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SARI 

Rifa Irwan Sani. 2011.  Analisis Buku Teks Pelajaran IPS Terpadu (Sejarah) 
Pada SMP Negeri Kelas VII di Kabupaten Kudus. JurusanSejarah, Fakultas Ilmu 
Sosial.Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Jayusman, M.Hum 
Pembimbing II Insan Fahmi Siregar, S.Ag., M.Hum 

Kata Kunci :Analisis, Buku Teks Pelajaran, IPS Terpadu, Standar BSNP 

Buku teks pelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam 
kegiatan belajar mengajar di sekolah.Buku teks pelajaran berfungsi sebagai sarana 
belajar siswa yang tersusun sesuai  dengan kurikulum. Pembelajaran IPS Terpadu 
di sekolah saat ini kurang memanfaatkan buku teks pelajaran, sehingga 
penggunaannya menjadi kurang maksimal. Tujuan penelitian ini : (1) Kesesuaian 
isi buku teks pelajaran dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP) yang 
terdapat dalam bahan ajar IPS Terpadu (Sejarah)  kelas VII, (2) Tingkat 
keterbacaan buku teks pelajaran IPS Terpadu (Sejarah) kelas VII dengan 
menggunakan Formula Fry, (3) Kelayakan penyajian buku teks pelajaran IPS 
Terpadu (Sejarah) kelas VII menurut kriteria Badan Standar Nasional Pendidikan 
(BSNP), (4) Kesesuaian isi materi sejarah dalam buku teks  pelajaran IPS Terpadu 
(Sejarah) kelas VII terhadap buku referensi, (5) Kelayakan komponen kegrafikan 
buku teks pelajaran IPS  Terpadu (Sejarah)  kelas VII menurut kriteria Badan 
Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subyek dari penelitian 
adalah guru mata pelajaran IPS Terpadu. Fokus penelitian adalah buku teks 
pelajaran IPS terpadu kelas VII. Pengambilan sampel menggunakan teknik 
purpusive sampling dimana pengambilan sampel diambil yang paling banyak. 
Untuk mempermudah penelitian ini dalam membedakan buku yang di teliti buku 
teks diberikan kode dengan huruf kapital. Buku A untuk buku terbitan Pustaka 
Indah dan buku B untuk terbitan Tiga Serangkai. Penilaian tingkat kelayakan 
buku teks pelajaran menggunakan standar yang digunakan oleh BSNP.  

Hasil analisis buku teks pelajaran IPS Terpadu (Sejarah)  sebagai berikut 
Kesesuaianisi buku teks pelajaran dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran 
(KTSP) Buku A dari hasil analisis menunjukkan kesesuaian materi 100% dan 
kesesuaian indicator sebesar 78,95%, buku B hasil analisis kesesuaian materinya 
100% dan kesesuaian indikator sebesar 78,95%. Analisis tingkat keterbacaan 
bukuteks pelajaran dengan menggunakan grafik Fry. Buku A diketahui tingkat 
keterbacaannya yaitu sesuai 0 (0%), mudah  0 (0%), sulit 7 (87,5%), dan invalid 1 
(12,5%), buku B yaitu sesuai 5 (62,5%), mudah 0 (0%), sulit 1 (12,5%) dan,  
invalid 2 (25%). Kelayakan penyajian buku teks pelajaran diketahui hasilnya 
adalah buku A skornya adalah 11,3 dengan persentase (94,2%), buku B skornya 
9,8 dengan persentase (81,7%). Kesesuaian isi materi sejarah dalam buku teks 
pelajaran terhadap buku referensi yang berjudul Sejarah Nasional Indonesia (SNI) 
jilid 1 sampai jilid 4. Buku A di ketahui ada 7 penggalan dari materi sejarah yang 
tidak sesuai dengan buku referensi, buku B terdapat 19 penggalan dari materi 
sejarah dalam buku yang tidak sesuai dengan buku referensi. Kelayakan 
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komponen kegrafikan buku teks pelajaran menurut criteria Badan Standar 
Nasional Pendidikan (BSNP) diketahui buku A dengan skor 46 (95,8%) dan buku 
B dengan skor 45,9 (95,6%). 

Hasil dari penelitian dapat di simpulkan: (1) kedua buku sesuai dengan 
kurikulum, (2) tingkat keterbacaan kedua buku masih perlu disesuaikan dengan 
peserta didik kelas VII, (3) penyajian kedua buku sudah sesuai, (4) kedua buku 
terdapat penggalan wacana yang salah sehingga perlu diperbaiki, (5) dari segi 
kegrafikkan kedua buku sudah sesuai dengan standar BSNP. Saran yang dapat 
diberikan, guru hendaknya sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar 
(KBM) melakukan pengecekan terhadap isi buku teks pelajaran. Penulis 
diharapkan sebelum mencetak buku ke penerbit melakukan pengecekan ulang 
terhadap buku teks pelajaran yang disusunnya. Buku teks pelajaran setelah 5 
tahun terbit hendaknya dilakukan revisi terhadap buku teks pelajaran sehingga 
buku menjadi up to date. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Buku merupakan benda wajib atau pokok yang tidak dapat lepas dari 

dunia pendidikan.  Bagi peserta didik buku merupakan jendela yang memberikan 

gambaran serta informasi mengenai dunia dan isinya. Buku di sekolah yang 

digunakan untuk media proses pembelajaran disebut dengan buku teks pelajaran. 

Buku  teks pelajaran tersebut berguna untuk  mempermudah proses pembelajaran 

di sekolah karena sudah disesuaikan dengan standar kurikulum yang berlaku di 

seluruh Indonesia. Buku teks pelajaran yang digunakan di sekolah-sekolah harus 

memiliki kebenaran isi, penyajian yang sistematis, penggunaan bahasa dan 

keterbacaan yang baik, dan grafik yang fungsional. Kelayakan atau syarat-syarat 

tersebut ditentukan oleh penilaian yang dilakukan Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri.  

Kebijakan buku teks pelajaran sebagaimana tertuang di dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Permendiknas) Nomor 11 

Tahun 2005 mengatur tentang fungsi, pemilihan, masa pakai, kepemilikan, 

pengadaan, dan pengawasan pengunaan buku teks pelajaran. Menurut Peraturan 

Menteri pada pasal 1 menyebutkan buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib 

untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka 

peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, 

potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan Standar Nasional 
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Pendidikan. Buku teks pelajaran berfungsi sebagai acuan wajib oleh pendidik dan 

peserta didik dalam proses pembelajaran yang disebutkan pada pasal 2 ayat 1 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Permendiknas) 

Nomor 11 Tahun 2005. 

Buku teks pelajaran digunakan sebagai bahan ajar oleh guru dalam proses 

pembelajaran yang terjadi dan bahan ajar yang dibuat dan disesuaikan dengan 

kebutuhan serta karakteristik materi yang akan disajikan. “ Bahan ajar merupakan 

bahan pembelajaran yang digunakan untuk membantu siswa belajar. Bahan yang 

dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan yang tidak tertulis” 

(Mendiknas 2008:6). 

Buku teks pelajaran hendaknya mampu menyajikan bahan ajar dalam 

bahasa Indonesia yang baik dan benar. Disini dapat dilihat apakah penggunaan 

bahasanya wajar, menarik, dan sesuai dengan perkembangan siswa atau tidak. 

Aspek keterbacaan berkaitan dengan tingkat kemudahan bahasa (kosakata, 

kalimat, paragraf, dan wacana). Bagi peserta didik tingkat keterbacaan harus 

sesuai dengan jenjang pendidikannya. Ada hal-hal yang berhubungan dengan 

kemudahan peserta didik dalam membaca buku yakni bentuk tulisan atau 

topografi, lebar spasi dan aspek-aspek grafika lainnya. Daya tarik bahan ajar perlu 

disesuaikan dengan minat pembaca, kepadatan gagasan dan informasi yang ada 

dalam bacaan, dan keindahan gaya tulisan, serta kesesuaian dengan tata bahasa 

baku.  

Buku teks pelajaran juga digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat 

prestasi belajar peserta didik selama menuntut ilmu di sekolah. Syaiful dalam  
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Heni (2006:5) menyatakan salah satu komponen yang mempengaruhi kegiatan 

belajar siswa adalah sumber belajar. Kesesuaian sumber belajar dalam hal ini 

adalah buku teks pelajaran dengan kemampuan siswa sangat diperlukan karena 

akan membuat mereka mudah menerima pelajaran dan menguasainya.  Sumber 

belajar yang  mudah dipahami oleh peserta didik diharapkan akan mampu secara 

mudah dalam menerima pelajaran dan  menguasainya, selain itu peserta didik 

dalam hal belajar akan menjadi lebih giat. 

Berdasarkan keterangan di atas, buku-buku yang beredar pada peserta 

didik harus benar-benar memiliki kualitas isi yang sesuai dengan kurikulum. 

Kesesuaian tersebut harus sesuai dengan standar kurikulum, isi, maupun dari segi 

mudah atau tidaknya dicerna oleh guru dan para peserta didik. Buku yang baik 

membuat peserta didik menjadi rajin belajar dan meningkatkan minat untuk 

membaca buku. Buku yang baik pula akan menghasilkan para pelajar yang 

berprestasi dan berpengetahuan luas.  

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) atau yang saat ini lebih 

dikenal dengan IPS Terpadu merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib bagi 

peserta didik di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mata pelajaran IPS Terpadu 

merupakan gabungan dari berberapa bidang studi ilmu serumpun yang digabung 

kedalam satu mata pelajaran. Bidang Studi yang digabung dalam IPS terpadu 

diantaranya adalah Sejarah, Geografi, Ekonomi, dan Sosiologi. Penggabungan 

berbagai disiplin ilmu diharapkan dapat menjadikan kegiatan belajar mengajar  

terfokus. Pembelajaran secara terpadu dapat memperhatikan dan menyesuaikan 

tingkat perkembangan anak didik (Developmentally Appropriate Practical). 
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Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan terpadu juga diharapkan akan 

dapat memperbaiki kualitas pendidikan dasar, terutama untuk mencegah gejala 

penjejalan kurikulum dalam proses pembelajaran di sekolah (Shalih dalam 

http://el-shalih.blogspot.com).  

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bagi mahasiswa yang mengambil 

program studi pendidikan merupakan bentuk dari salah satu pembelajaran secara 

nyata bagi mahasiswa. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sangat diperlukan 

untuk mempersiapkan diri menjadi seorang guru yang profesional setelah lulus 

dari bangkau perkuliahan. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dijalankan selama 

3 bulan.   Peneliti pada saat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) mendapat tugas 

di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4 Kudus sebagai guru. Peneliti dalam 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4 

Kudus mengajar mata pelajaran IPS Terpadu dengan materi pelajaran Sejarah. Hal 

tersebut sesuai dengan program studi yang diambil oleh peneliti yakni Pendidikan 

Sejarah. 

Peneliti selama melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4 Kudus menjalankan proses pembelajaran 

selama 5 minggu. Peneliti menjumpai peserta didik yang mengalami kesulitan 

dalam belajar. Setelah menelaah apa yang terjadi selama proses pembelajaran 

pada peserta didik ditemukanlah permasalahan yang sebenarnya. Permasalahan 

tersebut adalah peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami dan mengerti 

isi buku teks pelajaran IPS Terpadu. Kesulitan tersebut dikarenakan buku teks 

pelajaran yang digunakan guru maupun siswa yaitu dalam hal materi pelajaran 
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yang dikandung dalam buku teks pelajaran tersebut tidak seimbang, dalam arti ada 

materi yang terlalu luas sementara waktu untuk mempelajarinya terlalu sedikit 

sehingga siswa sulit memahami materi pelajaran.  

Peneliti setelah menemukan permasalahan tersebut tidak hanya tinggal 

diam saja, akan tetapi melakukan konsultasi dengan guru pamong.  Guru pamong 

peneliti bernama Bambang Handoyo yang mempunyai latar belakang bidang studi 

sejarah. Beliau merupakan guru senior dan berpengalaman di Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) 4 Kudus yang  mengajar mata pelajaran  Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) Terpadu.  

Konsultasi yang dilakukan oleh peneliti ternyata mendapat sambutan yang 

baik dari Bambang selaku guru pamong peneliti. Sejalan dengan penemuan 

permasalahan tersebut Bambang juga mengatakan buku teks pelajaran yang 

digunakan memang memberikan kesulitan bagi peserta didik dalam mempelajari 

IPS Terpadu terutama pada materi Sejarah.  Menurut Bambang kesulitan yang 

dihadapi oleh peserta didik adalah sulit memahami dan menelaah isi materi dalam 

buku teks pelajaran. 

Selama Bambang menjadi guru mata pelajaran IPS Terpadu di SMP 4 

Kudus, beliau mengatasi kesulitan tersebut dalam  proses pembelajaran IPS 

Terpadu terutama materi Sejarah dengan  menggunakan LKS (Lembar Kerja 

Siswa), padahal dalam LKS materi yang ada sedikit sekali.  Pendapat dari 

Bambang juga dibenarkan oleh Puji Harirayuni guru mata pelajaran IPS Terpadu 

yang mengajar di kelas VII. Beliau juga melakukan hal yang sama seperti 
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Bambang pada saat mengajar lebih sering menggunakan menggunakan LKS 

(Lembar Kerja Siswa).   

Penemuan masalah tersebut mengugah penulis untuk melaksanakan 

evaluasi terhadap kelayakan  buku teks pelajaran IPS Terpadu.  Evaluasi terhadap 

buku teks menurut Woodburry (dalam Widodo 1993:23) harus selalu dilakukan. 

Hal ini disebabkan oleh: 

(a) buku teks ditulis untuk  pengetahuan, bukan sebagai sarana 
berpikir; (b) buku teks ditulis sebagai sumber hafalan, bukan 
memberi pengertian; (c) buku teks ditulis dari penggabungan banyak 
buah pikiran, bukan satu kesatuan buah pikiran penulis; (d) buku 
teks ditulis tanpa mempertimbangkan kecocokan tingkat pemahaman 
murid, dan (e) buku teks ditulis dengan kurang akurat. 

Berdasarkan keterangan tersebut maka buku teks pelajaran IPS Terpadu di 

lapangan perlu diadakan survey. Survey dilakukan pada buku teks pelajaran  IPS 

Terpadu yang digunakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten 

Kudus yang diperuntukkan  bagi peserta didik kelas VII.  

Mukhamad Suadi, guru mata pelajran IPS Terpadu di SMP 2 Jekulo yang 

mengajar  pada kelas VII mengatakan “buku teks pelajaran  IPS Terpadu yang ada 

sekarang memberikan kesulitan bagi guru dan peserta didik untuk belajar”. Guru-

guru lain yang ditemui juga memberikan pendapat yang serupa  mengenai buku 

teks pelajaran IPS Terpadu yang digunakan. Mereka mengatakan buku teks 

pelajaran  IPS Terpadu memberikan kesulitan bagi guru maupun peserta didik. 

Kesulitan yang dihadapi guru maupun peserta didik dalam proses belajar 

mengajar khususnya materi Sejarah sangat jelas setelah dilakukan survey. Survey 

dilakukan di Sekolah Menegah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Kudus. 
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Hasil survey yang dilakukan pada 14 SMP Negeri dari 25 SMP Negeri di 

Kabupaten Kudus terhadap penggunaan buku teks pelajaran IPS Terpadu terdapat 

13 judul buku yang digunakan. Dari 13 judul buku yang ditemukan ada 2 buku 

teks pelajaran yang paling banyak digunakan. Buku tersebut berjudul “Mari 

Belajar  IPS untuk SMP/MTs Kelas VII atau Buku Sekolah Elektronik (BSE)” 

yang dikarang oleh Muh.Nurdin, S.W. Warsito, dan Muh. Nursa’ban yang 

digunakan pada 14 sekolah dan buku yang berjudul “Khazanah Ilmu Pengetahuan 

Sosial I” karangan Sadirman A.M, Ending Mulyani, dan  Dyah Respatsuti yang 

digunakan pada 8 sekolah. Setelah mendapatkan informasi mengenai buku yang 

banyak digunakan serta keterangan yang diberikan oleh guru, maka penelitian 

akan mudah untuk dilaksanakan.  

Penelitian terhadap buku teks pelajaran tersebut akan menggunakan 

parameter atau ukuran tersendiri dalam menganalisis kualitas atau tingkat 

kelayakan buku teks pelajaran. Parameter yang digunakan merupakan alat ukur 

yang  mengacu pada standar penilaian buku teks pelajaraan dari Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP)  dan alat ukur lain yang kompeten dalam 

menentukan kualitas atau tingkat kelayakan buku teks pelajaran. Parameter 

tersebut meliputi: (1) Kesesuaian isi buku teks pelajaran dengan kurikulum, (2)  

Tingkat keterbacaan buku teks pelajaran, (3) Kelayakan penyajian buku teks 

pelajaran, (4) Kesesuaian isi materi sejarah dalam buku teks terhadap buku 

refrensi, dan (5) Kelayakan komponen kegrafikan buku teks pelajaran. 
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Berdasarkan uraian di atas penelitian ini diberi judul “Analisis Buku Teks 

Pelajaran IPS Terpadu (Sejarah) pada SMP Negeri Kelas VII di Kabupaten 

Kudus”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas maka, dapat dirumuskan permasalahan 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana kesesuaian isi buku teks pelajaran dengan kurikulum IPS 

Terpadu (Sejarah) kelas VII dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP)? 

2. Bagaimana tingkat keterbacaan buku teks pelajaran  IPS Terpadu 

(Sejarah)  kelas VII dengan menggunakan Formula Fry ? 

3. Bagaimana kelayakan penyajian buku teks pelajaran IPS Terpadu 

(Sejarah) kelas VII menurut kriteria Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP) ? 

4. Bagaimana kesesuaian isi materi Sejarah dalam buku teks pelajaran 

IPS Terpadu (Sejarah) kelas VII terhadap buku referensi ? 

5. Bagaimana kelayakan komponen kegrafikan buku teks pelajaran IPS  

Terpadu (Sejarah)  kelas VII menurut kriteria Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP)? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui. 
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1. Kesesuaian isi buku teks pelajaran dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pelajaran (KTSP) yang terdapat dalam bahan ajar IPS Terpadu 

(Sejarah)  kelas VII. 

2. Tingkat keterbacaan buku teks pelajaran IPS Terpadu (Sejarah) kelas 

VII dengan menggunakan Formula Fry. 

3. Kelayakan penyajian buku teks pelajaran IPS Terpadu (Sejarah) kelas 

VII menurut kriteria Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

4. Kesesuaian isi materi Sejarah dalam buku teks  pelajaran IPS Terpadu 

(Sejarah) kelas VII terhadap buku referensi. 

5. Kelayakan komponen kegrafikan buku teks pelajaran IPS  Terpadu 

(Sejarah)  kelas VII menurut kriteria Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP). 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan manfaat yang diperoleh adalah 

sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis : 

Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan 

sumbangan kepada tenaga pengajar agar dalam pemilihan buku teks 

pelajaran untuk siswa disesuaikan dengan kondisi siswa. 

