

20. Apakah ukuran buku tersebut sesuai dengan materi isi buku dan standar 

buku ajar BSNP? 

Jawaban: 

21. Bagaimana penampilan bagian kulit buku ajar tersebut? Apakah mampu 

menggambarkan isi materi buku dan menampilkan unsur tata letak? 
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Jawaban:menarik perhatian pembaca, dan tata letaknya baik. 

22. Dalam isi buku, bagaimana kegrafikaan yang ditanpilkan dalam buku 

tersebut? 

Jawaban: Ilustrasi kurang mendukung dan kurang pewarnaan 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PADA GURU GEOGRAFI SMA NEGERI KABUPATEN 

BANJARNEGARATERHADAP BUKU GEOGRAFI SMA KELAS XI 

TERBITAN ESIS TAHUN TERBIT 2007 KARANGAN MARAH ULI 

HARAHAP. 

 

Identitas  

Nama Informan :  Titik Andayani, S.Pd 

Tempat Mengajar :  SMA Negeri 1 Wanadadi 

 

Pertanyaan. 

1. Mengapa bapak/ibu menggunakan buku Geografi SMA kelas XI terbitan 

Esis tahun terbit 2007 karangan Marah Uli Harahap sebagai pegangan 

dalam melaksanakan proses pembelajaran? 

Jawaban: penyajian materi jelas, dan mudah dipahami. 

2. Apa saja kekurangan dan kelebihan buku Geografi SMA kelas XI terbitan 

Esis tahun terbit 2007 karangan Marah Uli Harahap? 

Jawaban: Materi  masih terlalu simple (sederhana) kedalaman materi 

kurang/ masih terlalu umum  

 

E. KELAYAKAN ISI 

3. Bagaimana tingkat cakupan materi yang ada dalam buku tersebut? 

Jawaban: Sederhana, dan kedalaman materi kurang. 

4. Bagaimana tingkat keakuratan materi yang meliputi akurasi fakta, 

kebenaran konsep dan akurasi teori geografi yang ada dalam buku 

tersebut? 

Jawaban: Akurat, konsep benar. 

5. Apakah materi yang ada dalam buku tersebut mengandung wawasan 

produktivitas sebagai upaya menumbuhkan semangat kreatifitas 

siswa?mengapa? 
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Jawaban: Iya, cukup memberikan motivasi melalui contoh soal dan 

uraian. 

6. Apakah latihan soal yang ada dalam buku tersebut dapat merangsang 

keingintahuan siswa/pembacanya? mengapa? 

Jawaban: Iya, mampu meningkatkan keaktifan siswa. 

7. Apakah isi dari buku tersebut dapat menumbuhkan dan mengembangkan 

kecakapan hidup (life skill) siswa/ pembacanya?mengapa? 

Jawaban: mampu menambah kedalaman berpikir siswa. 

8. Apakah isi dari buku tersebut dapat menumbuhkan dan mengembangkan 

wawasan kebinekaan siswa? 

Jawaban: Iya, namun hanya sedikit yang mennjelaskan apresiasi budaya. 

9. Apakah contoh-contoh yang disediakan buku ajar tersebut dapat 

meningkatkan wawasan kontekstual? 

Jawaban: Iya. Contoh yang disajikan mampu meningkatkan 

penegtahuandan pengalaman siswa. 

 

F. KELAYAKAN KEBAHASAAN 

10. Apakah bahasa yang digunakan dalam buku tersebut sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik? 

Jawaban: Iya, bahasa jelas dan mudah dipahami. 

11. Bagaimana tingkat kekomunikativan bahasa yang digunakan dalam buku 

ajar tersebut? 

Jawaban: cukup Komunikatif. 

12. Apakah bahasa yang digunakan dalam buku ajar mudah dipahami dan 

dapat menciptakan komunikasi yang interaktif? 

Jawaban: kurang interaktif dengan siswa, hanya sebuah paparan materi 

saja. 

13.  Bagaimana tingkat kelugasan bahasa dan kalimat yang digunakan dalam 

buku ajar tersebut? 