2. Manfaat Praktis : 

a. Bagi guru, sebagai bahan masukan dalam memilih dan menentukan 

buku teks pelajaran yang tepat dan sesuai sehingga layak digunakan 

sebagai sumber bahan ajar dalam proses pembelajaran di sekolah. 
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b. Bagi siswa, sebagai bahan pengetahuan tentang kriteria  buku teks 

pelajaran yang baik sehingga dapat menunjang keberhasilan siswa 

dalam belajar. 

c. Bagi penulis buku, sebagai bahan masukkan untuk penyempurnaan 

atau perbaikan buku teks pelajaran di masa yang akan datang. 

d. Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman tentang penulisan dan 

seluk-beluk buku teks pelajaran yang baik dan benar.   

E. Batasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap judul penelitian, maka 

diberikan penegasan istilah yang meliputi : 

1. Analisis  buku adalah penyelidikan terhadap buku teks pelajaran yang 

digunakan oleh pendidik dan peserta didik untuk mengetahui keadaan 

suatu buku apakah layak digunakan atau tidak layak untuk digunakan 

dalam proses pembelajaran. 

2. Buku teks pelajaran adalah buku yang digunakan oleh para pendidik 

maupun peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah sebagai 

bahan materi ajar Standar Nasional yang disusun oleh para pakar 

bidang studi tertentu sesuai dengan keahlian masing-masing. Buku 

teks pelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku yang 

berjudul Mari Belajar IPS untuk SMP/MTs kelas VII atau Buku 

Sekolah Elektronik (BSE) yang dikarang oleh Muh.Nurdin, S.W. 

Warsito, dan Muh. Nursa’ban terbitan Pustaka Indah tahun 2008 dan 

Khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial I karangan Sadirman A.M, 
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Ending Mulyani, dan  Dyah Respatsuti terbitan Tiga Serangkai tahun 

2006. 

3. Sejarah merupakan bidang studi yang masuk sebagai komponen dalam 

mata pelajaran IPS Terpadu. Penelitian ini hanya akan mengupas  

materi Sejarah yang terdapat di dalam buku yang berjudul Mari 

Belajar IPS untuk SMP/MTs kelas VII atau Buku Sekolah Elektronik 

(BSE) yang dikarang oleh Muh.Nurdin, S.W. Warsito, dan Muh. 

Nursa’ban terbitan Pustaka Indah tahun 2008 dan Khazanah Ilmu 

Pengetahuan Sosial I karangan Sadirman A.M, Ending Mulyani, dan  

Dyah Respatsuti terbitan Tiga Serangkai tahun 2006. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Buku Teks Pelajaran 

1. Pengertian Buku 

Buku merupakan salah satu hal penting dalam dunia pendidikan. Buku 

sering digunakan akan tetapi penggunaannya kurang mengetahui apa arti dari 

buku itu sendiri. Menurut Alwi  (2005:172) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

memberikan pengertian buku adalah lembaran kertas yang berjilid dan berisi 

tulisan. Selain itu pengertian buku yang lain adalah kumpulan kertas atau bahan 

lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau 

gambar. Setiap sisi dari sebuah lembaran kertas pada buku disebut sebuah 

halaman. Seiring dengan perkembangan dalam bidang dunia informatika, kini 

dikenal pula istilah e-book atau buku-e (buku elektronik), yang mengandalkan 

komputer dan internet (http://id.wikipedia.org/wiki/Buku). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa buku adalah sebuah kumpulan kertas yang 

tersusun secara rapi dalam satu kesatuan dimana mempunyai sarat informasi yang 

berupa pengetahuan di dalamnya. Buku terdiri dari beberapa jenis yakni: novel, 

majalah, kamus, komik, ensiklopedia, kitab suci dan lain-lain. 

2. Fungsi Buku 

Buku teks pelajaran merupakan sarana bagi siswa maupun guru sebagai 

alat dan salah satu bahan materi dalam proses pembelajaran. Buku teks pelajaran 

merupakan penentu kualitas siswa yang akan dihasilkan, untuk itu dalam buku 

12 
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teks pelajaran perlu adanya standar khusus dalam pengukuran buku berkualitas.  

Pengukuran kualitas buku pelajaran, harus diperhatikan aspek-aspek penting yaitu 

isi materi, penyajian materi, bahasa dan keterbacaan, serta grafika.  

Wibowo  dalam koran Suara Merdeka pada tanggal 9 agustus 2005 

berpendapat sejalan dengan pengukuran kualitas buku di atas, yaitu bahwa buku 

pelajaran yang baik berisi materi, sesuai dengan kurikulum, disusun oleh penulis 

yang kompeten, disesuaikan dengan usia dan kematangan siswa, memperhatikan 

ilustrasi dan format. 

a. Aspek isi materi pelajaran. Materi pelajaran merupakan bahan pelajaran 

yang disajikan dalam buku pelajaran yang harus memperhatikan relevansi, 

kecukupan, keakuratan, dan proposionalitas.  

1) Relevansi. Buku pelajaran yang baik memuat materi yang relevan 

dengan tuntutan kurikulum yang berlaku, relevan dengan kompetensi 

yang harus dimiliki oleh lulusan tingkat pendidikan tertentu, serta 

relevan dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa yang 

akan menggunakan buku pelajaran tersebut. 

2) Kecukupan. Kecukupan mengandung arti bahwa muatan materi harus 

memadai dalam rangka mencapai kompetensi, tidak kurang dan tidak 

berlebihan.  

3) Keakuratan, dimaksudkan bahwa isi materi yang disajikan harus 

benar-benar secara keilmuan, mutakhir atau sesuai dengan 

perkembangan yang terbaru, bermanfaat bagi kehidupan, pengemasan 

materi sesuai dengan hakikat pengetahuan.  
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4) Proporsionalitas berati uraian materi buku memenuhi keseimbangan 

kelengkapan, kedalaman, dan keseimbangan antara materi pokok 

dengan materi pendukung. 

b. Aspek Penyajian. Penyajian harus lengkap, sistematis, kesesuaian sajian 

dengan tuntutan pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan cara 

penyajian yang membuat enak dibaca dan dipelajari.  

c. Aspek Bahasa. Bahasa adalah sarana penyampaian dan penyajian bahan, 

seperti kosakata, kalimat, paragraf, dan wacana. Keterbacaan berkaitan 

dengan tingkat kemudahan bahasa bagi tingkatan siswa.  

d. Aspek Grafika. Grafik merupakan bagian dari buku pelajaran yang 

berkenaan dengan fisik buku, yang meliputi ukuran buku, jenis kertas, 

cetakan, ukuran huruf, warna, dan ilustrasi, yang membuat siswa 

menyenangi buku yang dikemas dengan baik dan akhirnya juga meminati 

untuk membacanya. (Wibowo 2009: 

http://www.suaramerdeka.com/harian/0508/09/opi04.htm) 

Buku teks pelajaran yang digunakan harus memperhatikan karakteristik 

siswa yang memakainya. Buku yang di buat dengan memperhatikan karakteristik 

siswa, maka buku-buku pelajaran yang digunakan di sekolah sesuai dengan 

tingkat perkembangan dan kematangan siswa. Hal tersebut jika di perhatikan 

dengan baik akan mendapatkan lulusan yang kompeten dan berstandar nasional. 

Hal ini sesuai dengan UU No 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11, 

Ayat (1) yang mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk 
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mengemban kewajiban antara lain terselenggaranya pendidikan yang bermutu 

bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.  

Buku pelajaran berfungsi sebagai media yang penting dalam proses 

pendidikan. Oleh karena itu, tersedianya buku teks pelajaran yang bermutu dalam 

jumlah yang sesuai dengan kebutuhan sangat penting. Dengan terpenuhinya buku 

teks pelajaran akan dapat meningkatkan mutu proses pendidikan dan akhirnya 

dapat meningkatkan mutu hasil pendidikan. 

3. Buku Teks Pelajaran 

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pembelajaran 

antara lain disebabkan belum dimanfaatkannya sumber belajar secara maksimal. 

Sumber belajar yang dapat berasal dari manusia, bahan, lingkungan, alat dan 

peralatan, serta aktivitas seharusnya dapat memberikan kemudahan kepada peserta 

didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan 

keterampilan dalam proses belajar mengajar (Mulyasa 2003:48-49). Salah satu 

bahan yang dapat digunakan sebagai sumber belajar sekaligus sebagai media 

pembelajaran adalah buku.   

Buku yang digunakan sebagai sumber belajar utama dalam pembelajaran 

suatu bidang studi disebut buku teks atau buku pelajaran atau dapat pula disebut 

sebagai buku teks pelajaran. Buku teks merupakan terjemahan dari text book 

dalam bahasa Inggris. Tarigan dan Djago Tarigan dalam Heni (2006:19) 

mendefinisikan buku teks sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang 

merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidang itu untuk maksud-

maksud dan tujuan instruksional yang dilengkapi dengan sarana-sarana 
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pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakai di sekolah-sekolah 

dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran.  

Buku teks pelajaran dalam Pasal  1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

No.11 tahun 2005 adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah-sekolah 

yang memuat materi-materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan 

dan ketaqwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan 

kesehatan yang disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Standar 

Nasional Pendidikan tersebut ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP).  Pasal 35 ayat 2 UU No.20 tahun 2003 menyebutkan bahwa BSNP 

bertugas membuat acuan untuk pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, 

sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan termasuk standarisasi 

terhadap kualitas buku teks pelajaran. Mendiknas (2008:12) dalam Panduan 

Pengembangan Bahan Ajar menjelaskan kriteria buku yang baik, yaitu: 

Buku yang baik adalah buku yang ditulis dengan menggunakan 
bahasa yang baik dan mudah dimengerti, disajikan secara 
menarik dilengkapi dengan gambar dan keterangan-
keterangannya, isi buku juga menggambarkan sesuatu yang 
sesuai dengan ide penulisannya. Buku pelajaran berisi tentang 
ilmu pengetahuan yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk 
belajar, buku fiksi akan berisi tentang pikiran-pikiran fiksi si 
penulis, dan seterusnya. 

 

B. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial  (IPS) 

Kata IPS merupakan kata yang sering didengar dari tingkat Sekolah Dasar 

sampai di tingkat universitas. Namun, yang masyarakat umum hanya mengetahui 
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IPS dari akronimnya saja yakni Ilmu Pengetahuan Sosial. Menurut pandangan 

orang awam, IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial adalah ilmu yang didalamnya 

mempelajari Sejarah, Geografi, Sosiologi dan Ekonomi. Akan tetapi definisi IPS 

tersebut masih sangat kurang sehingga perlu dijelaskan. 

Pengertian IPS banyak dikemukakan oleh para ahli IPS atau Social 

Studies. Di sekolah-sekolah di Amerika pengajaran IPS dikenal dengan Social 

Studies. Istilah IPS merupakan terjemahan dari Social Studies, sehingga IPS dapat 

diartikan sebagai “penelaahan atau kajian tentang masyarakat”. Dalam 

mempelajari masyarakat, guru dapat mengkaji dari berbagai perspektif sosial, 

seperti kajian melalui pengajaran Sejarah, Geografi, Ekonomi, Sosiologi, 

Antropologi, politik  pemerintahan, dan aspek psikologi sosial yang 

disederhanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk memperoleh 

gambaran yang lebih luas tentang IPS maka perlu mengerti tentang beberapa 

pengertian Social Studies dan pengertian IPS yang dikemukakan oleh beberapa 

ahli. 

Edgar B Wesley menyatakan bahwa social studies are the social sciences 

simplified for paedagogieal purposes in school. The social studies consist of 

Geografy History, Economic, Sociology, Civics and various combination of these 

subjects. John Jarolimek mengemukakan bahwa The social studies as a part of 

elementary school curriculum draw subject-matter content from the Social 

Science, History, Sociology, Political Science, Social Psychology, Philosophy, 

Antropology, and Economic. The social studies have been defined as “those 

portion of the social scienc selected for instructional purposes”. Demikian 
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beberapa pengertian yang dikembangkan di Amerika Serikat oleh beberapa tokoh 

pendidikan terkenal. 

Pengembangan IPS di Indonesia banyak mengambil ide-ide dasar dari 

pendapat-pendapat yang dikembangkan di Amerika Serikat tersebut. Tujuan, 

materi, dan penanganannya dikembangkan sendiri sesuai dengan tujuan nasional 

dan aspirasi masyarakat Indonesia. Hal ini didasarkan pada realitas, gejala, dan 

masalah sosial yang menjadi kajian IPS yang tidak sama dengan negara-negara 

lain. Setiap negara memiliki perkembangan dan model pengembangan Social 

Studies yang berbeda. 

Berikut pengertian IPS yang dikemukakan oleh beberapa ahli pendidikan 

dan IPS di Indonesia. 

a. Moeljono Cokrodikardjo  dalam Sudrajat (2008) mengemukakan bahwa 

IPS adalah perwujudan dari suatu pendekatan interdisipliner dari ilmu 

sosial. Ia merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial yakni 

Sosiologi, Antropologi Budaya, Psikologi, Sejarah, Geografi, Ekonomi, 

Ilmu Politik dan Ekologi Manusia, yang diformulasikan untuk tujuan 

instruksional dengan materi dan tujuan yang disederhanakan agar 

mudah dipelajari. 

b. Nu’man Soemantri dalam Sudrajat (2008) menyatakan bahwa IPS 

merupakan pelajaran ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk 

pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA. Penyederhanaan mengandung 

arti: 1) menurunkan tingkat kesukaran ilmu-ilmu sosial yang biasanya 

dipelajari di universitas menjadi pelajaran yang sesuai dengan 
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kematangan berfikir siswa-siswi Sekolah Dasar dan lanjutan, 2) 

mempertautkan dan memadukan bahan aneka cabang ilmu-ilmu sosial 

dan kehidupan masyarakat sehingga menjadi pelajaran yang mudah 

dicerna. 

c. S. Nasution dalam Sudrajat (2008) mendefinisikan IPS sebagai 

pelajaran yang merupakan fungsi atau paduan sejumlah mata pelajaran 

sosial. Dinyatakan bahwa IPS merupakan bagian kurikulum sekolah 

yang berhubungan dengan peran manusia dalam masyarakat yang 

terdiri atas berbagai subjek seperti Sejarah, Ekonomi, Geografi, 

Sosiologi, Antropologi, dan Psikologi Sosial. 

d. Tim IKIP Surabaya dalam Sudrajat (2008) mengemukakan bahwa IPS 

merupakan bidang studi yang menghormati, mempelajari, mengolah, 

dan membahas hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah 

human relationship hingga benar-benar dapat dipahami dan diperoleh 

pemecahannya. Penyajiannya harus merupakan bentuk yang terpadu 

dari berbagai ilmu sosial yang telah terpilih, kemudian disederhanakan 

sesuai dengan kepentingan sekolah. 

IPS bukan ilmu sosial dan pembelajaran IPS yang dilaksanakan baik dari 

pendidikan dasar maupun pada pendidikan tinggi dan tidak menekankan pada 

aspek teoretis keilmuannya, tetapi aspek praktis dalam mempelajari, menelaah, 

mengkaji gejala, dan masalah sosial masyarakat, yang bobot dan keluasannya 

disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing. Mempelajari masyarakat 

dalam IPS dapat dilakukan dalam lingkungan yang terbatas, yaitu lingkungan 



20 

 

 

 

sekitar sekolah serta dalam lingkungan yang luas, yaitu lingkungan negara lain, 

baik yang ada di masa sekarang maupun di masa lampau. Siswa dan siswi yang 

mempelajari IPS dapat menghayati masa sekarang dengan dibekali pengetahuan 

tentang masa lampau umat manusia. 

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan belajar mengajar IPS dapat membahas 

manusia dengan lingkungannya dari berbagai sudut ilmu sosial. IPS dapat 

membahas pada masa lampau, sekarang, dan masa mendatang, baik pada 

lingkungan yang dekat maupun lingkungan yang jauh dari siswa dan siswi.  

2. Ruang Lingkup Kajian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)  

Pembelajaran IPS secara mendasar, berkaitan dengan kehidupan manusia 

yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS erat kaitannya 

dengan cara manusia memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan untuk memenuhi 

materi, budaya, dan kejiwaannya; memanfaatkan sumber daya yang ada 

dipermukaan bumi; mengatur kesejahteraan dan pemerintahannya maupun 

kebutuhan lainnya dalam rangka mempertahankan kehidupan masyarakat 

manusia. Singkatnya, IPS mempelajari, menelaah, dan mengkaji sistem kehidupan 

manusia di permukaan bumi ini dalam konteks sosialnya atau manusia sebagai 

anggota masyarakat. 

Dengan pertimbangan bahwa manusia dalam konteks sosial demikian luas, 

pengajaran IPS pada jenjang pendidikan harus dibatasi sesuai dengan kemampuan 

peserta didik tiap jenjang, sehingga ruang lingkup pengajaran IPS pada jenjang 

pendidikan dasar berbeda dengan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan 

tinggi. Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup pengajaran IPS dibatasi 
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sampai pada gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan 

sejarah. Terutama gejala dan masalah sosial kehidupan sehari-hari yang ada di 

lingkungan sekitar peserta didik. Pada jenjang pendidikan menengah, ruang 

lingkup kajian diperluas. Begitu juga pada jenjang pendidikan tinggi: bobot dan 

keluasan materi dan kajian semakin dipertajam dengan berbagai pendekatan. 

Pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dan pendekatan sistem menjadi 

pilihan yang tepat untuk diterapkan karena IPS pada jenjang pendidikan tinggi 

menjadi sarana melatih daya pikir dan daya nalar mahasiswa secara 

berkesinambungan. 

Sebagaimana telah dikemukakan di depan, bahwa yang dipelajari IPS adalah 

manusia sebagai anggota masyarakat dalam konteks sosialnya, ruang lingkup 

kajian IPS meliputi (a) substansi materi ilmu-ilmu sosial yang bersentuhan dengan 

masyarakat dan (b) gejala, masalah, dan peristiwa sosial tentang kehidupan 

masyarakat. Kedua lingkup pengajaran IPS ini harus diajarkan secara terpadu 

karena pengajaran IPS tidak hanya menyajikan materi-materi yang akan 

memenuhi ingatan peserta didik tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran 

IPS harus menggali materi-materi yang bersumber pada masyarakat. Dengan kata 

lain, pengajaran IPS yang melupakan masyarakat atau yang tidak berpijak pada 

kenyataan di dalam masyarakat tidak akan mencapai tujuannya. 

3. Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Sama halnya tujuan dalam bidang-bidang yang lain, tujuan pembelajaran 

IPS bertumpu pada tujuan yang lebih tinggi. Secara hirarki, tujuan pendidikan 
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nasional pada tataran operasional dijabarkan dalam tujuan institusional tiap jenis 

dan jenjang pendidikan. Selanjutnya pencapaian tujuan institusional ini secara 

praktis dijabarkan dalam tujuan kurikuler atau tujuan mata pelajaran pada setiap 

bidang studi dalam kurikulum, termasuk bidang studi IPS.  