Jawaban:lugas, runtut dan jelas. 
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14.  Apakah bahasa yang digunakan dalam bab memiliki keruntutan alur 

pikir? 

Jawaban: Runtut untuk semua bab. 

15. Apakah bahasa yang digunakan dalam buku ajar tersebut sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia? 

Jawaban: Iya, istilah dan ejaan benar sesuai kaidah bahasa Indonesia 

16. Bagaimana tingkat penggunaan istilah, simbol dan lambang yang 

digunakan dalam buku ajar tersebut? 

Jawaban:Istilah, simbol dan  lambang merujuk pada simbol atau lambang 

pada umumnya . 

 

G. KELAYAKAN PENYAJIAN 

17.  Bagaimana teknik penyajian dalam buku ajar yang meliputi konsistensi 

sistematika, kelogisan penyajian, keruntutan konsep, dan keseimbangan 

substansi antar bab? 

Jawaban: logis, jelas dan tidak menyimpang dari SK dan KD. 

18. Apakah buku tersebut dilengkapi dengan pendukung penyajian materi 

yang baik? 

Jawaban:Pendukung penyajian dalam buku ini lengkap. 

19. Apakah materi yang disajikan buku ajar dapat mendorong proses 

pembelajaran yang baik?  

Jawaban:Iya, dapat menunjang kegiatan pembelajaran siswa dan mampu 

memberikan penambahan materi. 

 

H. KELAYAKAN KEGRAFIKAAN 

20. Apakah ukuran buku tersebut sesuai dengan materi isi buku dan standar 

buku ajar BSNP? 

Jawaban: Sesuai 

21. Bagaimana penampilan bagian kulit buku ajar tersebut? Apakah mampu 

menggambarkan isi materi buku dan menampilkan unsur tata letak? 
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Jawaban:Menarik perhatian pembaca, dan mampu menggambarkan isi 

materi. 

22. Dalam isi buku, bagaimana kegrafikaan yang ditanpilkan dalam buku 

tersebut? 

Jawaban: Ilustrasi baik namun gambar tidak berwarna. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PADA GURU GEOGRAFI SMA NEGERI  DI KABUPATEN 

BANJARNEGARATERHADAP BUKU GEOGRAFI SMA KELAS XI 

TERBITAN ERLANGGA TAHUN TERBIT 2006 KARANGAN 

WARDIYATMOKO 

 

Identitas Informan 

Nama Informan : Dwi Ujiyanti, S.Pd 

Tempat Mengajar : SMA Negeri 1 Karangkobar 

 

Pertanyaan. 

1. Mengapa bapak/ibu menggunakan buku buku Geografi SMA kelas XI 

terbitan Erlangga tahun terbit 2006 karangan Wardiyatmoko sebagai 

pegangan dalam melaksanakan proses pembelajaran? 

Jawaban: isi dari buku mudah dipahami. 

2. Apa saja kekurangan dan kelebihan buku buku Geografi SMA kelas XI 

terbitan Erlangga tahun terbit 2006 karangan Wardiyatmoko? 

Jawaban: Isi yang disajikan tidak ada perubahan dari tahun ke tahun,d 

antidak ada penambahan materi. 

 

A. KELAYAKAN ISI 

3. Bagaimana tingkat cakupan materi yang ada dalam buku tersebut? 

Jawaban: lengkap dan menyajikan materi sesuai dengan SK dan KD 

4. Bagaimana tingkat keakuratan materi yang meliputi akurasi fakta, 

kebenaran konsep dan akurasi teori geografi yang ada dalam buku 

tersebut? 

Jawaban: keakuratan materi kurang. 

5. Apakah materi yang ada dalam buku tersebut mengandung wawasan 

produktivitas sebagai upaya menumbuhkan semangat kreatifitas 

siswa?mengapa? 

Jawaban: iya, tapi masih cukup sederhana. 
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6. Apakah latihan soal yang ada dalam buku tersebut dapat merangsang 

keingintahuan siswa/pembacanya?mengapa? 

Jawaban: mampu menumbuhkan keingintahuan siswanya. 

7. Apakah isi dari buku tersebut dapat menumbuhkan dan mengembangkan 

kecakapan hidup (life skill) siswa/ pembacanya?mengapa? 

Jawaban: iya, marangsang siswa belajar aktif dan kreatif. 

8. Apakah isi dari buku tersebut dapat menumbuhkan den mengembangkan 

wawasan kebhinekaan siswa? 

Jawaban:  Iya, dapat meningkatkan wawasan siswa 

9. Apakah contoh-contoh yang disediakan buku ajar tersebut dapat 

meningkatkan wawasan kontekstual? 

Jawaban: iya, lengkap dan menarik. 

 

B. KELAYAKAN KEBAHASAAN 

10. Apakah bahasa yang digunakan dalam buku tersebut sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik? 

Jawaban:Sudah baik walaupun masih ada beberapa kalimat yang janggal 

namun tidak begitu fatal. 

11. Bagaimana tingkat kekomunikativan bahasa yang digunakan dalam buku 

ajar tersebut?  

Jawaban: Komunikatif dan jelas. 

12. Apakah bahasa yang digunakan dalam buku ajar mudah dipahami dan 

dapat menciptakan komunikasi yang interaktif? 

Jawaban: tidak begitu interaktif antara siswa dan sajian materi. 

13.  Bagaimana tingkat kelugasan bahasa dan kalimat yang digunakan dalam 

buku ajar tersebut? 

  Jawaban: lugas dan tepat 

14.  Apakah bahasa yang digunakan dalam bab memiliki keruntutan alur pikir? 

  Jawaban:Materi runtut. 

15. Apakah bahasa yang digunakan dalam buku ajar tersebut sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia?  
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 Jawaban: Penulisan kata sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. 

16. Bagaimana tingkat penggunaan istilah, simbol dan lambang yang 

digunakan dalam buku ajar tersebut? 

Jawaban:Simbol dan lambang sidah sesuai dengan simbol atau lambang 

yang digunakan secara umum. 

 

C. KELAYAKAN PENYAJIAN 

17. Bagaimana teknik penyajian dalam buku ajar yang meliputi konsistensi 

sistematika, kelogisan penyajian, keruntutan konsep, dan keseimbangan 

substansi antar bab? 

Jawaban: Penyajian isi sudah baik, runtut dan logis. 

18. Apakah buku tersebut dilengkapi dengan pendukung penyajian materi 

yang baik? 

Jawaban: Pendukung penyajian materi sudah lengkap dan baik. 

19. Apakah materi yang disajikan buku ajar dapat mendorong proses 

pembelajaran yang baik?  

Jawaban: Materi yang disajikan mampu mendorong kegiatan 

pembelajaran 

 

D. KELAYAKAN KEGRAFIKAAN 

20. Apakah ukuran buku tersebut sesuai dengan materi isi buku dan standar 

buku ajar BSNP? 

Jawaban: Sesuai. 

21. Bagaimana penampilan bagian kulit buku ajar tersebut? Apakah mampu 

menggambarkan isi materi buku dan menampilkan unsur tata letak? 

Jawaban: Penampilan menarik dan tepat. 

22. Dalam isi buku, bagaimana kekgrafikaan yang ditampilkan dalam buku 

tersebut? 

Jawaban: Sudah baik hanya saja kurang pewarnaan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PADA GURU GEOGRAFI SMA NEGERI  DI KABUPATEN 

BANJARNEGARATERHADAP BUKU GEOGRAFI SMA KELAS XI 

TERBITAN ERLANGGA TAHUN TERBIT 2006 KARANGAN 

WARDIYATMOKO 

 

Identitas Informan 

Nama Informan : Sri Ratini, S.Pd 

Tempat Mengajar : SMA Negeri 1 Klampok 

 

Pertanyaan. 