Tujuan mata pelajaran IPS yang harus dicapai sekurang-kurangnya meliputi 

hal-hal berikut: 

a. Membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna 

dalam kehidupan masyarakat; 

b. Membekali peserta didik dengan kemapuan mengidentifikasi, 

menganalisa dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial 

yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat; 

c. Membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi 

dengan sesama warga masyarakat dan dengan berbagai bidang 

keilmuan serta berbagai keahlian; 

d. Membekali peserta didik dengan kesadaran, sikap mental yang 

positif, dan keterampilan terhadap lingkungan hidup yang menjadi 

bagian kehidupannya yang tidak terpisahkan; dan 

e. Membekali peserta didik dengan kemampuan mengembangkan 

pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembagan 

kehidupan, perkembangan masyarakat, dan perkembangan ilmu 

dan teknologi. (Sudrajat 2008: 

http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCo

QFjAC&url=http%3AF%2Fakhmadsudrajat.files.wordpress.com) 
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Kelima tujuan di atas harus dicapai dalam pelaksanaan kurikulum IPS di 

berbagai lembaga pendidikan dengan kedalaman bobot yang sesuai dengan jenis 

dan jenjang pendidikan. Hal tersebut harus dilaksanakan baik dari pendidikan 

paling dasar yakni tingkat Sekolah Dasar sampai ke tingkat yang paling tinggi 

yakni di perguruan tinggi. Pembelajaran IPS tidak hanya teori saja akan tetapi, 

yang terpenting adalah seseorang setelah mempelajari IPS harus mampu 

mengaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat secara luas. 

4. Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu 

Ilmu Pengetahuan Sosial atau yang lebih dikenal dengan IPS merupakan 

bagian yang tidak dapat terpisahkan dari proses pembelajaran di sekolah karena 

mata pelajaran tersebut membantu para peserta didik untuk mengenali lingkungan 

sosial di tempat tinggalnya maupun ditempat yang jauh dari merekanya. Mata 

pelajaran IPS ditemukan pada tingkat Sekolah Dasar sampai tingkat perguruan 

tinggi. Namun, di setiap jenjang pendidikan mempunyai takaran yang berbeda. Di  

SD maupun SMP untuk mata pelajaran tersebut mempunyai perbedaan. Perbedaan 

tersebut terlihat dari penggabungan bidang studi Sejarah, Ekonomi, Geografi dan 

Sosiologi menjadi satu mata pelajaran yang disebut dengan IPS Terpadu. 
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(Sumber : Panduan Pengembangan IPS Terpadu 2008:4) 
 
 

Gambar 1. Kerangka IPS Terpadu 
 

Mata pelajaran IPS Terpadu bertujuan untuk mempermudah peserta didik 

untuk belajar. Mata pelajaran IPS sebelumnya masing-masing berdiri sendiri 

sehingga menambah jam belajar peserta didik. Penyatuan mata pelajaran tersebut 

diharapkan siswa lebih mudah belajar. 

 Pelaksanan pembelajaran IPS Terpadu di sekolah dapat dilakukan oleh  

seorang (tunggal) atau dengan cara team. Pembelajaran dengan cara Team 

Teching adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh dua guru atau lebih 

dalam mengajar yang masing-masing guru mempunyai keahlian dibidang tertentu. 

Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah guru yang bukan bidang studinya 

sehingga akan saling melengkapi. Sedangkan pembelajaran tunggal dapat 

dilakukan oleh seorang guru saja akan tetapi guru tersebut harus benar-benar 

menguasai materi yang bukan bidang studinya. 

 

IPS 
Terpadu 

Geografi 

Sosiologi 

Sejarah 

Ekonomi 
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C. Sejarah 

Kata “sejarah” merupakan kata umum yang sering diartikan sebagai  suatu 

peristiwa yang sudah terjadi di masa lampu, namun sejarah mempunyai 

pengertian yang tidak semudah itu. Sejarah dalam berbagai bahasa mempunyai 

banyak pengertian. Sejarah dalam bahasa Arab adalah syajaratun yang berarti 

pohon. Pohon yang dimaksud bukanlah sebuah tanaman akan tetapi susunan 

silsilah yang dihubungkan dengan keturunan atau asal-usul keluarga raja atau 

dinasti tertentu. 

Sejarah dalam bahasa Jerman, yaitu “Geschichte”  berarti sesuatu yang 

telah terjadi. Dalam bahasa Belanda yaitu “Geschiedenis” yang berarti terjadi. 

Dalam bahasa Inggris yaitu “History”, artinya masa lampau umat manusia. Kata 

“History” sebenarnya diturunkan dari bahasa latin dan Yunani yaitu “Historia” 

artinya informasi atau pencarian, dapat pula diartikan ilmu. Hal ini menunjukkan 

bahwa pengkajian sejarah sepenuhnya bergantung kepada penyelidikan terhadap 

perkara-perkara yang benar-benar pernah terjadi. “Istor” dalam bahasa Yunani 

artinya orang pandai. “Istoria” artinya  ilmu yang khusus untuk menelaah gejala-

gejala dalam urutan kronologis.  

Berdasarkan berbagai asal kata tersebut maka sejarah dapat diartikan 

sebagai sesuatu yang telah terjadi pada waktu lampau dalam kehidupan umat 

manusia. Sejarah tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia dan bahkan 

berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia dari tingkat yang 

sederhana ke tingkat yang lebih maju atau modern. 
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Berdasarkan bahasa Indonesia, sejarah mengandung 3 pengertian: 

1. Sejarah adalah silsilah atau asal-usul. 

2. Sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi 

pada masa lampau. 

3. Sejarah adalah ilmu, pengetahuan, dan cerita pelajaran tentang 

kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. 

 Pengertian yang berasal dari berbagai bahasa tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pengertian  sejarah adalah suatu ilmu yang mempelajari peristiwa yang 

pernah terjadi pada manusia masa lampau yang memberikan kesan atau 

memberikan perubahan terhadap masyarakat yang tinggal di tempat tertentu dan 

pada saat tertentu pula.  

Sejarah merupakan mata pelajaran yang wajib diberikan di sekolah. 

Sejarah dijadikan sebagai materi dalam pelajaran dimaksudkan agar para penerus 

bangsa tahu dan mengerti bagaimana bangsa dan negaranya  terbentuk. Selain itu 

juga dapat melatih mencintai tanah air dan menanamkan semangat perjuangan 

dalam segala bidang. Presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno pernah mengatakan 

“Jas Merah” yang merupakan kepanjangan dari “jangan sekali-kali melupakan 

sejarah”, perkataan tersebut memberikan gambaran kepada kita dengan 

mempelajari sejarah, kita akan mampu mengenal diri kita sendiri dan para pejuang 

pendiri bangsa serta mampu membangun bangsa dan negara di masa yang akan 

datang. 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan sekolah lanjutan dari 

Sekolah Dasar yang memberikan pengetahuan mengenai sejarah dalam salah satu 
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mata pelajarannya. Pembelajaran sejarah di SMP ini berbeda dengan 

pembelajaran sejarah di SD, karena di SMP, sejarah dalam kurikulum terbaru 

yakni Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dimasukkan ke dalam mata 

pelajaran yang disebut dengan IPS Terpadu (Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu). 

IPS Terpadu ini merupakan gabungan dari empat mata pelajaran yakni Sejarah, 

Sosiologi, Geografi, dan Ekonomi.   

D. Kesesuaian Isi Buku Teks Pelajaran dengan Kurikulum  

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan 

tertentu ini meliputi tujuan Pendidikan Nasional serta kesesuaian dengan 

kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan siswa (BSNP, 

2006:4). Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penerapan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) secara umum adalah untuk 

memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian 

kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk 

melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan 

kurikulum. 

Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan 

memperhatikan dan berdasarkan Standar Kompetensi serta Kompetensi Dasar 

yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Mulyasa 

(2006:19-20) menjelaskan beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya 

dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebagai berikut. 
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(1) KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan 
pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya 
masyarakat setempat dan peserta didik. (2) Sekolah dan komite 
sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan 
dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan 
standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi Dinas 
Pendidikan Kabupaten atau Kota, dan Departemen Agama yang 
bertanggung jawab di bidang pendidikan. (3) Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan untuk setiap program studi di 
perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-
masing perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar 
Nasional Pendidikan. 

Setiap kurikulum pendidikan yang dijalankan setiap pemerintah tentunya 

memiliki tujuan-tujuan tertentu dimana hal tersebut merupakan target utama 

dalam indikator suksesnya pendidikan di suatu wilayah. Mulyasa (2006:22) 

menjelaskan tujuan khusus KTSP adalah sebagai berikut. 

(a) meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan 
inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola 
dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, (b) 
meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam 
pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan 
bersama, (c) meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan 
pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. 

Sebelum menentukan materi pembelajaran, terlebih dahulu perlu 

diidentifikasi aspek-aspek keutuhan kompetensi yang harus dipelajari atau 

dikuasai peserta didik. Aspek tersebut perlu ditentukan, karena setiap Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda 

dalam kegiatan pembelajaran. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang 

harus dikuasai peserta didik termasuk ranah kognitif, psikomotor atau afektif. 1) 

Ranah Kognitif jika kompetensi yang ditetapkan meliputi pengetahuan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan penilaian. 2) Ranah Psikomotor jika 

kompetensi yang ditetapkan meliputi gerak awal, semi rutin, dan rutin. 3) Ranah 
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Afektif jika kompetensi yang ditetapkan meliputi pemberian respons, apresiasi, 

penilaian, dan internalisasi. 

Pengembangan materi pembelajaran dalam sebuah bahan ajar harus 

relevan dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang ditetapkan 

dalam sebuah kurikulum. Selain itu konsistensi dan kecukupan materi juga harus 

diperhatikan dan dipertimbangkan dengan baik. Dengan demikian materi yang 

yang dikembangkan baik dalam sebuah buku teks maupun bahan ajar lainnya 

dapat memberikan dukungan berhasilnya pencapaian Standar Kompetensi yang 

harus dicapai siswa. Mendiknas (2008:5) menjelaskan prinsip dasar dalam 

menentukan materi pembelajaran dalam sebuah bahan ajar, yaitu: 

(1) Relevansi artinya kesesuaian. Materi pembelajaran 
hendaknya relevan dengan pencapaian Standar Kompetensi dan 
pencapaian Kompetensi Dasar. Jika kemampuan yang 
diharapkan dikuasai peserta didik berupa menghafal fakta, maka 
materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, bukan 
konsep atau prinsip ataupun jenis materi yang lain. (2) 
Konsistensi artinya keajegan. Jika Kompetensi Dasar yang 
harus dikuasai peserta didik ada empat macam, maka materi 
yang harus diajarkan juga harus meliputi empat macam. (3) 
Adequacy artinya kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya 
cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai 
Kompetensi Dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu 
sedikit, dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit maka 
kurang membantu tercapainya Standar Kompetensi dan 
Kompetensi Dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak maka akan 
mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian target 
kurikulum (pencapaian keseluruhan SK dan KD). 

Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari 

keseluruhan kurikulum, yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran 

dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya  



30 

 

 

 

materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang 

benar-benar menunjang tercapainya Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, 

serta tercapainya indikator. Agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik 

dan mencapai hasil yang diinginkan tentunya pembelajaran harus didukung 

dengan hal-hal yang menyenangkan baik cara mengajar gurunya, medianya, 

maupun materinya harus dikemas semenarik mungkin dalam sebuah bahan ajar 

yang tidak membosankan. Mendiknas (2008:1) menyatakan bahwa: 

Untuk membantu peserta didik mencapai berbagai kompetensi 
yang diharapkan, pelaksanaan atau proses pembelajaran perlu 
diusahakan agar interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 
serta memberikan kesempatan yang cukup bagi prakarsa, 
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Analisis 
terhadap Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar juga 
merupakan bagian sangat penting dalam mendukung 
keseluruhan komponen dari materi pembelajaran tersebut. 

E. Keterbacaan 

Keterbacaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan sebagai 

“perihal dapat dibacanya teks secara cepat, mudah dimengerti, dipahami, dan 

mudah diingat”. Menurut Ambruster dan Anderson dalam Widodo (1993:29) 

bahwa keterbacaan buku pelajaran merupakan istilah yang digunakan untuk 

menyelidiki beberapa aspek bahan tertulis yang mengacu pada tingkat kesukaran 

pemahaman bahan bacaan tersebut. Keterbacaan buku pelajaran dalam bahasa 

Inggrisnya disebut  readibility merupakan istilah penting yang digunakan untuk 

menyelidiki beberapa aspek bahan tertulis yang mengacu pada tingkat kesukaran 

atau tingkat kemudahan suatu bahan bacaan tertentu bagi peringkat pembaca 
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tertentu. Tingkat kesukaran itu dapat dianalisis oleh guru pada waktu mengajar 

dengan  mencocokkan kesukaran buku pelajaran dengan kemampuan membaca 

siswa. Oleh karena itu pemilihan buku pelajaran disesuaikan dengan  kemampuan 

membaca siswa yang menggunakannya.  

Pemahaman terhadap buku pelajaran yang berupa tingkat keterbacaan 

buku dapat diukur dengan menggunakan beberapa formula antara lain: Formula 

Space, Formula Flesch, Formula Dale and Chall (DAC), Formula of Gunning 

(FOG), Prosedur Klose, Grafik Raygor, dan Grafik Fry. Formula Flesch hanya 

baik untuk mengukur keterbacaan murid umur 11-18 tahun. Formula Dale and 

Chall (DAC) hanya baik untuk mengukur keterbacaan murid umur 11-16 tahun 

(Tri Widodo 1993:39).  Formula of Gunning  (FOG) dengan menghitung jumlah 

rata-rata kata perkalimat dan jumlah kata dengan suku kata banyak (tiga atau 

lebih) (Tri Widodo 1993:43). Prosedur klose untuk mengukur tingkat keterbacaan 

sebuah wacana dan untuk melatih keterampilan dan kemampuan baca siswa 

melalui kegiatan belajar mengajar membaca (Subyantoro 2002:14).  

Grafik Raygor pengukurannya dengan memperhatikan kata-kata sukar 

atau kata-kata yang  panjangnya lebih dari enam huruf (Subyantoro 1994:8). 

Grafik Fry  mendasarkan kerjanya pada dua faktor utama, yaitu panjang 

pendeknya kata yang ditandai oleh jumlah (banyak sedikitnya) suku kata yang 

membentuk  setiap kata dalam teks bacaan dan tingkat kesulitan kalimat yang 

ditandai  dengan rerata jumlah kalimat perseratus perkataan (Subyantoro 2002:9). 

Dalam penelitian untuk buku ajar IPS Terpadu kali ini akan mengunakan formula 

keterbacaan Fry.  
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Formula keterbacaan Fry diambil dari nama penemunya, yaitu Edward 

Fry. Grafik keterbacaannya dipublikasikan dalam majalah ilmiah  Journal of 

Reading tahun 1977. Grafik Fry juga disebut formula Fry merupakan hasil 

penelitian terhadap teks berbahasa Inggris. Akan tetapi, penelitian terakhir 

formula Fry telah disesuaikan penggunaannya untuk mengukur tingkat 

keterbacaan teks yang berbahasa Indonesia. Hal itu dilakukan dengan 

menambahkan satu langkah dengan mengalikan hasil penghitungan suku kata 

dengan angka 0,6. Angka tersebut diperoleh dari perbandingan antara jumlah suku 

kata bahasa Inggris dan jumlah suku kata bahasa Indonesia, yaitu 6:10 

(Subyantoro, 2002: 35).  Formula ini mendasarkan formula keterbacaannya pada 

dua faktor utama, yakni panjang-pendeknya kata dan tingkat kesulitan kata yang 

ditandai oleh jumlah (banyak-sedikitnya) suku kata yang membentuk setiap kata 

dalam wacana tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              (Sumber: Collin Harrison dalam Subyantoro, 2002: 9) 

Gambar 2. Grafik Fry 
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Pada  grafik tersebut ditemukan deretan angka-angka seperti berikut: 108, 

112, 116, 120, dan seterusnya. Angka-angka dimaksud menunjukkan data jumlah 

suku kata perseratus perkata, yakni jumlah kata dari wacana. Pertimbangan 

penghitungan suku kata pada grafik ini merupakan cerminan dari pertimbangan 

faktor kata sulit, yang dalam formula ini merupakan salah satu dari 2 faktor utama 

yang menjadi landasan terbentuknya formula keterbacaan dimaksud. Di bagian 

samping kiri grafik kita dapati seperti angka 25.0, 20, 18.7, 14.3 dan seterusnya 

menunjukkan data rata-rata jumlah kalimat perseratus perkataan. Hal ini 

merupakan perwujudan dari landasan lain dari faktor penentu formula keterbacaan 

ini, yakni faktor panjang-pendek kalimat. Adapun ketika didapatkan kalimat yang 

pendek, yaitu kalimat yang katanya kurang dari 100 sesuai dengan aturan yang 

telah ditentukan. 

Tabel 1. Bilangan Konversi 

Jumlah kata 
dalam Teks 

Bilangan Konversi Suku 
Kata dan Kalimat 

30 3,3 
40 2,5 
50 2,0 
60 1,67 
70 1,43 
80 1,25 
90 1,1 

            (Sumber: Subyantoro 2002:12) 

 Angka-angka yang berderet di bagian tengah grafik dan berada diantara 

garis-garis penyekat dari grafik tersebut menunjukkan perkiraan peringkat 

keterbacaan wacana yang diukur. Angka 1 menunjukkan 1, artinya wacana 

tersebut cocok untuk pembaca dengan level peringkat baca 1; angka 2 untuk 
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peringkat baca 2, angka 3 untuk peringkat baca 3, dan seterusnya hingga 

universitas. 

 Daerah yang diarsir pada grafik yang terletak di sudut kanan atas dan di 

sudut kiri bawah grafik merupakan wilayah invalid, maksudnya jika hasil 

pengukuran keterbacaan wacana jatuh pada wilayah gelap tersebut, maka wacana 

tersebut kurang baik karena tidak memiliki peringkat baca untuk peringkat 

manapun. Oleh karena itu, wacana yang demikian sebaiknya tidak digunakan dan 

diganti dengan wacana lain. 

Penggunakan Formula  Fry mengukur tingkat keterbacan dari buku teks 

IPS Terpadu (Sejarah) yang banyak digunakan Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) di  Kabupaten Kudus akan terlihat dan bisa dijadiakn tolok ukur dalam 

pemilihan buku teks pelajaran yang lain. 

F. Kelayakan Penyajian Buku Teks Pelajaran 

Penyajian buku teks merupakan salah satu aspek penting untuk 

dipertimbangkan oleh pendidik dalam memilih buku teks pelajaran  berstandar 

nasional. Bagian penyajian merupakan inti: buku ajar, bagian penyajian terdiri 

dari (1) Uraian materi yang dibahas secara inti disertai contoh-contoh konkret; (2) 

Latihan yang berisi kegiatan yang harus dilakukan setelah membaca materi; (3) 

Rangkuman dari konsep atau prinsip yang dibahas (Rahman dalam Ratna 

2010:11). Didalam penilaian penyajian buku teks pelajaran menurut BSNP ada 

subkomponen yang tercakup dalam komponen penyajian, antara lain: (a) Teknik 

Penyajian; (b) Penyajian Pembelajaran; (c) Kelengkapan Penyajian (BSNP 2006). 
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G. Kesesuaian Isi Materi Sejarah 

Materi dalam sebuah buku merupakan roh atau jiwa yang memberikan 

gambaran mengenai informasi yang disampaikan kepada pembaca. Tanpa ada 

materi dalam sebuah buku tidak dapat dikatakan sebagai buku. Materi yang baik 

akan memperlihatkan kualitas buku teks pelajaran yang baik pula. 

Buku teks pelajaran merupakan buku yang digunakan dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Buku teks pelajaran bermacam-macam jenisnya yang 

beredar di lingkungan pendidikan, akan tetapi tidak semua buku teks pelajaran 

mempunyai kesesuaian materi atau kebenaran materi. Sehingga perlu diperhatikan 

dalam pemilihan buku teks pelajaran dalam proses pembelajaran. 

Kesesesuaian  isi materi bagi semua mata pelajaran merupakan hal wajib. 

Hal ini diperlukan agar tidak terjadi salah pemikiran serta penafsiran terhadap 

materi yang sedang dipelajari terlebih lagi dalam mata pelajari IPS Terpadu pada 

materi sejarah yang mempunyai tingkat subjektifitas yang tinggi. Untuk mengatasi 

hal tersebut diperlukan penyesuaian isi materi dengan buku referensi yang telah 

diakui kebenarannya. Diharapkan dengan melakukan hal tersebut tidak terjadi 

kesalahan dalam penggunaan buku teks pelajaran. 

H. Kelayakan Komponen Kegrafikan 

Buku merupakan salah satu komponen yang harus dimiliki oleh peserta 

didik. Buku yang digunakan oleh peserta didik harus mempunyai daya tarik pada 

tampilannya agar memikat pengguna untuk membaca lebih dalam. Tampilan 

sebuah buku yang digunakan menarik para pembacanya disebut dengan aspek 



36 

 

 

 

kegrafikan. Aspek kegrafikan sangat penting selain sebagai salah satu strategi 

pemasaran tapi juga digunakan sebagai penggugah orang untuk membacanya 

terutama sasarannya bagi peserta didik.  

 Buku teks pelajaran yang beredar dalam dunia pendidikan  di Indonesia 

harus melalui proses seleksi dari pusat perbukuan  salah satunya adalah dalam 

kelayakan kegrafikan. Penilaian buku teks pelajaran dilakukan menurut BSNP 

guna mengetahui hal-hal berikut ini. 

(1) Menentukan kualitas penyampaian  isi atau materi buku teks 
pelajaran. (2) Membantu kelancaran dan keberhasilan proses 
belajar dan mengajar. (3) Memperjelas dan mempermudah 
penyampaian bahan ajar. (4) Membantu peserta didik untuk lebih 
mudah memahami isi buku dan menimbulkan minat belajar 
mandiri. (5) Meningkatkan kualitas komunikasi tercetak. (6) 
Menentukan waktu dan biaya produksi. (7) Menentukan harga 
buku teks pelajaran dan, (8) Memenuhi standar ketahanan fisik 
buku (5 tahun). 

Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan buku yang berkualitas dan 

sesuai standar kelayakan buku  teks pelajaran di Indonesia. Berikut merupakan 

yang dinilai dari aspek kegrafikan sesuai dengan BSNP.  

1. Ukuran buku (jenis kertas). 

2. Desain kulit buku (kualitas cetakan, kualitas jilidannya). 

3. Desain isi buku. 

I. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 35 Ayat (3) dijelaskan bahwa 

pengembangan Standar Nasional Pendidikan serta pemantauan dan pelaporan 

pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, 
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penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan, yang kemudian eksistensi dari 

badan tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, pada 

Pasal  73 sampai Pasal 77, badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian 

mutu pendidikan tersebut, disebut dengan Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP). Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) merupakan lembaga 

mandiri, profesional, dan independen yang mengemban misi untuk 

mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan Standar 

Nasional Pendidikan. Lembaga tersebut berada dibawah langsung oleh Menteri 

Pendidikan Nasional. BSNP bertugas membantu Menteri Pendidikan Nasional 

dan memiliki kewenangan untuk: 

1. Mengembangkan Standar Nasional Pendidikan. 

2. Menyelenggarakan ujian nasional. 

3. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah 

dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. 

4. Merumuskan kriteria kelulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan 

dasar dan menengah. 

5. Menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks 

pelajaran. 

Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan mengikat 

semua satuan pendidikan secara nasional.  

BSNP dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih 

oleh dan dari anggota atas dasar suara terbanyak. Dalam menjalankan tugasnya, 

BSNP didukung oleh sebuah sekretariat yang secara ex-officio diketuai oleh 
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pejabat Kementrian Pedidikan Nasional (Kemendiknas) yang ditunjuk oleh 

Mendiknas. BSNP dapat menunjuk tim-tim ahli yang bersifat adhoc sesuai 

kebutuhan. BSNP didukung dan berkoordinasi dengan Kemendiknas dan 

kementrian yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama, dan dinas 

yang menangani pendidikan di provinsi atau kabupaten atau kota. 
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J. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka Berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Setting dan Karakteristik Fokus Penelitian 

1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan Juli. Fokus dari tempat 

penelitian berada di Kabupaten Kudus. Pemilihan tempat penelitian berada di 

kabupaten Kudus di latar belakangi oleh penemuan masalah berada di SMP 

Negeri yang digunakan oleh penelitian saat melakukan PPL.   

2. Subyek 

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran IPS 

Terpadu kelas VII pada SMP Negeri di kabupaten Kudus. Pemilihan guru sebagai 

subyek penelitian dikarenakan guru merupakan kunci dalam proses belajar 

mengajar di sekolah. Selain itu, guru juga memegang peranan penting dalam 

menentukan buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh peserta didik dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

3. Fokus 

Fokus dalam penelitian ini adalah buku teks pelajaran IPS Terpadu kelas 

VII yang digunakan di SMP Negeri Kudus. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh buku teks pelajaran yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam 

proses kegiatan belajar mengajar di sekolah berdasarkan kurikulum tingkat satuan 

pendidikkan (KTSP). Penentuan sampel menggunakan metode Purpusive 

Sampling  yaitu dengan pertimbangan bahwa buku teks pelajaran tersebut banyak 

digunakan SMP Negeri di Kabupaten Kudus. Pengambilan sampel diambil dari 

40 
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hasil survey buku teks pelajaran IPS Terpadu yang digunakan di 14 SMP Negeri 

di Kabupaten Kudus. Hasil dari survey tersebut diperoleh 2 buku teks pelajaran 

IPS Terpadu  yang paling banyak digunakan sesuai dengan Purpusive Sampling  

yang mengambil jumlah yang paling banyak muncul. Kedua buku teks  pelajaran 

tersebut dapat dilihat pada tabel 2. Selain itu untuk mempermudah dalam 

penelitian, kedua buku tersebut di beri kode dengan huruf kapital. Daftar sampel 

dapat dilihat sebagai berikut. 

Tabel 2. Daftar Sampel Buku Yang Menjadi Fokus Dalam Penelitian 

No 
Kode 
Buku 

Judul Buku Pengarang Penerbit Tahun 

1 A 

IPS untuk 
SMP/MTs kelas 
VII 
(BSE) 

Muh.Nurdin 
S.W. Warsito 
Muh. 
Nursa’ban 

Pusat perbukuan 
Departemen 
Pendidikan 
Nasional dan 
Pustaka Indah 

2008 

2 B 
Khazanah Ilmu 
Pengetahuan Sosial 
I 

Sadirman A.M 
Ending 
Mulyani 
Dyah 
Respatsuti 

Tiga Serangkai 2006 

 

B. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan  yaitu : (a) Kesesuaian isi 

buku teks pelajaran IPS Terpadu (Sejarah) Kelas VII dengan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pelajaran (KTSP), (b) Tingkat keterbacaan buku teks pelajaran IPS 

Terpadu (Sejarah) Kelas VII dengan menggunakan Formula Fry, (c) Kelayakan 

Penyajian buku teks pelajaran IPS Terpadu (Sejarah) kelas VII menurut kriteria 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), (d) Kesesuaian isi materi Sejarah 

dalam buku teks IPS Terpadu (Sejarah) Kelas VII terhadap buku referensi,  dan 
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(e) Kelayakan komponen kegrafikan buku teks pelajaran IPS  Terpadu (Sejarah)  

Kelas VII menurut kriteria Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

C. Rancangan Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini 

mengenai penggunaan buku teks pelajaran yang digunakan oleh guru dalam 

melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Perencanaan dilakukan pada jauh 

hari  sebelum penelitian dimulai, sehingga diharapkan hasilnya akan sesuai 

dengan harapan. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif dikarenakan 

menggunakan  analisis buku. Berikut merupakan alur dari rancangan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Alur Rancangan Penelitian 
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Keterangan : 

1 : Kesesuaian Isi Buku Teks Pelajaran dengan KTSP 

2 : Tingkat Keterbacaan 

3 : Kelayakan Penyajian Buku  Teks Pelajaran 

4 : Kesesuaian Isi Materi dengan Referensi 

5: Kelayakan Komponen Kegrafikkan  

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Kesesuaian Isi Buku Teks Pelajaran dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) 

Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan 

data kesesuaian isi materi dengan kurikulum. 

a. Membaca buku teks secara cermat dan bertahap untuk mendapatkan 

gambaran apakah isi buku sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan 

indikator dalam silabus. 

b. Penilaian diberikan untuk setiap butir dengan cara memberikan tanda 

cek list (√) pada salah satu dari kolom “sesuai” atau “tidak”. 

c. Setelah dikelompokkan ke dalam masing-masing kriteria.  

b. Selanjutnya kriteria tersebut dijumlahkan dan diprosentasekan. 
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Tabel 3. Kriteria Kesesuaian Isi Buku Teks Pelajaran Dengan 
Kurikulum 

Klasifikasi Diskripsi 

Sesuai 

Apabila materi dalam buku teks pelajaran Mari Belajar IPS 
SMP/MTs memiliki urutan dan lingkup SK (Standar 
Kompetensi) dan KD (Kompetensi Dasar) yang dijabarkan 
dalam indikator pembelajaran mata pelajran IPS dalam 
kurikulum KTSP 

Tidak Sesuai 

Apabila materi dalam buku teks pelajaran Mari Belajar IPS 
SMP/MTs terdapat bagian dengan urutan yang tidak sesuai 
dengan urutan dan lingkup serta secara keseluruhan 
mengganggu kesesuaian materi dengan urutan dan lingkup SK 
(Standar Kompetensi) dan KD (Kompetensi Dasar) yang 
dijabarkan dalam indikator pembelajaran mata pelajran IPS 
dalam kurikulum KTSP 

                                     (Sumber: Purwanto dalam Wahyu 2010:35) 

2. Keterbacaan 

Untuk analisis tingkat keterbacaan minimal dipilih 3 bab yang akan di 

analisis. Kemudian, diambil sampel 100 kata untuk tiap 5 lembar halaman dari 

masing-masing bab dari setiap buku. Menghitung jumlah kalimat per 100 kata 

yang telah diambil. Menghitung jumlah suku kata per suku kata yang sudah 

diambil. Mengalikan jumlah suku kata dengan bilangan 0,6 Kemudian 

mengeplotkan pada grafik Fry. Tingkat keterbacaan untuk siswa SMP kelas VII, 

dalam grafik Fry berada pada peringkat 6, 7, dan 8. Untuk kriteria kurang dari 

peringkat 6 berarti bacaan terlalu mudah untuk anak SMP kelas VII. Sebaliknya 

untuk peringkat lebih dari 8 berarti bacaan terlalu sulit untuk anak SMP kelas VII.  

Hasil analisis masing-masing sampel  dikumpulkan dan ditulis dalam tabel. 
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Tabel  4.  Pengumpulan Data Tingkat Keterbacaan Buku Teks Pelajaran 
Mari Belajar IPS Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VII dan 
Khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial I 

Kode 
Buku 

No Identitas 
Sampel 

Halaman Jumlah 
Kalimat 

/100 
kata 

Jumlah 
Suku 
Kata 
/100 
kata 

Jumlah 
Suku 

Kata X 
0,6 

Titik 
Pertemuan 

Tingkat 
kelas 

Pembaca 
Kriteria 

A 

1 
A1.1        
A1.2        

2 
A2.1        
A2.2        

3 
A3.1        
A3.2        

4 
A4.1        
A4.2        

B 

5 
B1.1        
B1.2        

6 
B2.1        
B2.1        

7 
B3.1        
B3.2        

8 
B4.1        
B4.2        

(Sumber: Subyantoro 2002:14) 
Keterangan : 

Kode Wacana : 

A   : IPS Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VII (BSE)  

B  : Khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial I 

A1.1 : Wacana dari buku kode A bab 1 ke 1 

A1 .2 : Wacana dari buku kode A bab 1 ke 2 

A2.1 : Wacana dari buku kode A bab 2 ke 1 

A2.2 : Wacana dari buku kode A bab 2 ke 2 

A3.1 : Wacana dari buku kode A bab 3 ke 1 

A3.2 : Wacana dari buku kode A bab 3 ke 2 
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A4.1 : Wacana dari buku kode A bab 4 ke 1 

A4.2 : Wacana dari buku kode A bab 4 ke 2 

B1.1 : Wacana dari buku kode B bab 1 ke 1 

B1 .2 : Wacana dari buku kode B bab 1 ke 2 

B2.1 : Wacana dari buku kode B bab 2 ke 1 

B2.2 : Wacana dari buku kode B bab 2 ke 2 

B3.1 : Wacana dari buku kode B bab 3 ke 1 

B3.2 : Wacana dari buku kode B bab 3 ke 2 

B4.1 : Wacana dari buku kode B bab 4 ke 1 

B4.2 : Wacana dari buku kode B bab 4 ke 2 

Kriteria Tingkat Pembaca: 

Mudah : Jika titik pertemuan antara jumlah kalimat dengan jumlah 

...suku kata yang di kalikan dengan 0,6 berada di tingkat   

...kelas 1 sampai 6. Titik tersebut merupakan titik untuk 

...tingkat pembaca SD.  

Sesuai : Jika titik pertemuan antara jumlah kalimat dengan jumlah 

..suku kata yang di kalikan dengan 0,6 berada di tingkat ..kelas 

..6 sampai 8. Titik tersebut merupakan titik untuk ..tingkat 

...pembaca SMP. 

Sulit : Jika titik pertemuan antara jumlah kalimat dengan jumlah 

...suku kata yang di kalikan dengan 0,6 berada di tingkat 

...kelas 9 sampai 12. Titik tersebut merupakan titik untuk 

...tingkat pembaca SMP. Sedangkan titik 12 sampai sampai 
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...17+ merupakan titik pembaca bagi kelas mahasiswa ke 

...atas.  

Invalid : Jika titik pertemuan antara jumlah kalimat dengan jumlah 

..suku kata yang di kalikan dengan 0,6 berada di titik gelap. 

..Titik tersebut merupakan titik di luar tingkat kelas yang 

..sudah di tentukan sesuai dengan kelasnya. 

3. Penyajian Buku Teks Pelajaran 

Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan 

data penyajian buku teks pelajaran. 

a. Membaca dan mencermati setiap bab dalam buku teks pelajaran 

b. Membaca buku teks secara cermat dan bertahap untuk mendapatkan 

gambaran apakah isi buku sesuai dengan pernyataan butir sebagaimana 

yang dimaksudkan dalam deskripsi butir. 

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 penulisan  acuan pustaka 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, atau 4. 

f. Melakukan rerata terhadap masing-masing kelompok. 

g. Menghitung tingkat kelayakan isi buku teks pelajaran. 
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4. Kesesuaian Isi Materi Sejarah 

Data tentang kebenaran isi materi sejarah dilakukan dengan menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Pada kolom pertama berisi kode buku. 

b. Pada kolom halaman berisi urutan halaman. 

c. Pada kolom  paragraf berisi urutan paragraf.  

d. Pada kolom kalimat berisi kalimat. Disini ditunjukkan kalimat yang isi 

materinya salah dan di kolom sebelahnya terdapat pembenaran isi 

materi yang salah. 

e. Sebagai buku refrensi adalah buku Sejarah Nasional Indonesia jilid I, II 

III, dan IV  edisi ke 4 karangan Marwati Djoened Poeponegoro dan 

Nugroho Notosusanto tahun 1993 terbitan Balai Pustaka. 

Tabel 5. Kriteria Kesesuaian Isi Materi Sejarah 

Klasifikasi Diskripsi 

Benar 
Apabila isi materi Sejarah sesuai dengan buku 
referensi 

Tidak Benar 
Apabila isi materi Sejarah tidak sesuai dengan 
buku referensi 

(Sumber: Tarigan dalam Wahyu 2010:38) 

5. Komponen Kegrafikan Buku Teks Pelajaran  

Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan 

data komponen kegrafikan buku teks pelajaran. 

a. Menilai ukuran buku teks pelajaran sesuai dengan standar BSNP. 

b. Menilai desain  kulit buku teks pelajaran sesuai dengan standar BSNP. 

c. Menilai desain isi buku teks pelajaran sesuai dengan standar BSNP. 
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E. Teknik Analisis Data 

Analisis data proses mencari dan menyusun secra sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain (Sugiono 2008:244). Data penelitian ini berupa data 

Kesesuaian isi buku dengan kurikulum, Tingkat keterbacaan, Komponen 

kegrafikkan, Kesesuaian isi materi Sejarah, dan Penyajian buku teks pelajaran. 

Semua data diperoleh dari menganalisis buku ajar Mari Belajar IPS untuk 

SMP/MTs kelas VII atau Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang dikarang oleh 

Muh.Nurdin dkk terbitan Pusat Perbukuan yang berkerjasama dengan Pustaka 

Indah dan Khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial I  karangan Sadirman dkk yang 

diterbitkan oleh Tiga Serangkai. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan  

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Mendiskripsikan dan mengidentifikasi kesesuaian isi buku teks 

pelajaran dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

terdapat dalam buku Mari Belajar  IPS untuk SMP/MTs Kelas VII 

atau Buku Sekolah Elektronik (BSE) dan Khazanah Ilmu Pengetahuan 
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Sosial I yang dijadikan sampel. 