1. Mengapa bapak/ibu menggunakan buku buku Geografi SMA kelas XI 

terbitan Erlangga tahun terbit 2006 karangan Wardiyatmoko sebagai 

pegangan dalam melaksanakan proses pembelajaran? 

Jawaban: Karena materi mudah dipahami. 

2. Apa saja kekurangan dan kelebihan buku buku Geografi SMA kelas XI 

terbitan Erlangga tahun terbit 2006 karangan Wardiyatmoko? 

Jawaban: kurang pewarnaan. 

 

A. KELAYAKAN ISI 

3. Bagaimana tingkat cakupan materi yang ada dalam buku tersebut? 

Jawaban: materi cukup luas dan cukup dalam. 

4. Bagaimana tingkat keakuratan materi yang meliputi akurasi fakta, 

kebenaran konsep dan akurasi teori geografi yang ada dalam buku 

tersebut? 

Jawaban: cukup akurat. 

5. Apakah materi yang ada dalam buku tersebut mengandung wawasan 

produktivitas sebagai upaya menumbuhkan semangat kreatifitas 

siswa?mengapa? 

Jawaban: latihan soal kurang mendorong keaktifan siswa. 
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6. Apakah latihan soal yang ada dalam buku tersebut dapat merangsang 

keingintahuan siswa/pembacanya?mengapa? 

Jawaban: iya, dilengkap denagn pertanyaan di awal maupun diakhir bab. 

7. Apakah isi dari buku tersebut dapat menumbuhkan dan mengembangkan 

kecakapan hidup (life skill) siswa/ pembacanya?mengapa? 

Jawaban: iya, cukup merangsang daya pikir siswa. 

8. Apakah isi dari buku tersebut dapat menumbuhkan dan mengembangkan 

wawasan kebhinekaan siswa? 

Jawaban:  Iya, dapat meningkatkan pengetahuan siswa 

9. Apakah contoh-contoh yang disediakan buku ajar tersebut dapat 

meningkatkan wawasan kontekstual? 

Jawaban: iya, lengkap dan menarik. 

 

B. KELAYAKAN KEBAHASAAN 

10. Apakah bahasa yang digunakan dalam buku tersebut sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik? 

  Jawaban:Sudah baik  

11. Bagaimana tingkat kekomunikativan bahasa yang digunakan dalam buku 

ajar tersebut?  

  Jawaban: Komunikatif dan jelas. 

12. Apakah bahasa yang digunakan dalam buku ajar mudah dipahami dan 

dapat menciptakan komunikasi yang interaktif? 

Jawaban: tidak begitu interaktif antara siswa dan sajian materi. 

13.  Bagaimana tingkat kelugasan bahasa dan kalimat yang digunakan dalam 

buku ajar tersebut? 

  Jawaban: lugas dan tepat 

14.  Apakah bahasa yang digunakan dalam bab memiliki keruntutan alur pikir? 

  Jawaban:Materi runtut. 

15. Apakah bahasa yang digunakan dalam buku ajar tersebut sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia?  

 Jawaban: Penulisan kata sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. 
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16. Bagaimana tingkat penggunaan istilah, simbol dan lambang yang 

digunakan dalam buku ajar tersebut? 

Jawaban:Simbol dan lambang sidah sesuai dengan simbol atau 

lambingyang digunakan secara umum. 

 

C. KELAYAKAN PENYAJIAN 

17. Bagaimana teknik penyajian dalam buku ajar yang meliputi konsistensi 

sistematika, kelogisan penyajian, keruntutan konsep, dan keseimbangan 

substansi antar bab? 

Jawaban: Penyajian isi sudah baik, runtut dan logis. 

18. Apakah buku tersebut dilengkapi dengan pendukung penyajian materi 

yang baik? 

Jawaban: Pendukung penyajian materi sudah lengkap dan baik. 

19. Apakah materi yang disajikan buku ajar dapat mendorong proses 

pembelajaran yang baik?  

Jawaban: Materi yang disajikan mampu mendorong kegiatan 

pembelajaran 

 

D. KELAYAKAN KEGRAFIKAAN 

20. Apakah ukuran buku tersebut sesuai dengan materi isi buku dan standar 

buku ajar BSNP? 

Jawaban: Sesuai. 

21. Bagaimana penampilan bagian kulit buku ajar tersebut? Apakah mampu 

menggambarkan isi materi buku dan menampilkan unsur tata letak? 

Jawaban: Penampilan menarik dan tepat. 

22. Dalam isi buku, bagaimana kekgrafikaan yang ditampilkan dalam buku 

tersebut? 

Jawaban: Sudah baik tetapi kurang pewarnaan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PADA GURU GEOGRAFI SMA NEGERI KABUPATEN 

BANJARNEGARATERHADAP BUKU GEOGRAFI SMA KELAS XI 

TERBITAN CEMPAKA PUTIH TAHUN TERBIT 2007 KARANGAN ENI 

ANJAYANI DAN TRI HARYANTO. 

 

Identitas Informan 

Nama Informan : Rudatin Titi S, S.pd 

Tempat Mengajar : SMA Negeri 1 Bawang 

 

Pertanyaan. 

1. Mengapa bapak/ibu menggunakan buku Geografi SMA kelas XI terbitan 

Cempaka Putih tahun terbit 2007 karangan Eni Anjayani dan Tri Haryanto 

sebagai pegangan dalam melaksanakan proses pembelajaran? 

Jawaban: Materi yang disajikan dalam buku luas, mudah dipahami dan 

jelas. 

2. Apa saja kekurangan dan kelebihan buku Geografi SMA kelas XI terbitan 

Cempaka Putih tahun terbit 2007 karangan Eni Anjayani dan Tri 

Haryanto? 

Jawaban: Kekurangannya yaitu penampilan terlalu sederhana. 

Kelebihannya yaitu bahasanya mudah dipahami, materi luas dan 

bermutu, soal yang disajikan dapat memotivasi siswa 

 

A. KELAYAKAN ISI 

3. Bagaimana tingkat cakupan materi yang ada dalam buku tersebut? 

Jawaban:Materi luas, berbobot, pengayaan bagus 

4. Bagaimana tingkat keakuratan materi yang meliputi akurasi fakta, 

kebenaran konsep dan akurasi teori geografi yang ada dalam buku 

tersebut? 

Jawaban:.Bagus, tidak menimbulkan banyak tafsir, runtut dan benar. 
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5. Apakah materi yang ada dalam buku tersebut mengandung wawasan 

produktivitas sebagai upaya menumbuhkan semangat kreatifitas 

siswa?mengapa? 

Jawaban: Ya, karena contoh soal yang disajikan mampu merangsang 

mepikiran peserta didik. 

6. Apakah latihan soal yang ada dalam buku tersebut dapat merangsang 

keingintahuan siswa/pembacanya?mengapa? 

Jawaban: Iya, karena soal-soal tersebut mampu membangkitkan siswa 

untuk belajar lebih jauh. 

7. Apakah isi dari buku tersebut dapat menumbuhkan dan mengembangkan 

kecakapan hidup (life skill) siswa/ pembacanya?mengapa? 

Jawaban: Iya, materi dan soal disajikan agar siswa mmapu bekerja sama 

dan berinteraksi. 

8. Apakah isi dari buku tersebut dapat menumbuhkan den mengembangkan 

wawasan kebhinekaan siswa? 

Jawaban: Iya. Mampu menunjukan keanekaragaman hayati. 

9. Apakah contoh-contoh yang disediakan buku ajar tersebut dapat 

meningkatkan wawasan kontekstual? 

Jawaban: Iya. 

 

B. KELAYAKAN KEBAHASAAN 

10. Apakah bahasa yang digunakan dalam buku tersebut sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik? 

Jawaban: Iya, mudah dipahami dan tidak membingungkan 

11. Bagaimana tingkat kekomunikativan bahasa yang digunakan dalam buku 

ajar tersebut? 

Jawaban: Bahasa menarik dan lazim. 