                            Jumlah SK & KD yang cocok 
Kesesuaian SK & KD  =------------------------------------X 100% = 

               Jumlah SK & KD 
 
                    Jumlah Indikator yang cocok 

Kesesuaian Indikator  =-------------------------------------X 100% = 
          Jumlah Indikator 

2. Melakukan pengukuran tingkat keterbacaan terhadap kedua buku yang 

digunakan sebagai sampel pada penelitian dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

    Jumlah sampel sesuai 
Prosentase sesuai  = ----------------------------------X 100%= 
    Jumlah semua sampel 
 
    Jumlah sampel mudah 
Prosentase mudah = ----------------------------------X 100%= 
    Jumlah semua sampel 
 
    Jumlah sampel sulit 
Prosentase sulit     = ----------------------------------X 100%= 
    Jumlah semua sampel 
 
    Jumlah sampel invalid 
Prosentase invalid = ----------------------------------X 100%= 
    Jumlah semua sampel 

3. Melakukan pengecekkan terhadap komponen penyajian buku teks 

pelajaran  yang terdapat pada buku Mari Belajar IPS untuk SMP/MTs 

kelas VII atau Buku Sekolah Elektronik (BSE) dan Khazanah Ilmu 

Pengetahuan Sosial I. Setelah skor dari hasil perhitungan yang 

dilakukan  dimasukkan kedalam rumus sebagai berikut : 

Skor 
     Nilai Penyajian Buku :---------------------------x100% = 

                   Skor Maksimal 
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4. Mengidentifikasi kesesuaian isi meteri Sejarah  pada buku Mari 

Belajar IPS untuk SMP/MTs kelas VII atau Buku Sekolah Elektronik 

(BSE) dan Khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial I. Sebagai buku 

referensi adalah Buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid I, II, III, dan 

IV edisi ke 4 karangan Marwati Djoened Poeponegoro dan Nugroho 

Notosusanto tahun1993 terbitan Balai Pustaka. 

5. Melakukan pengecekkan kegrafikkan yang terdapat pada buku Mari 

Belajar IPS untuk SMP/MTs kelas VII atau Buku Sekolah Elektronik 

(BSE) dan Khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial I. Setelah skor dari 

hasil perhitungan yang dilakukan  dimasukkan kedalam rumus sebagai 

berikut : 

                          Skor 
Nilai Kegrafikkan Buku :---------------------------x100% = 

          Skor Maksimal 
 

Setelah dilakukan analisis, untuk menentukan tingkat kriteria  kelayakan 

buku teks yang hasilnya berupa prosentase digunakan kriteria yang buat oleh 

BSNP. 

Tabel 6. Kriteria Kelayakan Buku Teks Pelajaran 

Interval Kriteria 
83%<x≤100% Sangat Sesuai 
63%<x≤83% Sesuai 
44%<x≤63% CukupSesuai 

(Sumber: BSNP  dalam Ratna 2010:110) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian dari buku teks pelajaran 

yang menjadi fokus penelitian dengan menggunakan parameter yang sudah di 

pesiapkan sebelumnya. Parameter tersebut diantaranya adalah kesesuaian isi buku 

teks pelajaran dengan  KTSP, tingkat keterbacaan buku teks pelajaran, kelayakan 

penyajian, kesesuaian isi materi buku teks pelajaran IPS Terpadu (Sejarah) 

terhadap buku referensi dan kelayakan komponen kegrafikan. Parameter tersebut 

adalah alat pengeukur kelayakan yang digunakan oleh Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP) dalam melakukan penilaian terhadap tingkat kelayakan buku 

teks pelajaran.  

Penelitian ini dilakukan pada buku teks pelajaran buku yang berjudul Mari 

Belajar  IPS untuk SMP/MTs Kelas VII atau Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang 

dikarang oleh Muh.Nurdin, S.W. Warsito, dan Muh. Nursa’ban dan buku yang 

berjudul “Khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial I” karangan Sadirman A.M, Ending 

Mulyani, dan  Dyah Respatsuti. Kedua buku tersebut merupakan buku yang 

paling banyak digunakan SMP Negeri di Kabupaten Kudus. Hasil dari penelitian 

sebagai berikut. 
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1. Kesesuaian Isi Buku Teks Pelajaran dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) 

Untuk mengetahui tingkat kesesuaian isi buku teks pelajaran dengan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) digunakan Standar Kompetensi, 

Kompetensi Dasar,  serta indikator pada silabus mata pelajaran IPS Terpadu 

(Sejarah)  sebagai alat pengukur. Alat ukur tersebut merupakan rujukan yang tepat 

dalam menentukan kesesuaian buku teks pelajaran terhadap kurikulum. Penilaian  

dilakukan dengan cara melihat  ketercapaian materi baik dari judul, sub judul, 

serta isi materi apakah sudah sesuai dengan Standar Kompetensi, Kompetensi 

Dasar dan indikator pada silabus sesuai dengan buku teks pelajaran kelas VII. 

Penelitian yang dilakukan pada buku yang berjudul Mari Belajar  IPS untuk 

SMP/MTs Kelas VII atau Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang dikarang oleh 

Muh.Nurdin, S.W. Warsito, dan Muh. Nursa’ban dan buku yang berjudul 

Khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial I karangan Sadirman A.M, Ending Mulyani, 

dan  Dyah Respatsuti terhadap kesesuaian dengan kurikulum yang berlaku dapat 

dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Prosentase Kesesuaian Isi Buku Teks Pelajaran  Dengan Kurikulum   
Tingkat Satuan Pengajaran (KTSP) 

No Buku Kesesuaian SK & KD (%) Kesesuaian Indikator (%) Kriteria 
1. A 100% 78,95% Sesuai  
2. B 100% 78,95% Sesuai  

 
Dari hasil analisis kesesuaian isi buku teks pelajaran dengan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) diatas diketahui bahwa buku teks pelajaran A 

dalam kesesuaian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar menunjukan hasil 

100%, kesesuaian indikator menunjukkan 78,95% dan  kriteria kelayakan adalah 
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sesuai. Sedangkan pada buku teks pelajaran B kesesuaian isi materi juga 

menunjukkan 100% sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, 

kesesuaian indikator sama dengan menunjukkan 78,95% dan  kriteria 

kelayakannya juga menunjukkan sesuai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari 

hasil analisis kesesuaian isi buku teks  pada lampiran 3 halaman 97 dan 

prosentasenya di lampiran 4 halaman 101. 

2. Tingkat Keterbacaan Buku Teks Pelajaran 

Dari hasil analisis tingkat keterbacaan dengan menggunakan grafik Fry 

yang dilakukan pada buku berjudul Mari Belajar  IPS untuk SMP/MTs Kelas VII 

atau Buku Sekolah Elektronik (BSE) karangan oleh Muh.Nurdin, S.W. Warsito, 

dan Muh. Nursa’ban dan buku yang berjudul Khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial 

I karangan Sadirman A.M, Ending Mulyani, dan  Dyah Respatsuti, hasilnya 

sebagai berikut. 
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Tabel 8. Hasil Penghitungan Tingkat Keterbacaan 

Kode 
Buku 

No Identitas 
Sampel 

Halaman Jumlah 
Kalimat 

/100 
kata 

Jumlah 
Suku 
Kata 
/100 
kata 

Jumlah 
Suku 

Kata X 
0,6 

Titik 
Pertemuan 

Tingkat 
kelas 

Pembaca 
Kriteria 

A 

1 
A1.1 33 4,5 272 163 4,5:163 12 Sulit 
A1.2 41 7,5 296 178 7,5:178 16 Sulit  

2 
A2. 1 176 4,8 268 161 4,8:161 12 Sulit  
A2. 2 185 8,5 335 213 8,5:213 Invalid Invalid 

3 
A3. 1 196 5,5 281 169 5,5:169 13 Sulit 
A3. 2  211 5,3 246 148 5,3:148 9 Sulit 

4 
A4. 1 233 5,7 276 166 5,7:166 12 Sulit 
A4. 2 230 8 271 163 8:163 11 Sulit 

B 

5 
B1.1 31 8,1 236 142 8,1:142 7 Sesuai  
B1.2 42 8,1 294 176 8,9:176 Invalid Invalid 

6 
B2.1 191 9 260 156 9:156 8 Sesuai 
B2.2 229 8,1 248 149 8,1:149 7 Sesuai 

7 
B3. 1 239 6,6 260 156 6,6:156 9 Sulit  
B3. 2 262 10 246 147 10:147 7 Sesuai 

8 
B4. 1 270 7 240 144 7:144 7 Sesuai  
B4. 2 285 7,6 313 189 189 Invalid Invalid 
 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap buku tersebut 

menggunakan grafik Fry  diketahui pada buku A tidak ditemukan sampel yang 

sesuai 0 (0%), mudah 0 (0%), sulit 7 (87,5%), dan invalid 1 (12,5%). Sedangkan 

pada buku B diketahui sampel yang sesuai 5 (62,5%), mudah 0 (0%), sulit 1 

(12,5%) dan invalid 2 (25%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 6 

pada halaman 129.  

3. Kelayakan Penyajian Buku Teks Pelajaran. 

Hasil analisis penyajian buku teks pelajaran Mari Belajar  IPS untuk 

SMP/MTs Kelas VII atau Buku Sekolah Elektronik (BSE) dan Khazanah Ilmu 

Pengetahuan Sosial I dapat dilihat sebagai berikut. 
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Tabel 9. Prosentase Nilai Kelayakan Penyajian Buku Teks 
...Pelajaran IPS Terpadu (Sejarah) 

No Buku Skor Prosentase % 
1. A 11,3 94,2% 
2. B 9,8 81,7% 

 

Dari hasil analisis  diatas diketahui bahwa buku A atau buku yang berjudul 

Mari Belajar  IPS untuk SMP/MTs Kelas VII skor yang didapat adalah 11,3 dan 

setelah dilakukan prosentase maka tingkat penyajian buku teks pelajaran 

menunjukkan 94,2% sehingga kriteria kelayakannya adalah sangat sesuai. 

Sedangkan pada buku B atau buku yang berjudul Khazanah Ilmu Pengetahuan 

Sosial I skor yang didapatkan adalah 9,8 dan hasil prosentasenya adalah 81,7% 

jadi, kriteria kelayakannya adalah sesuai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

lampiran 13 pada halaman 159. 

4. Kesesuaian Isi Materi Sejarah dengan Buku Referensi. 

Hasil analisis kesesuaian isi materi Sejarah pada buku teks pelajaran Mari 

Belajar  IPS untuk SMP/MTs Kelas VII atau Buku Sekolah Elektronik (BSE) dan 

Khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial I dengan buku referensi yang berjudul 

Sejarah Nasional Indonesia (SNI) jilid 1 sampai jilid 4 dapat dilihat dalam di 

lampiran 10 halaman 141. 

Dari hasil analisis diketahui bahwa kedua buku teks pelajaran terdapat 

ketidaksesuaian isi materi Sejarah dengan buku referensi yang berjudul Sejarah 

Nasional Indonesia (SNI) jilid 1 sampai jilid 4. Buku A yakni Mari Belajar  IPS 

untuk SMP/MTs Kelas VII atau Buku Sekolah Elektronik (BSE) diketahui ada 7 

penggalan dari materi sejarah yang tidak sesuai dengan buku referensi. Sedangkan 
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buku B yang berjudul Khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial I terdapat 19 penggalan 

dari materi sejarah dalam buku yang tidak sesuai dengan buku referensi. 

5. Kelayakan Komponen Kegrafikan Buku Teks Pelajaran 

Hasil analisis komponen kegrafikkan buku teks pelajaran Mari Belajar  

IPS untuk SMP/MTs Kelas VII atau Buku Sekolah Elektronik (BSE) dan Khazanah 

Ilmu Pengetahuan Sosial I dapat dilihat sebagai berikut. 

Tabel 10. Prosentase Nilai Kelayakan Kegrafikkan Buku Teks Pelajaran IPS 
Terpadu (Sejarah) 

No Buku Skor Persentase % 

1. A 46 95,8% 
2. B 45,9 95,6% 

 

Dari hasil analisis  di atas diketahui bahwa buku A atau buku yang 

berjudul Mari Belajar  IPS untuk SMP/MTs Kelas VII skor yang didapat adalah 46 

dan setelah dilakukan prosentase maka tingkat komponen kegrafikkan buku 

menunjukkan 95,8% sehingga kriteria kelayakannya adalah sesuai. Sedangkan 

pada buku B atau buku yang berjudul Khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial I skor 

yang didapatkan adalah 45,9 dan hasil prosentasenya adalah 95,6% jadi, kriteria 

kelayakannya adalah sesuai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 9 

pada halaman 140. 

B.  Pembahasan 

Analisis buku teks pelajaran  Mari Belajar  IPS untuk SMP/MTs Kelas VII 

atau Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang dikarang oleh Muh.Nurdin, S.W. 

Warsito, dan Muh. Nursa’ban dan buku yang berjudul Khazanah Ilmu 
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Pengetahuan Sosial I karangan Sadirman A.M, Ending Mulyani, dan  Dyah 

Respatsuti meliputi; 1) Kesesuaian isi buku teks pelajaran dengan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 2) tingkat keterbacaan buku teks pelajaran, 3) 

kelayakan penyajian buku teks, 4) kesesuaian isi materi dan, 5) kelayakan 

komponen kegrafikkan. 

1. Kesesuaian Isi Buku Teks Pelajaran IPS Terpadu (Sejarah) Kelas VII 

dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP). 

Buku teks pelajaran merupakan buku yang berfungsi bagi siswa untuk 

belajar. Jenis buku ini sangat bergantung pada kurikulum yang dikembangkan. 

Buku pengajaran dinamakan pula buku panduan pendidik (Permendiknas No. 

11/2005). Buku teks pelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi guru  dalam 

mengajarkan suatu materi pelajaran. Untuk memastikan kelayakkan buku teks 

pelajaran perlu diadakan penelitian terhadap buku teks yang digunakan di sekolah 

dengan kesesuaian kurikulum yang berlaku. 

Kesesuaian isi buku teks pelajaran terhadap kurikulum yang berlaku 

merupakan hal penting, karena merupakan salah satu syarat yang wajib dalam 

menentukan kelayakkan buku teks pelajaran. Tingkat kelayakan buku teks 

pelajaran salah satunya ditentukan dengan kesesuaian Standar Kompetensi (SK), 

Kompetensi Dasar (KD)  dan indikator yang digunakan buku teks pelajaran yang 

berlaku. Kurikulum IPS Terpadu dalam hal ini difokuskan pada materi Sejarah  

untuk perserta didik kelas VII diharapkan mampu menguasai 2 Standar 

Kompetensi, 4 Kompetansi Dasar serta 19 indikator. Dari hasil analisis pada 

kedua 2 buku teks pelajaran yang dapat dilihat pada tabel 7 di halaman 53.  Pada 
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tabel 7 tersebut buku teks A atau buku yang berjudul Mari Belajar  IPS untuk 

SMP/MTs Kelas VII  menunjukkan 100% terhadap kesesuaian SK dan KD, dan 

indikatornya menunjukkan 78,95% dengan kriteria kelayakan sesuai. Sedangkan 

pada buku teks B kesesuaian SK dan KDnya juga menunjukkan 100% kesesuaian 

dan indikatornya menunjukkan 78,95% sehingga kriterianya kelayakannya juga 

sesuai.  

Namun, masih ada 4 indikator pada masing-masing buku teks yang tidak 

ada dan masing-masing buku teks tersebut berbeda indikator yang tidak ada. Pada 

buku teks A 4 indikator yang tidak ada adalah 1) melacak  kedatangan dan  

persebaran nenek moyang bangsa Indonesia di nusantara dengan atlas Sejarah, 2) 

menunjukkan pada peta daerah-daerah yang dipengaruhi unsur Hindu Buddha di 

Indonesia, 3) mengidentifikasi cara-cara yang  digunakan bangsa Eropa untuk 

mencapai tujuannya, dan 4) mengidentifikasi reaksi bangsa Indonesia terhadap 

bangsa Eropa. Sedangkan pada buku teks B atau buku yang berjudul Khazanah 

Ilmu Pengetahuan Sosial I indikator yang tidak ada  adalah 1) menjelaskan 

pengertian  dan kurun waktu masa pra-aksara, 2) menunjukkan pada peta daerah-

daerah yang dipengaruhi unsur Hindu Buddha di Indonesia, 3) mengidentifikasi 

reaksi bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa, dan 4) mendiskripsikan 

perkembangan  kehidupan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintahan pada masa 

kolonial Eropa. Namun demikian kedua buku teks pelajaran yang diperuntukkan 

bagi peserta didik kelas VII mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi, sehingga 

untuk digunakan masih layak untuk digunakan dengan catatan didampingi buku 

pendamping sehingga kekurangan dari buku tersebut dapat di atas.   
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2. Tingkat Keterbacaan Buku Teks Pelajaran  IPS Terpadu (Sejarah)  Kelas 

VII dengan Menggunakan Formula Fry. 

Penilaian terhadap keterbacaan buku teks pelajaran yang telah dilakukan 

hanya berpusat terhadap aspek bacaan, baik hal-hal yang berhubungan dengan 

wacana, paragraf, kalimat, dan kata yang dipandang dari kaidah bahasa Indonesia 

dan ketersesuaian bahasa dengan peserta didik. Untuk menentukan hal-hal 

tersebut perlu dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus atau formula 

keterbacaan.  Rumus atau formula keterbacaan yang dipakai adalah formula Fry 

atau yang lebih dikenal grafik Fry yang dibuat oleh Edward Fry. Formula ini 

mulai dipublikasikan pada tahun 1977 dalam majalah “Journal of Reading”. 

Formula keterbacaan Fry mengambil seratus kata dalam sebuah wacana sebagai 

sampel tanpa memperhatikan panjangnya wacana. Jadi, setebal apapun jumlah 

halaman suatu buku ataupun sepanjang apapun suatu bacaan pengukuran 

keterbacaan menggunakan formula ini hanya menggunakan seratus kata saja.  

Pengukuran tingkat keterbacaan pada buku teks pelajaran Mari Belajar  

IPS untuk SMP/MTs Kelas VII atau Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang dikarang 

oleh Muh.Nurdin, S.W. Warsito, dan Muh. Nursa’ban dan Khazanah Ilmu 

Pengetahuan Sosial I  karangan Sadirman A.M, Ending Mulyani, dan  Dyah 

Respatsuti dapat dilihat pada tabel 8 di halaman 55. Analisis dilakukan dengan 

melakukan pengeplotan grafik Fry antara jumlah kalimat perseratus kata dengan 

jumlah suku katanya perseratus kata setelah dikalikan  dengan 0,6. 

Berdasarkan tabel 8 di halaman 55 tersebut diketahui untuk buku A 

prosentase sesuai yang didapatkan sebesar 0%, prosentase mudah sebesar 0%, 
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prosentase sulit 87,5% dan prosentase invalid sebesar 12,5%. Dari hasil 

prosentase tersebut dapat dikatakan bahwa buku A atau buku yang berjudul Mari 

Belajar  IPS untuk SMP/MTs Kelas VII karangan Muh.Nurdin, S.W. Warsito, dan 

Muh. Nursa’ban terbitan Pustaka Indah  tidak mempunyai  tingkat keterbacaan 

yang baik atau tidak sesuai untuk  kelas pembaca setingkat peserta didik kelas 

VII.  

Pada buku sampel buku B prosentase sesuai sebesar 62,5%, prosentase 

mudah 0%, prosentase sulit 12,5%, dan prosentase invalid sebesar 25%. Tingkat 

keterbacaan pada buku B atau buku Khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial I terbitan 

Tiga Serangkai karangan Sadirman A.M, Ending Mulyani, dan  Dyah Respatsuti  

diketahui kriteria tingkat keterbacaan yang sedang untuk pembaca dari peserta 

didik kelas VII. Kriteria tingkat keterbacaan yang lain masih ditemukan yaitu 

sulit, dan invalid.  