12. Apakah bahasa yang digunakan dalam buku ajar mudah dipahami dan 

dapat menciptakan komunikasi yang interaktif? 

Jawaban: Iya, dialogis dan interaktif. 
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13.  Bagaimana tingkat kelugasan bahasa dan kalimat yang digunakan dalam 

buku ajar tersebut? 

Jawaban: Kalimat lugas dan istilah tidak membingungkan 

14.  Apakah bahasa yang digunakan dalam bab memiliki keruntutan alur 

pikir? 

Jawaban: Iya, bahasa runtut dan jelas,  

15. Apakah bahasa yang digunakan dalam buku ajar tersebut sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia? 

Jawaban: Ejaan bagus sesuai kaidah Bahasa Indonesia. 

16. Bagaimana tingkat penggunaan istilah, simbol dan lambang yang 

digunakan dalam buku ajar tersebut? 

Jawaban: Ajeg, dan sesuai. 

 

C. KELAYAKAN PENYAJIAN 

17.  Bagaimana teknik penyajian dalam buku ajar yang meliputi konsistensi 

sistematika, kelogisan penyajian, keruntutan konsep, dan keseimbangan 

substansi antar bab? 

Jawaban: Penyajian baik. 

18. Apakah buku tersebut dilengkapi dengan pendukung penyajian materi 

yang baik? 

Jawaban: Pendukung penyajian lengkap. 

19. Apakah materi yang disajikan buku ajar dapat mendorong proses 

pembelajaran yang baik?  

Jawaban: Iya, sangat mendorong. 

D. KELAYAKAN KEGRAFIKAAN 

20. Apakah ukuran buku tersebut sesuai dengan materi isi buku dan standar 

buku ajar BSNP? 

Jawaban: 

21. Bagaimana penampilan bagian kulit buku ajar tersebut? Apakah mampu 

menggambarkan isi materi buku dan menampilkan unsur tata letak? 

Jawaban:Bagus, menarik perhatian siswa 
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22. Dalam isi buku, bagaimana kekegrafikaan yang ditampilkan dalam buku 

tersebut? 

Jawaban: Tata tulis jelas namun kurang pewarnaan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
PADA GURU GEOGRAFI SMA NEGERI KABUPATEN 

BANJARNEGARATERHADAP BUKU GEOGRAFI SMA KELAS XI 
TERBITAN CEMPAKA PUTIH TAHUN TERBIT 2007 KARANGAN ENI 

ANJAYANI DAN TRI HARYANTO. 
 

Identitas Informan 

Nama Informan : Cahyani Tri W, S.pd 

Tempat Mengajar : SMA Negeri 1 Batur 

 

Pertanyaan. 

1. Mengapa bapak/ibu menggunakan buku Geografi SMA kelas XI terbitan 
Cempaka Putih tahun terbit 2007 karangan Eni Anjayani dan Tri Haryanto 
sebagai pegangan dalam melaksanakan proses pembelajaran? 
Jawaban: Karena lebih lengkap, lebih mudah dipahami. 

2. Apa saja kekurangan dan kelebihan buku Geografi SMA kelas XI terbitan 
Cempaka Putih tahun terbit 2007 karangan Eni Anjayani dan Tri 
Haryanto? 
Jawaban: Kekurangannya yaitu kurang pewarnaan 

Kelebihannya yaitu dialogis, materi dijelaskan secara jelas. 
 

A. KELAYAKAN ISI 

3. Bagaimana tingkat cakupan materi yang ada dalam buku tersebut? 

Jawaban:Materi luas, dan jabaran materi SK dan KD langkap. 

4. Bagaimana tingkat keakuratan materi yang meliputi akurasi fakta, 

kebenaran konsep dan akurasi teori geografi yang ada dalam buku 

tersebut? 

Jawaban: Materi akurat dan memberikan penjelasan materi yang aktual. 

5. Apakah materi yang ada dalam buku tersebut mengandung wawasan 

produktivitas sebagai upaya menumbuhkan semangat kreatifitas 

siswa?mengapa? 