Hasil analisis keterbacaan yang ditemukan masih ditemukan bacaan 

dengan tingkat keterbacaan sulit dan invalid. Tingkat keterbacaan dengan kriteria 

mudah pada sampel buku A dan buku B tidak ditemukan. Tingkat keterbacaan 

dengan kriteria sulit dalam buku A terdapat dalam 7 wacana dan pada buku B 

terdapat 1 wacana. Kriteria ini karena dalam wacana yang digunakan sebagai 

sampel setelah diambil 100 kata, jumlah kalimatnya rendah tetapi tinggi  sehingga 

pengepolotannya pada grafik Fry didapatkan tingkat kelas antara 9,11,12,13, dan 

16. Sedangkan tingkat keterbacaan dengan kriteria invalid, pada buku A terdapat 

dalam 1 wacana dan pada buku B terdapat dalam 2 wacana, hal tersebut terjadi 

karena pengeplotan pada grafik Fry jatuh di daerah arsiran gelap pada sudut kanan 
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atas maupun pada sudut kiri bawah. Sampel wacana dengan kriteria invalid harus 

diganti dengan wacana yang lain agar tidak menyulitkan pembaca dalam 

memahami bacaannya. 

Dari kedua buku teks pelajaran yang digunakan sebagai objek penelitian, 

tingkat keterbacaan yang diketahui sebagian belum sesuai dengan pembacanya 

yaitu SMP  kelas VII. Hal ini jelas bahwa dalam penyusunan buku teks pelajaran 

untuk peserta didik kelas menengah, pengarang kurang memperhatikan tingkat 

keterbacaan peserta didik  yang digunakan telah sesuai dengan kemampuan 

peserta didik atau tidak. Pengarang hanya memperhatikan materi atau konsep 

disajikan  bagi pembaca, sehingga setelah dilakukan analisis keterbacaan dengan 4 

pilihan kriteria hasil akhir maka masih banyak ditemukan teks bacaan yang sulit 

dan invalid sehingga kurang  bisa dipahami apabila dibaca oleh pembacanya.  

Tingkat baca untuk SMP kelas VII yang sesuai dengan grafik Fry yaitu 

pada tingkat kelas pembaca 6, 7, dan 8. Untuk mendapatkan hasil pengeplotan 

dengan kriteria yang sesuai tingkat kelasnya  maka teks wacana mudah, sulit, 

maupun invalid perlu dilakukan perbaikan susunan kalimat dan suku katanya. 

Untuk memperbaiki wacana yang tidak sesuai harus mengubah kalimat-kalimat 

yang panjang dengan kalimat-kalimat sederhana, mengganti kata-kata yang 

bersuku kata banyak dengan sinonimnya yang bersuku kata sedikit, dan 

mengganti kata-kata yang sulit dengan sinonimnya yang lebih mudah dikenali 

oleh pembacanya (Budiana 2005 http://digilib.upi.edu/union/index.php/index).   

Dapat disimpulkan  dari segi keterbacaan bahwa, buku A bisa dikatakan 

kurang layak digunakan bagi peserta didik SMP kelas VII karena tidak ditemukan 
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kesesuaian serta banyak ditemukan wacana yang sulit dan invalid. Hasil sulit dan 

invalid menunjukkan kesulitan siswa dalam membaca materi dalam buku. Buku B 

walau ditemukan kriteria kesesuaian yang tinggi namun, masih perlu di perbaiki. 

Perbaikan terhadap wacana yang sulit dan invalid akan memberikan bantuan  bagi 

peserta didik untuk makin mudah memahami isi buku. Sehingga buku yang 

digunakan menjadi maksimal penggunaannya. 

3. Kelayakan Penyajian Buku Teks Pelajaran IPS Terpadu (Sejarah) Kelas 

VII Menurut Kriteria Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

Penyajian buku teks pelajaran merupakan salah satu faktor utama dalam 

buku teks pelajaran. Penyajian buku teks pelajaran pada suatu buku akan 

mempengaruhi orang yang membaca buku tersebut. Penyajian buku teks pelajaran 

pada setiap buku teks perlu dilakukan penilaian sesuai dengan standar BSNP, 

sehingga mutu dan kualitasnya terjamin. Penilaian penyajian buku teks pelajaran 

meliputi teknik penyajian, penyajian pembelajaran dan kelengkapan penyajian. 

Hasil analisis peyajian buku teks pelajaran  Mari Belajar  IPS untuk 

SMP/MTs Kelas VII dan  Khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial I  menunjukkan 

perbedaan pada hasil perhitungannya. Perbedaan hasilnya adalah buku A 

menunjukkan prosentase penyajian buku teks sebesar 94,2%, sedangkan buku B 

menunjukkan prosentase penyajian buku teks sebesar 81,7%. Perbedaan yang 

terjadi menunjukkan kualitas dari kedua buku. Kedua buku teks tersebut 

mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. 

Buku A atau buku Mari Belajar  IPS untuk SMP/MTs Kelas VII pada  

teknik penyajian, penyajian pembelajaran dan kelengkapan penyajian perbedaan.  
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Teknik penyajian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh BSNP. Penyajian 

pembelajaran ada beberapa yang tidak sempurna yakni pada teknik menggugah 

pemikiran siswa agar menjadi kritis, variasi penyajian yang terlihat monoton, 

memdorong siswa untuk berfikir kronologis juga kurang dan merangsang siswa 

untuk berfikir kausalitas juga kurang. Kelengkapan penyajian yang kurang ada 2 

yakni dipendahuluan setiap bab yang kurang memberikan penguatan terhadap 

materi yang akan dipelajari dan evaluasi pembelajaran yang tidak dilengkapi 

dengan kunci jawaban. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 12 

halaman 153.  

Penyajian buku A dalam materi Sejarah di bab 2, bab 10, bab 11 dan bab 

12 lebih cederung mengarah ke model pembelajaran langsung (Direct Learning). 

Model pembelajaran langsung atau yang lebih dikenal dengan ceramah. Model ini 

lebih cenderung memberikan informasi kepada peserta didik saja.  Hal tersebut 

diperkuat dengan adanya sajian informasi, latihan terbimbing, refleksi, latihan 

mandiri, dan evaluasi. Namun, buku ini juga lebih mengedepankan kerja sama 

antarpeserta didik dalam mengerjakan tugas  kelompok.  

Buku B atau buku  Khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial I ada perbedaan 

dengan teknik penyajian, penyajian pembelajaran dan kelengkapan penyajian. 

Teknik penyajian buku ada yang kurang yakni pada kekonsistenan sistematika hal 

ini dikarenakan salah satu komponen yang penting adalah peta konsep yang 

seharusnya ada pada setiap bab tidak ada. Penyajian pembelajaran juga ada yang 

kurang seperti pada variasi pembelajaran yang masih monoton, merangsang 

berfikir kronologis dan kausalitas juga kurang dan kearifan sejarahnya juga 
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kurang. Kelengkapan penyajian juga kurang yakni isi dari kata pengantar, peta 

konsep yang tidak ada, pendahuluan yang terlalu singkat, daftar pustaka yang 

menggunakan rujukan lebih dari 5 tahun, daftar indeks yang tidak ada, tidak 

terdapat refleksi dan pada evaluasi tidak terdapat kunci jawaban. 

Penyajian buku B dalam materi sejarah di bab 2, bab 14, bab 15 dan bab 

16 lebih cederung mengarah ke model pembelajaran langsung (Direct Learning). 

Model tersebut biasa dilakukan dengan cara ceramah yang dilakukan oleh guru. 

Buku ini menyajikan informasi dan prosedur, butir peristiwa, aktivitas, lacak, dan 

evaluasi.  

Ketidaksesuaian penyajian terjadi dikarenakan pada saat pembuatan buku 

teks pelajaran penulis maupun penerbit tidak memperhatikan panduan atau 

rambu-rambu yang telah disusun oleh BSNP.  Selain itu isi dan penyajian bahan 

ajar dalam buku teks pelajaran perlu disusun mendukung terwujudnya 

pembelajaran  yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan (Sitepu 

2008:102). 

4. Kesesuaian Isi Materi Sejarah Dalam Buku Teks Pelajaran IPS Terpadu 

(Sejarah) Kelas VII Terhadap Buku Referensi. 

Alwasilah dan Yusuf dalam laporan uji coba instrumen uji keterbacaan 

Buku Teks Pelajaran SMP/MTs tahun 2006 menyebutkan bahwa dari aspek isi 

atau materi, buku teks pelajaran harus dapat dipertanggungjawabkan dari sudut 

kebenaran ilmu yang diajarkannya dan tidak melanggar tata norma yang berlaku. 

Bahan pembelajaran ini harus spesifik, jelas, dan akurat, sesuai dengan kurikulum 
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yang berlaku, serta bersifat mutakhir dan mengikuti perkembangan zaman. 

Merujuk dari hal tersebut buku teks pelajaran perlu diteliti terhadap kesesuaian 

atau kebenaran isi materi. 

Kesesuaian isi materi dalam materi Sejarah sangat penting, ini dikarenakan 

untuk mengetahui kebenaran Sejarah yang ada. Dalam buku Sejarah sekarang ini 

banyak tulisan yang isi materinya tidak sesuai dengan  fakta yang ada. Dengan 

demikian buku ataupun tulisan tersebut dapat menjadi salah satu pembohongan 

publik. Terlebih lagi bahaya ketika dibaca oleh para peserta didik sebagai penerus 

bangsa. Untuk itu perlu diadakan analisis terhadap buku teks pelajaran yang 

terdapat materi Sejarah didalamnya dengan menggunakan buku referensi yang 

mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi. Sebagai buku referensi adalah buku 

yang berjudul Sejarah Nasional Indonesia (SNI) jilid 1 sampai jilid 4.  

Dari hasil analisis pada 2 buku teks pelajaran yang digunakan oleh kelas 

VII yaitu buku teks pelajaran yang berjudul  Mari Belajar  IPS untuk SMP/MTs 

Kelas VII atau Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang dikarang oleh Muh.Nurdin, 

S.W. Warsito, dan Muh. Nursa’ban dan buku teks pelajaran yang berjudul 

Khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial I karangan Sadirman A.M, Ending Mulyani, 

dan  Dyah Respatsuti ditemukan beberapa kesalahan isi materi. Kesalahan yang 

terdapat pada buku A atau buku  Mari Belajar  IPS untuk SMP/MTs Kelas VII 

terdapat 7 penggalan materi yang salah. Pada buku B atau buku Ilmu Pengetahuan 

Sosial I terdapat 19 isi materi sejarah yang salah. 

Buku A atau buku  Mari Belajar  IPS untuk SMP/MTs Kelas VII 

ketidaksesuaian isi materi yang ditemukan adalah pada penulisan nama orang, 
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tahun kejadian dan nama tempat. Pada buku B atau buku  Khazanah Ilmu 

Pengetahuan Sosial I juga ditemukan hal yang serupa yakni ditemukan 

ketidaksesuaian penulisan orang, tahun kejadian dan nama tempat. Selain itu juga 

ditemukan kesalahan pada penerjemahan prasasti. Untuk melihat ketidaksesuaian 

dan pembetulan materi Sejarah, lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 10 

halaman 141. 

Ketidaksesuaian yang terjadi pada buku A dan B bisa dikatakan sangat 

fatal karena dengan kesalahan yang ada pada materi Sejarah dapat merubah 

persepsi maupun cara berfikir seseorang terhadap  peristiwa sejarah yang terjadi 

pada zaman dahulu. Ketidaksesuaian materi sejarah yang terjadi pada buku 

biasanya dilakukan oleh penulis sendiri. Kesalahan bisa terjadi karena penulis 

menggunakan buku referensi yang tidak sesuai. Selain itu juga bisa terjadi 

kesalahan pada saat proses pengetikan. Untuk itu guru sebagai pengajar disekolah 

hendaknya selalu melakukan pengecekan terhadap buku yang akan digunakan 

sebagai buku teks pelajaran di sekolah, sehingga  kesalahan pada buku teks dapat 

dibenarkan sebelum melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar (KBM). 

5. Kelayakan Komponen Kegrafikan Buku Teks Pelajaran IPS  Terpadu 

(Sejarah)  Kelas VII Menurut kriteria Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP). 

Komponen kegrafikkan merupakan salah satu penunjang dalam 

menetukan tingkat kelayakkan sebuah buku teks pelajaran. Dalam peraturan 

pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 43 ayat 5 dinyatakan bahwa buku teks 

pelajaran dinilai kelayakan isi, kelayakan  bahasa, kelayakan penyajian dan 
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kelayakan kegrafikaannya oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan 

ditetapkan oleh Peraturan Menteri. Kegrafikkan merupakan salah satu komponen 

yang penting, karena dengan andanya kegrafikkan buku teks pelajaran akan tampil 

secara menarik. Dengan penampilan yang menarik akan membuat para pembaca 

menjadi tertarik dan nyaman untuk membacanya. 

Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap kedua buku teks pelajaran 

yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Buku A atau buku teks 

pelajaran Mari Belajar  IPS untuk SMP/MTs Kelas VII  dari hasil analisis 

mendapatkan skor 46 dengan prosentase penilaian 95,8%. Sedangkan buku B atau 

buku teks pelajaran yang berjudul Khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial I 

mendapatkan skor 45,9 dengan prosentase penilaian 95,6%. Hasil penilaian dapat 

dilihat di lampiran 8  pada halaman 134. 

Kelayakan kegrafikkan pada kedua buku teks pelajaran tersebut hampir 

dikatakan sempurna dan sesuai dengan standar dari Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP). Dari penilaian pada buku A ditemukan beberapa poin yang 

tidak sempurna diantaranya adalah unsur tata letak harmonis, tipografi mudah 

dibaca, konsep ilustrasi jelas dan, ilustrasi menimbulkan daya tarik. Unsur tata 

letak harmonis yang kurang sempurna adalah pada ilustrasi dan keterangan 

gambar. Ilustrasi  yang kurang jelas dikarenakan warna gambarnya hitam putih  

dan gambar yang tidak begitu jelas sedangkan keterangan gambar dan sumber 

gambar ukuran hurufnya kurang besar. Tipografi mudah dibaca ditemukan kurang 

sempurna pada panjang baris kalimat yang rata-rata lebih dari 5-11 kata. Konsep 

ilustrasi jelas dilihat dari ilustrasi dan bentuk ilustrasi yang tidak akurat. Hal 
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tersebut dikarenakan ilustrasi yang tidak jelas serta bentuknya yang kurang 

sempurna. Ilustrasi menimbulkan daya tarik merupakan salah satu cara untuk 

menarik pembaca. Pada buku ini yang kurang adalah konsep kreatif di ilustrasi 

serta penggunanan warnanya yang tidak sesuai dengan kenyataan. Seharusnya 

warna dari ilustrasi disesuikan dengan kenyataan. 

Penilaian yang dilakukan dari buku B juga ditemukan beberapa poin yang 

tidak sempurna. Poin-poin tersebut adalah bagian kulit buku, mencerminkan isi 

buku, unsur tata letak harmonis, tipografi mudah dibaca, konsep ilustrasi jelas dan 

ilustrasi menimbulkan daya tarik. Bagian kulit buku yang tidak sempurna adalah 

proporsi tampilan tata letak setiap unsur sesuai, warna unsur tata letak harmonis 

dan memperjelas fungsi dan memiliki tingkat kekontrasan. Hal-hal tersebut 

terdapat pada bagian cover depan buku teks. Dari hasil analisis cover depan 

tampilan warna dan kekontrasan yang ada di cover kurang sesuai dengan standar. 

Mencerminkan isi buku disini adalah objek gambar pada cover tidak 

mencerminkan isi buku dan karakter objek buku tidak sesuai dengan apa yang ada 

di dalam buku. Unsur tata letak harmonis disini membahas mengenai ilustrasi 

yang ada di dalam buku kurang sesuai baik dari warna maupun kejelasan objek. 

Panjang baris kalimat tidak sesuai dengan ketentuan menurut BSNP. Konsep 

ilustrasi yang ada di buku bentuk gambarnya kurang realistis sehingga dapat 

membuat pembaca kurang nyaman. Seharusnya ilustrasi yang ada harus sesuai 

dan warna objek sesuai dengan kenyataan.  

Ketidaksesuaian pada buku teks bisa terjadi karena saat pembuatan penulis 

dan ilustrator tidak memperhatikan materi yang sedang dibahas. Panjang kata 
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dalam kalimat juga tidak sesuai dengan ketentuan menurut BSNP yaitu 5-11 kata. 

Hal tersebut terjadi dikarenakan penulis kurang memahami usia pembaca. Selain 

itu juga untuk warna juga dipengaruhi oleh pencetakan yang dilakukan. Dalam 

percetakan hendaknya juga memperhatikan kualitas dari jenis kertas maupun tinta 

yang digunakan sehingga hasil dari cetak buku teks menjadi lebih baik dan 

nyaman untuk digunakan. Namun dari hasil analisis terdapat berbagai kekurangan 

tapi secara kegrafikkan kedua buku teks pelajaran dapat dinyatakan layak untuk di 

pakai sebagai buku teks pelajaran bagi peserta didik kelas VII. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap buku teks pelajaran Mari 

Belajar  IPS untuk SMP/MTs Kelas VII dan Khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial I, 

hasil penelitian dan pembahasannya dapat ditarik simpulan sebagai berikut:  

1. Kesesuaian isi buku teks pelajaran dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) dari hasil analisis sesuai dengan Standar Kompetensi, 

Kompetensi Dasar dan indikator terhadap kedua buku teks pelajaran yang 

menjadi sampel dalam penelitian. Buku A dari hasil analisis menunjukkan 

kesesuaian materi 100% dan kesesuaian indikator sebesar 78,95%. 

Sedangkan pada buku B hasil analisis kesesuaian materinya juga 100% 

dan kesesuaian indikator sebesar 78,95%. 

2. Tingkat keterbacaan buku teks pelajaran dengan menggunakan grafik Fry. 

Dari hasil analisis pada buku A diketahui tingkat keterbacaannya yaitu 

sesuai 0 (0%), mudah  0 (0%), sulit 7 (87,5%), dan invalid 1 (12,5%). 

Sedangkan tingkat keterbacaan  pada buku B yaitu sesuai 5 (62,5%), 

mudah 0 (0%), sulit 1 (12,5%) dan,  invalid 2 (25%). 

3. Kelayakan penyajian  buku Teks Pelajaran IPS Terpadu (Sejarah) Kelas 

VII Menurut Kriteria Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dari 

hasil analisis diketahuai hasilnya adalah Buku A skornya adalah 11,3 

dengan prosentase (94,2%) dengan kriteria sangat sesuai. Sedangkan buku 

B skornya 9,8 dengan prosentase (81,7%) dengan kriteria sesuai. 

71 
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4. Kesesuaian isi materi Sejarah dalam buku teks pelajaran terhadap buku 

referensi. Dari hasil analisis diketahui bahwa kedua buku teks pelajaran 

terdapat ketidaksesuaian isi materi sejarah dengan buku referensi yang 

berjudul Sejarah Nasional Indonesia (SNI) jilid 1 sampai jilid 4. Buku A 

diketahui ada 7 penggalan dari materi sejarah yang tidak sesuai dengan 

buku referensi. Sedangkan buku B terdapat 19 penggalan dari materi 

Sejarah dalam buku yang tidak sesuai dengan buku referensi. 

5. Kelayakan komponen kegrafikan buku teks pelajaran menurut kriteria 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) diketahui buku A dengan 

skor 46 (95,8%) dengan kriteria sangat sesuai dan buku B dengan skor 

45,9 (95,6%) dengan kriteria sangat sesuai. 

B. Saran  

Berdasarkan simpulan di atas, hal yang dapat disarankan adalah: 

1. Bagi guru. Sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) 

hendaknya guru menelaah dan melakukan pengecekan terhadap  buku teks 

pelajaran. Selain itu guru hendaknya memberikan informasi kepada siswa 

jika dalam buku teks pelajaran ada kesalahan dan melakukan pembetulan 

terhadap kesalahan yang ada di buku dan menggunakan buku pendamping. 

2. Bagi penulis. Penulis hendaknya sebelum mencetak buku ke penerbit 

melakukan pengecekan ulang terhadap buku teks yang disusunnya. Buku 

teks pelajaran setelah 5 tahun hendaknya dilakukan revisi sehingga buku 

teks pelajaran menjadi up to date.  
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DAFTAR SAMPEL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM PENELITIAN 

No 
NAMA 

SEKOLAH 
ALAMAT JUDUL BUKU PENGARANG PENERBIT TAHUN 

1 SMP 1 Kudus 
Jl Sunan Muria No. 
10 Kudus 

IPS untuk SMP/MTs kelas VII 
(BSE) 

Muh.Nurdin 
S.W. Warsito 
Muh. Nursa’ban 

Pusat perbukuan Departemen 
Pendidikan Nasional dan 
Pustaka Indah 

2008 

Khazanah Ilmu Pengetahuan 
Sosial I 

Sadirman A.M 
Ending Mulyani 
Dyah Respatsuti 

Tiga Serangkai 2006 

Ilmu Pengetahuan Sosial K.Wardiatmoko Erlangga 2009 
Ilmu Pengetahuan Sosial Kuswardoyo Yudistira 2007 

IPS 2 terpadu 
Drs. Anwar 
Kurnia 

Yudistira 2007 

2 SMP 4 Kudus 
Jl Dewi Sartika no 
16 Singocandi 
Kudus 

IPS untuk SMP/MTs kelas VII 
(BSE) 

Muh.Nurdin 
S.W. Warsito 
Muh. Nursa’ban 

Pusat perbukuan Departemen 
Pendidikan Nasional dan 
Pustaka Indah 

2008 

3 SMP 5 Kudus 
Jl Sunan Muria No. 
58 Kudus 

IPS untuk SMP/MTs kelas VII 
(BSE) 

Muh.Nurdin 
S.W. Warsito 
Muh. Nursa’ban 

Pusat perbukuan Departemen 
Pendidikan Nasional dan 
Pustaka Indah 

2008 

IPS Terpadu 

Tim Abdi Guru 
Hasan Budi 
Bambang 
Suprapto 

Erlangga 2007 

IPS Terpadu 
Sri Puji Astuti 
dkk 

Erlangga 2007 

4 
SMP Negeri 
1 Jekulo 

Jl Raya Jekulo 
Kudus 

IPS untuk SMP/MTs kelas VII 
(BSE) 

Muh.Nurdin 
S.W. Warsito 
Muh. Nursa’ban 

Pusat perbukuan Departemen 
Pendidikan Nasional dan 
Pustaka Indah 

2008 

Lampiran 2 
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5 
SMP Negeri 
2 Jekulo 

Jl Tanjungrejo 

IPS untuk SMP/MTs kelas VII 
(BSE) 

Muh.Nurdin 
S.W. Warsito 
Muh. Nursa’ban 

Pusat perbukuan Departemen 
Pendidikan Nasional dan 
Pustaka Indah 

2008 

Khazanah Ilmu Pengetahuan 
Sosial I 

Sadirman A.M 
Ending Mulyani 
Dyah Respatsuti 

Tiga Serangkai 2006 

IPS Terpadu untuk SMP dan MTs 
kelas VII 

Y. Sri Puji Asuti 
T.D. 
Hayotamkamo 
N. Suparno 

PT. gelora Aksara Pratama 2007 

6 SMP 1 Bae Jl Colo 

IPS untuk SMP/MTs kelas VII 
(BSE) 

Muh.Nurdin 
S.W. Warsito 
Muh. Nursa’ban 

Pusat perbukuan Departemen 
Pendidikan Nasional dan 
Pustaka Indah 

2008 

Khazanah Ilmu Pengetahuan 
Sosial I 

Sadirman A.M 
Ending Mulyani 
Dyah Respatsuti 

Tiga Serangkai 2006 

7 SMP 2 Bae Jl Gondang Manis 

IPS untuk SMP/MTs kelas VII 
(BSE) 

Muh.Nurdin 
S.W. Warsito 
Muh. Nursa’ban 

Pusat perbukuan Departemen 
Pendidikan Nasional dan 
Pustaka Indah 

2008 

Khazanah Ilmu Pengetahuan 
Sosial I 

Sadirman A.M 
Ending Mulyani 
Dyah Respatsuti 

Tiga Serangkai 2006 

8 SMP 3 Bae Jl Gondang Manis 

IPS untuk SMP/MTs kelas VII 
(BSE) 

Muh.Nurdin 
S.W. Warsito 
Muh. Nursa’ban 

Pusat perbukuan Departemen 
Pendidikan Nasional dan 
Pustaka Indah 

2008 

Khazanah Ilmu Pengetahuan 
Sosial I 

Sadirman A.M 
Ending Mulyani 
Dyah Respatsuti 

Tiga Serangkai 2006 
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9 
SMP Negeri 
1 Mejobo 

Jl Dr. Sutomo 
IPS untuk SMP/MTs kelas VII 
(BSE) 

Muh.Nurdin 
S.W. Warsito 
Muh. Nursa’ban 

Pusat perbukuan Departemen 
Pendidikan Nasional dan 
Pustaka Indah 

2008 

10 
SMP Negeri 
2 Mejobo 

Jl Raya Mejobo 
Kudus 

IPS untuk SMP/MTs kelas VII 
(BSE) 

Muh.Nurdin 
S.W. Warsito 
Muh. Nursa’ban 

Pusat perbukuan Departemen 
Pendidikan Nasional dan 
Pustaka Indah 

2008 

IPS Terpadu 
Agung Feryanto 
Winarti 
Wahyudi Djaja 

PT.Intan Pariwara 2008 

IPS Terpadu Drs. Surandiyono C.V Gravika Dua Tujuh 2010 

11 SMP 1 Jati Jl Getas Pejaten 

IPS untuk SMP/MTs kelas VII 
(BSE) 

Muh.Nurdin 
S.W. Warsito 
Muh. Nursa’ban 

Pusat perbukuan Departemen 
Pendidikan Nasional dan 
Pustaka Indah 

2008 

Khazanah Ilmu Pengetahuan 
Sosial I 

Sadirman A.M 
Ending Mulyani 
Dyah Respatsuti 

Tiga Serangkai 2006 

12 SMP 2 Jati 
Jl AKBP R Agil 
Kusumadya 

IPS untuk SMP/MTs kelas VII 
(BSE) 

Muh.Nurdin 
S.W. Warsito 
Muh. Nursa’ban 

Pusat perbukuan Departemen 
Pendidikan Nasional dan 
Pustaka Indah 

2008 

Khazanah Ilmu Pengetahuan 
Sosial I 

Sadirman A.M 
Ending Mulyani 
Dyah Respatsuti 

Tiga Serangkai 2006 

Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk 
Kelas VII sekolah Menengah 
Pertama 

Nana Sukirman 
Maman Rohiman 
Kosim 

Grafindo Media Pratama 2007 

Ilmu Pengetahuan Sosial 
Ario Kartono 
Sri Ariastuti 
Widya Astuti 

Teguh Karya 2006 

13 SMP 2 Jl Purwodadi IPS untuk SMP/MTs kelas VII Muh.Nurdin Pusat perbukuan Departemen 2008 



95 

 

 

 

Undaan (BSE) S.W. Warsito 
Muh. Nursa’ban 

Pendidikan Nasional dan 
Pustaka Indah 

Khazanah Ilmu Pengetahuan 
Sosial I 

Sadirman A.M 
Ending Mulyani 
Dyah Respatsuti 

Tiga Serangkai 2006 

IPS Terpadu untuk SMP dan MTs 
kelas VII 

Y.Ssri Puji Astuti 
T.D. Haryo 
Utomo 

Glora Pustaka 2006 

14 
SMP 1 
Gebog 

Jl PR Sukun 
IPS untuk SMP/MTs kelas VII 
(BSE) 

Muh.Nurdin 
S.W. Warsito 
Muh. Nursa’ban 

Pusat perbukuan Departemen 
Pendidikan Nasional dan 
Pustaka Indah 

2008 

IPS Terpadu Safrudin, dkk Aneka ilmu 2010 



96 

 

 

 

REKAP DAFTAR PENGGUNAAN BUKU TEKS PELAJARAN YANG 

PALING BANYAK DI GUNAKAN DI SMP PENELITIAN

No Judul Buku Pengarang Penerbit Tahun 
Jumlah 
Sekolah 

1 
IPS untuk SMP/MTs 
kelas VII 
(BSE) 

Muh.Nurdin 
S.W. Warsito 
Muh. Nursa’ban 

Pusat 
perbukuan 
Departemen 
Pendidikan 
Nasional dan 
Pustaka Indah 

2008 14 

2 
Khazanah Ilmu 
Pengetahuan Sosial I 

Sadirman A.M 
Ending Mulyani 
Dyah Respatsuti 

Tiga Serangkai 2006 8 

3 
IPS Terpadu untuk 
SMP dan MTs kelas 
VII 

Y. Sri Puji Asuti 
T.D. Hayotamkamo 
N. Suparno 

PT. gelora 
Aksara Pratama 

2007 2 

4 
Ilmu Pengetahuan 
Sosial 

K.Wardiatmoko Erlangga 2009 1 

5 
Ilmu Pengetahuan 
Sosial 

Kuswardoyo 
Yudistira 2007 1 

6 
Ilmu Pengetahuan 
Sosial 

Ario Kartono 
Sri Ariastuti 
Widya Astuti 

Teguh Karya 2006 1 

7 

Ilmu Pengetahuan 
Sosial Untuk Kelas 
VII sekolah 
Menengah Pertama 

Nana Sukirman 
Maman Rohiman 
Kosim 

Grafindo Media 
Pratama 

2007 1 

8 IPS 2 terpadu Drs. Anwar Kurnia Yudistira 2007 1 

9 IPS Terpadu 
Tim Abdi Guru 
Hasan Budi 
Bambang Suprapto 

Erlangga 2007 1 

10 IPS Terpadu Sri Puji Astuti dkk Erlangga 2007 1 

11 IPS Terpadu 
Agung Feryanto 
Winarti 
Wahyudi Djaja 

PT.Intan 
Pariwara 

2008 1 

12 IPS Terpadu Drs. Surandiyono 
C.V Gravika 
Dua Tujuh 

2010 1 

13 IPS Terpadu Safrudin, dkk Aneka ilmu 2010 1 
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GAMBAR BUKU TEKS PELAJARAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI OBYEK PENELITIAN 
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HASIL ANALISIS KESESUAIAN ISI 

BUKU TEKS PELAJARAN DENGAN 

KURIKULUM TINGKAT SATUAN 

PENDIDIKAN (KTSP) 
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ANALISIS KESESUAIAN ISI BUKU TEKS PELAJARAN DENGAN  

STANDAR KOMPETENSI  KOMPETENSI DASAR 

No 
Standar 

Kompetansi 
Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok 

Buku A Buku B 
Sesuai Tidak Sesuai Tidak 

1 

Memahami 
lingkungan 
kehidupan 
manusia 

Mendeskripsikan  
kehidupan  pada  
masa  pra-aksara 
di Indonesia 

Kehidupan  pada  
masa  pra-aksara 
di Indonesia 

√  √  

2 

M
em

ah
am

i 
p

er
ke

m
ba

ng
an

 m
as

ya
ra

ka
t 

se
ja

k 
m

as
a 

H
in

d
u

-B
u

d
h

a 
sa

m
p

ai
 

m
as

a 
K

ol
on

ia
l 

E
ro

pa
 

Mendeskripsikan 
perkembangan 
masyarakat, 
kebudayaan dan 
pemerintahan pada 
masa Hindu-
Budha, serta 
peninggalan-
peninggalannya 

Perkembangan 
masyarakat, 
kebudayaan dan 
pemerintahan 
pada masa 
Hindu-Budha, 
serta 
peninggalan-
peninggalannya 

√  √  

3 

Mendeskripsikan 
perkembangan 
masyarakat, 
kebudayaan, dan 
pemerintahan pada 
masa Islam di 
Indonesia, serta 
peninggalan-
peninggalannya 

Perkembangan 
masyarakat, 
kebudayaan, dan 
pemerintahan 
pada masa Islam 
di Indonesia, 
serta 
peninggalan-
peninggalannya 

√  √  

4 

Mendeskripsikan 
perkembangan 
masyarakat, 
kebudayaan dan 
pemerintahan pada 
masa Kolonial 
Eropa 

Perkembangan 
masyarakat, 
kebudayaan dan 
pemerintahan 
pada masa 
Kolonial Eropa 

√  √  

Jumlah 4 0 4 0 
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ANALISIS KESESUAIAN ISI BUKU TEKS PELAJARAN 
 DENGAN INDIKATOR 

 

No Indikator 
Buku A Buku B 

Sesuai Tidak Sesuai Tidak 
1 Menjelaskan pengertian  dan kurun waktu masa 

pra –aksara 
√   √ 

2 Mengidentifikasi jenis- jenis manusia Indonesia 
yang hidup pada masa pra- aksara 

√  √  

3 Mendeskripsikan perkembangan kehidupan  pada 
masa pra aksara dan peralatan kehidupan yang 
dipergunakan. 

√  √  

4 Mengidentiifikasi peninggalan –peninggalan 
kebudayaan pada masa pra-aksara. 

√  √  

5 Melacak  kedatangan dan  persebaran nenek 
moyang bangsa Indonesia di Nusantara dengan 
atlas sejarah. 

 √ √  

6 Mendeskripsikan masuk dan berkembangnya 
agama Hindu dan Buddha di Indonesia 

√  √  

7 Menunjukkan pada peta daerah-daerah yang 
dipengaruhi unsur Hindu Buddha di Indonesia  √  √ 

8 Menyusun kronologi perkembangan kerajaan 
Hindu-Buddha ke berbagai wilayah Indonesia √  √  

9 Mengidentifikasi dan memberi contoh 
peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan-
kerajaan bercorak Hindu-Buddha di berbagai 
daerah 

√  √  

10 Melacak proses masuk dan berkembangnya 
agama Islam ke  Indonesia 

√  √  

11 Mendiskrepsikan saluran-saluran Islamisasi di 
Indonesia 

√  √  

12 Menjelaskan cara yang digunakan oleh Wali 
Songo/Ulama lainnya dalam menyebarkan Islam. √  √  

13 Membaca dan membuat peta jalur dan daerah 
penyebaran Islam di Indonesia 

√  √  

14 Menyusun kronologi perkembangan kerajaan 
Islam  di berbagai wilayah Indonesia 

√  √  

15 Mengidentifikasi dan memberi contoh 
peninggalan-peninggalan sejarah     bercorak 
Islam diberbagai    daerah 

√  √  

16 Menguraikan proses masuknya bangsa–bangsa 
Eropa  ke Indonesia  

√  √  

17 Mengidentifikasi cara- cara yang  digunakan 
bangsa Eropa untuk mencapai tujuannya 

√ √ √  

18 Mengidentifikasi reaksi bangsa Indonesia 
terhadap bangsa Eropa  

 √  √ 

19 Mendiskripsikan perkembangan  kehidupan 
masyarakat, kebudayaan ,dan pemerintahan pada 
masa kolonial Eropa 

√   √ 

Jumlah 15 4 15 4 
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PRESENTASE KESESUAIAN ISI BUKU TEKS PELAJARAN  DENGAN 

KURIKULUM   TINGKAT SATUAN PENGAJARAN (KTSP) 

 

  Jumlah SK & KD yang cocok 
Kesesuaian SK & KD  =---------------------------------------------X 100% =        % 
     Jumlah SK & KD 
       
 
     Jumlah Indikator yang cocok 
Kesesuaian Indikator  =---------------------------------------------X 100% =        % 
          Jumlah Indikator 
  
              4 
Kesesuaian SK & KD Buku A  =--------X 100% =  100% 
                                             4 
  
                                                        15 
Kesesuaian Indikator Buku A =----------X 100% =  78,95% 
            19 
 
                                                        4 
Kesesuaian SK & KD Buku B  =--------X 100% =  100% 
            4 
 
                                                       15 
Kesesuaian Indikator Buku B =----------X 100% =  78,95% 
           19 

 
 

Presentase Hasil Analisis Kesesuaian Isi Buku Teks Pelajaran  Dengan 
Kurikulum   Tingkat Satuan Pengajaran (KTSP) 

 No Buku 
Kesesuaian SK & KD 

(%) 
Kesesuaian Indikator 

(%) 
Kriteria 

1 A 100% 78,95% Sesuai 
2 B 100% 78,95% Sesuai 
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Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

 

Kelas VII, Semester  1 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Memahami lingkungan 
kehidupan manusia 

 

 

 

1.1 Mendeskripsikan keragaman bentuk muka 
bumi, proses pembentukan, dan 
dampaknya terhadap kehidupan 

1.2 Mendeskripsikan  kehidupan  pada  masa  
pra-aksara di Indonesia 

2. Memahami kehidupan 
sosial manusia 

 

2.1 Mendeskripsikan interaksi sebagai proses 
sosial 

2.2 Mendeskripsikan sosialisasi sebagai proses 
pembentukan kepribadian 

2.3 Mengidentifikasi bentuk-bentuk  interaksi 
sosial 

2.4 Menguraikan proses interaksi sosial 

3. Memahami usaha 
manusia memenuhi 
kebutuhan 

3.1 Mendeskripsikan manusia sebagai makhluk 
sosial dan ekonomi yang bermoral dalam 
memenuhi kebutuhan  

3.2 Mengidentifikasi tindakan ekonomi  
berdasarkan motif dan prinsip ekonomi 
dalam berbagai kegiatan sehari-hari 

4. Memahami usaha 
manusia untuk 
mengenali  
perkembangan 
lingkungannya 

 

 

 

 

 

4.1 Menggunakan peta, atlas, dan globe untuk 
mendapatkan informasi keruangan 

4.2 Membuat sketsa dan peta wilayah yang 
menggambarkan objek geografi 

4.3 Mendeskripsikan kondisi geografis dan 
penduduk 

4.4 Mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi 
di atmosfer dan hidrosfer, serta dampaknya 
terhadap kehidupan 

5.Memahami 
perkembangan 

5.1 Mendeskripsikan perkembangan 
masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan 
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masyarakat sejak 
masa Hindu-Budha 
sampai masa 
Kolonial Eropa 

 

pada masa Hindu-Budha, serta 
peninggalan-peninggalannya 

5.2 Mendeskripsikan perkembangan 
masyarakat, kebudayaan, dan 
pemerintahan pada masa Islam di 
Indonesia, serta peninggalan-
peninggalannya 

5.3  Mendeskripsikan perkembangan 
masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan 
pada masa Kolonial Eropa 

6.   Memahami kegiatan 
ekonomi masyarakat 

6.1 Mendeskripsikan pola kegiatan ekonomi 
penduduk, penggunaan lahan dan pola 
permukiman berdasarkan kondisi fisik 
permukaan bumi 

6.2 Mendeskripsikan kegiatan pokok ekonomi 
yang meliputi kegiatan konsumsi, 
produksi, dan distribusi barang/jasa 

6.3 Mendeskripsikan peran badan usaha, 
termasuk koperasi, sebagai tempat 
berlangsungnya proses produksi dalam 
kaitannya dengan pelaku ekonomi 

6.4 Mengungkapkan gagasan kreatif dalam 
tindakan ekonomi untuk mencapai 
kemandirian dan kesejahteraan 
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SILABUS 
Sekolah   : SMP Negeri 4 Kudus 
Kelas   : VII (tujuh) 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Semester  : 1 (satu) 

  
Standar Kompetensi : 1.  Memahami lingkungan kehidupan manusia. 
 