Jawaban: Ya, banyak menyajikan contoh internasional dan nasional 

namun contoh lokal cukup sedikit.. 



 

 

169

6. Apakah latihan soal yang ada dalam buku tersebut dapat merangsang 

keingintahuan siswa/pembacanya?mengapa? 

Jawaban: Iya, soal yang disajikan mampu merangsang penegtahuan siswa 

dan mendorong siswa untuk memanfaatkan informasi yang ada. 

7. Apakah isi dari buku tersebut dapat menumbuhkan dan mengembangkan 

kecakapan hidup (life skill) siswa/ pembacanya?mengapa? 

Jawaban: Iya, mendorong siswa aktif dan kreatif. 

8. Apakah isi dari buku tersebut dapat menumbuhkan den mengembangkan 
wawasan kebhinekaan siswa? 
Jawaban: Iya. Mampu menunjukan kekayaan alam di Indonesia dan luar 

Indonesia 
9. Apakah contoh-contoh yang disediakan buku ajar tersebut dapat 

meningkatkan wawasan kontekstual? 
Jawaban: memberikan wawasan yang luas mengenai alam maupun sosial. 

 

B. KELAYAKAN KEBAHASAAN 

10. Apakah bahasa yang digunakan dalam buku tersebut sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik? 

Jawaban: Iya, mudah dipahami dan jelas 

11. Bagaimana tingkat kekomunikativan bahasa yang digunakan dalam buku 

ajar tersebut? 

Jawaban: Bahasa komunikatif sehingga memudahkan pembaca dalam 

mempelajari materi yang disajikan. 

12. Apakah bahasa yang digunakan dalam buku ajar mudah dipahami dan 
dapat menciptakan komunikasi yang interaktif? 
Jawaban: Iya, sanagt dialogis seakan-akan mengajak pembaca untuk 

bercakap-cakap dengan penulis buku. 
13.  Bagaimana tingkat kelugasan bahasa dan kalimat yang digunakan dalam 

buku ajar tersebut? 
Jawaban: Kalimat lugas dan jelas. 

14.  Apakah bahasa yang digunakan dalam bab memiliki keruntutan alur 
pikir? 
Jawaban: Iya, bahasa runtut dan kalimat jelas sehingga memudahkan 

pemahaman.  
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15. Apakah bahasa yang digunakan dalam buku ajar tersebut sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia? 

Jawaban: Ejaan bagus sudah sesuai kaidah Bahasa Indonesia. 

16. Bagaimana tingkat penggunaan istilah, simbol dan lambang yang 

digunakan dalam buku ajar tersebut? 

Jawaban:Penggunaan istilah simbol dan lambang tetap dan sesuai 

dengan kenyataan. 

 

C. KELAYAKAN PENYAJIAN 

17.  Bagaimana teknik penyajian dalam buku ajar yang meliputi konsistensi 

sistematika, kelogisan penyajian, keruntutan konsep, dan keseimbangan 

substansi antar bab? 

Jawaban: Penyajian menarik dan baik 

18. Apakah buku tersebut dilengkapi dengan pendukung penyajian materi 

yang baik? 

Jawaban: Pendukung penyajian lengkap. 

19. Apakah materi yang disajikan buku ajar dapat mendorong proses 

pembelajaran yang baik?  

Jawaban: Iya, sangat mendorong dan memudahkan pemahaman. 

 

D. KELAYAKAN KEGRAFIKAAN 

20. Apakah ukuran buku tersebut sesuai dengan materi isi buku dan standar 
buku ajar BSNP? 
Jawaban: ukuran sesuai. 

21. Bagaimana penampilan bagian kulit buku ajar tersebut? Apakah mampu 
menggambarkan isi materi buku dan menampilkan unsur tata letak? 
Jawaban:Bagus, menarik perhatian pembaca. 

22. Dalam isi buku, bagaimana kekegrafikaan yang ditampilkan dalam buku 
tersebut? 
Jawaban:Kegarfikaan bagus, ilustrasi sesuai namun gambar kurang 

pewarnaan. 
 