Kompetensi  
Dasar 

Materi 
Pokok/ 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber  
Belajar 

Karakteristik 
Teknik Bentuk 

 Instrumen 
Contoh 

Instrumen 
1.2.Mendeskrip

sikan 
kehidupan 
pada masa 
pra-aksara 
di 
Indonesia. 

Pengertian dan 
kurun waktu pra-
aksara 
 
 
 
Jenis-jenis 
manusia 
Indonesia yang 
hidup pada masa
pra –aksara  
 
 
 
 
Perkembangan 
kehidupan pada 
masa  pra-aksara. 
 
 
 

Membaca referensi 
untuk merumuskan 
pengertian dan kurun 
waktu masa pra -aksara 
  
Dengan Atlas Sejarah 
dan foto –foto/ gambar 
mengamati jenis-jenis 
manusia Indonesia yang 
hidup pada masa Pra-
aksara  

 
Membaca buku 
referensi, mengamati 
gambar dan diskusi  
untuk menelaah 
kehidupan pada masa 
pra-aksara dan peralatan 

 Menjelaskan 
pengertian  dan 
kurun waktu masa 
pra aksara 

 
 
 Mengidentifikasi 

jenis- jenis 
manusia Indonesia 
yang hidup pada 
masa pra aksara 

 
 
 
 
 Mendeskripsikan 

perkembangan 
kehidupan  pada 
masa pra- aksara 
dan peralatan 
kehidupan yang 

Tes tulis 
 
 
 
 
 

Penugasan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes tulis 
 
 
 

Tes Uraian 
 
 
 
 
 
Tugas rumah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tes Uraian 
 
 
 
 

 Jelaskan pengertian 
masa pra aksara. 
 
 
 
 
Kumpulkan gambar 
manusia purba dan 
peninggalan 
kebudayaannya serta 
kelompokkan sesuai 
kurun waktunya 
kemudian buatlah 
mading  Secara 
berkelompok 
 
Berilah contoh-contoh 
peralatan yang 
dipergunakan pada masa 
berburu! 
 

8 JP Buku sumber 
yang relefan 
Atlas Sejarah, 
Foto –foto, 
Gambar –
gambar 
sejarah, 
Musium, 
Situs sejarah 

 
 
 

Berpikir 
logis, kritis, 
kreatif dan 
inovatif 
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Kompetensi  

Dasar 

Materi 
Pokok/ 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber  
Belajar 

Karakteristik 
Teknik Bentuk 

 Instrumen 
Contoh 

Instrumen 
 
 
Peninggalan –
peninggalan 
kebudayaan. 
 
 
 
 
 
 
 
Kedatangan 
nenek moyang 
dari Yunan 
tersebar di 
Nusantara. 

yang digunakan. 
 
Membaca buku 
referensi dan 
mengamati gambar 
untuk mengidentifikasi 
peninggalan –
peninggalan 
kebudayaan pada masa 
pra aksara. 
 
Mengamati atlas sejarah 
kedatangan dan 
persebaran nenek 
moyang bangsa 
Indonesia. 

dipergunakan. 
 
 

 Mengidentiifikasi 
peninggalan –
peninggalan 
kebudayaan pada 
masa pra-aksara. 
 
 
 

 Melacak  
kedatangan dan  
persebaran nenek 
moyang bangsa 
Indonesia di 
Nusantara dengan 
atlas sejarah. 

 
 
 
 
 
 
Tes tulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penugasan 

 
 
 
 
Tes pilihan 
ganda 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas rumah 

 
 
 
 
Peninggalan budaya 
Megalithikum 
diantaranya ialah .... 
a.menhir dan dolmen 
b.nekara dan menhir 
c.sarkopagus dan dolmen 
d.kapak lonjong dan 
moko 
 
Buatlah peta kedatangan 
dan persebaran nenek 
moyang bangsa 
Indonesia di Nusantara! 
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Standar Kompetensi : 5. Memahami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu-Buddha sampai masa Kolonial Eropa. 

 
Kompetensi 

Dasar 

Materi 
Pokok/ 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Karakteristik 
Teknik 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

5.1 Mendeskri
psikan 
perkem-
bangan 
masyara-
kat, 
kebudaya-
an, dan 
pemerintah
an pada 
masa 
Hindu-
Buddha 
serta 
peninggala
n-pening-
galannya. 

Peranan 
perdagangan 
dalam proses 
masuk dan 
berkembangny
a agama Hindu 
dan Buddha ke 
Indonesia 
 
Peta daerah 
yang di 
pengaruhi dan 
tidak 
dipengaruhi 
unsur Hindu 
dan Buddha 
 
 
 
 
 
Perkembangan 
kerajaan Hindu 
Buddha (Kutai, 
Taruma 
Negara, Mata-

Membaca  referensi dan 
mengamati atlas sejarah 
tentang masuk dan 
berkembangnya agama 
Hindu Buddha di Indonesia 
 
 
 
 
Mengamati peta daerah 
yang dipengaruhi dan tidak 
dipengaruhi unsur Hindu 
dan Buddha  
 
 
 
 
 
 
 
 
Membaca referensi dan 
mengamati gambar serta 
berdiskusi untuk menyusun 
secara kronologi 
perkembagan kerajaan 

 Mendeskripsikan 
proses masuk dan 
berkembangnya 
agama Hindu dan 
Buddha di 
Indonesia 
 
 
 

 Menunjukkan 
pada peta daerah-
daerah yang 
dipengaruhi dan 
tidak dipengaruihi 
unsur Hindu 
Buddha di 
Indonesia 
 
 
 
 

 Menyusun 
kronologi 
perkembangan 
kerajaan Hindu-
Buddha ke 

Tes tulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penugasan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes tulis 
 
 
 
 

 Tes Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas rumah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes pilihan ganda 
 
 
 
 

Jelaskan proses 
masuknya agama 
Hindu dan Buddha ke 
Indonesia ! 
 
 
 
 
 
Kumpulkan gambar 
peninggalan kerajaan 
Hindu-Budha dan 
kelompokkan sesuai 
corak keagamaannya ! 
 
Buat secara kelompok 
peta daerah-daerah di 
Indonesia yang 
dipengaruhi unsur 
Hindu dan Budha ! 

 
Kerajaan Sriwijaya 
dapat berkembang 
besar karena berbagai 
faktor diantaranya 
ialah... 

 
6 JP 

Buku sumber 
yang relevan  
Atlas sejarah  
Foto dan 
gambar  
Benda reflika 
Musium 
 
Situs sejarah 

Berpikir 
logis, kritis, 
dan 
menghargai 
keberagaman 



107 

 

 

 

 
Kompetensi 

Dasar 

Materi 
Pokok/ 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Karakteristik 
Teknik 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

ram kuno, 
Sriwijaya,Kedi-
ri,Singasari, 
dan Majapahit). 
 
 
 
 
 
 
Peninggalan –
peninggalan 
sejarah 
Kerajaan yang 
bercorak Hindu 
dan Buddha  

 

Hindu dan Buddha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengamati gambar untuk 
mengenal peninggalan –
peninggalan sejarah 
kerajaan –kerajaan Hindu 
dan Buddha di Indonesia 
 
 

berbagai wilayah 
Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mengidentifikasi 
dan memberi 
contoh 
peninggalan-
peninggalan 
sejarah kerajaan-
kerajaan bercorak 
Hindu-Buddha di 
berbagai daerah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penugasan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas rumah 

wilayahnya sangat luas  
hasil hutannya 
melimpah 
memiliki angkatan laut 
yang luas 
berhasil menarik pajak 
dari pedagang luar 
negeri 
 
Kumpulkan gambar –
gambar peninggalan 
sejarah kerajaan –
kerajaan Hindu dan 
Buddha dan 
kelompokkan masing –
masing sesuai corak 
agamanya 

 
5.2 Mendeskri

psikan 
perkem-
bangan 
masyara-
kat, 
kebudaya-
an, dan 

 
Masuk dan 
berkembangny
a agama Islam 
melalui 
aktivitas 
pelayaran dan 
perdagangan 
antara Asia 

 
Mengamati peta dan 
gambar-gambar untuk 
mendeskripsikan masuk 
dan berkemangnya agama 
Islam ke Indonesia 

 Melacak  masuk 
dan berkem-
bangnya agama 
Islam ke  
Indonesia 
 
 
 

 
Tes tulis 
 
 
 
 
 
 
 

TesPilihan 
Ganda 
 
 
 
 
 
 

 
Masuknya agama Islam 
di Indonesia 
diantaranya terjadi 
melalui.... 
a.proses     
perdagangan 
b.perluasan wilayah 
c.perebutan   pengaruh 

 
8 JP 

 
Buku sumber 
yang relevan 
 
Atlas 
Sejarah 
 
Foto 
Fo /gambar 

 
Berpikir logis, 
kritis dan 
menghargai 
keberagaman 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 
Pokok/ 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Karakteristik 
Teknik 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

pemerintah
an pada 
masa Islam 
di 
Indonesia, 
serta 
pening-
galan-
pening-
galannya. 

Barat, India 
dan Cina. 
 
 
 
 
 
 
 
Saluran-saluran 
Islamisasi di 
Indonesia. 
 
 
Peranan 
pedagang dan 
Wali (ulama) 
dalam proses 
awal 
perkembangan 
Islam di 
Indonesia 
 
Peta jalur dan 
daerah 
penyebaran  
Islam di 
Indonesia 

 
 
 
Diskusi kelompok tentang 
saluran-saluran Islamisasi 
di Indonesia. 
 
 
 
Tanya jawab tentang cara 
yang digunakan oleh para 
pedagang dan Wali (ulama) 
dalam proses awal 
perkembangan Islam di 
Indonesia 
 
 
 
 
 
 
Membaca dan mengamati 
peta jalur penyebaran Islam 
serta diskusi membahas 
daerah-daerah di Indonesia 
yang dipengaruhi agama 
Islam 
 

 
 
 

 Mendeskripsikan 
saluran-saluran 
Islamisasi di 
Indonesia. 
 
 

 Mendiskrepsikan 
cara yang 
digunakan oleh 
para pedagang 
dan Wali (ulama) 
dalam proses 
awal 
perkembangan 
Islam di indonesia 
 

  
 Membaca dan 

membuat peta 
jalur dan daerah 
penyebaran Islam 
di Indonesia 
 

 Menyusun 
kronologi 

 
 
 
Tes 
Tertulis 
 
 
 
 
Tes tulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penugasan 
 
 
 
 
 
 
Tes tulis 

 
 
 
Tes Uraian 
 
 
 
 
 
Tes Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas rumah 
 
 
 
 
 
 
Tes Uraian 

d.pengembangan    
kebudayaan 

 
Jelaskan saluran-
saluran Islamisasi di 
Indonesia ! 
 
 
 
Jelaskan peranan 
Sunan Gunung jati 
dalam proses awal 
perkembangan Islam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buatlah secara 
kelompok peta jalur 
penyebaran Islam dan 
berilah batas –batas 
daerah-daerah di 
Indonesia yang 

peniggalan 
bercorak 
Islam 
 
Ensiklopedi 
Islam 
 
Musium 
 
Situs sejarah 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 
Pokok/ 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Karakteristik 
Teknik 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

 
 
 
Kronologi 
perkembangan 
kerajaan Islam 
di berbagai 
wilayah 
Indonesia 
 
Contoh 
peninggalan –
peninggalan 
sejarah  
bercorak Islam  
di berbagai 
daerah  

Membaca referensi untuk 
membahas perkembangan 
kerajaan Islam di berbagai 
wilayah Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengamati gambar-gambar 
dan bertanya jawab tentang 
peninggalan sejarah 
bercorak Islam di berbagai 
daerah di Indonesia. 

perkem-bangan 
kerajaan Islam  di 
berbagai wilayah 
Indonesia 
 
 

 Mengidentifikasi 
dan memberi 
contoh 
peninggalan- 
peninggalan 
sejarah bercorak 
Islam diberbagai 
daerah di 
Indonesia 
 

 *Mengidentifikasi 
persamaan &  
 perbedaan bentuk 
& ciri-ciri  
peninggalan 
sejarah yang  
 bercorak islam di 
berbagai   daerah 

 
 
 
 
 
 
 
Penugasan 

 
 
 
 
 
 
 
Tugas rumah 

 
 

 

dipengaruhi agama 
Islam 
Jelaskan faktor-faktor 
penyebab kerajaan 
Aceh dapat 
berkembang pesat 
 
 
 
 
Kumpulkan gambar-
gambar peninggalan 
sejarah yang bercorak 
Islam di Indonesia dan 
lakukan pemajangan ! 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 
Pokok/ 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Karakteristik 
Teknik 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

 
5.3 Mendeskri

psikan 
perkem-
bangan 
masyara-
kat, 
kebudaya-
an, dan 
pemerintah
an pada 
masa 
Kolonial 
Eropa 

 
Proses 
masuknya 
bangsa-bangsa 
Eropa  
ke Indonesia  
  
Cara-cara yang 
digunakan 
bangsa Eropa 
untuk 
mencapai 
tujuannya  
 
Reaksi Bangsa 
Indonesia 
terhadap 
bangsa Eropa; 
perlawanan 
terhadap  
Portugis, 
Spanyol 
dan VOC 
 
 
Mendeskripsik
an 
perkembangan 

 
Melacak proses masuknya 
bangsa-bangsa Eropa 
dengan mengamati peta 
penjelajahan samodra.  
 
 
Membaca buku referensi  
tentang cara-cara yang 
digunakan bangsa Eropa 
untuk mencapai tujuannya,  
 
 
 
Membaca referensi dan 
mengamati gambar-gambar 
perlawanan terhadap 
Portugis ,Spanyol dan VOC 
 
 
 
 
 
 
Berdiskusi tentang 
perkembangan kehidupan 
masyarakat ,kebudaya an 
dan pemerintahan pada 

 Menguraikan 
proses masuknya 
bangsa–bangsa 
Eropa  ke 
Indonesia  

  
 Mengidentifikasi 

cara- cara yang  
digunakan bangsa 
Eropa untuk 
mencapai 
tujuannya  

  
 Mengidentifikasi 

reaksi bangsa 
Indonesia 
terhadap bangsa 
Eropa  

  
  
  
  
  
 Mendiskripsikan 

perkembang an  
kehidupan 

 
Tes Tulis 
 
 
 
 
 
Tes Tulis  
 
 
 
 
 
 
Penugasan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes tulis 
 
 
 

 
Tes Uraian 
 
 
 
 
 
Tes Uraian 
 
 
 
 
 
 
Tugas rumah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes Uraian 

 
 
 

 
Jelaskan Tujuan bangsa 
Eropa datang ke 
Indonesia ! 
 
 
 
Jelaskan cara –cara 
yang digunakan bangsa 
Eropa untuk mencapai 
tujuannya.  
 
 
 
Kumpulkan 
foto/gambar 
perlawanan terhadap 
Portugis, 
Spanyol dan VOC dan 
buatlah mading dan 
urutkan kronologis 
 
 
 
Bandingkan perbedaan 
kehidupan 
pemerintahan di 
Indonesia, sebelum dan 

 
6 JP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Buku sumber 
yang relevan 
 
Atlas Sejarah 
 
Foto/ gambar  
 

 

 
Berpikir 
logis, kritis, 
dan 
nasionalis  
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 
Pokok/ 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Karakteristik 
Teknik 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

ma syarakat, 
kebudayaan  
dan 
pemerintahan 
pada masa 
kolonial  Eropa 

masa kolonial Eropa       masyarakat, kebu 
dayaan ,dan 
pemerintahan 
pada masa 
kolonial Eropa 

  sesudah masa kolonial 
Eropa ! 

 

 
 

Mengetahui             Kudus,  2 November  2010      
Kepala SMP  Negeri 4 Kudus           Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
H. Parjiyono, S.Pd, M.Pd           Puji Harirayuni, S.Pd 
NIP. 19570921 197903 1 005                  NIP. 19611017 198601 2 001 
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Hasil Analisis Tingkat Keterbacaan 

 Buku Teks Pelajaran 

 

Lampiran 5 
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Mari Belajar  IPS untuk SMP/MTs Kelas VII 

 

Wacana A1 1 halaman 33 

Dengan dimulainya zaman logam, bukan berarti berakhirnya zaman batu, 

karena pada zaman logampun alat-alat dari batu terus berkembang bahkan sampai 

sekarang. Sesungguhnya, nama  zaman logam hanyalah untuk menyatakan bahwa 

pada zaman tersebut alat-alat dari logam telah dikenal dan digunakan secara 

dominan. 

Perkembangan zaman logam di Indonesia berbeda dengan yang ada di 

Eropa, karena zaman logam di Eropa mengalami tiga pembagian zaman, yaitu 

zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Sedangkan di Indonesia 

khususnya dan Asia Tenggara umumnya tidak mengalami zaman tembaga tetapi 

langsung memasuki aman perunggu dan besi secara bersamaan. Dan hasil temuan 

yang lebih dominan adalah alat-alat dari perunggu sehingga zaman logam disebut 

juga dengan zaman perungggu. 

 

Keterangan = jumlah 100 kata. 

Jumlah kalimat per 100 kata : 4,5 

Jumlah suku kata per 100 kata : 272 

Jumlah suku kata  x  bilangan 0.6 : 163 

Titik pertemuan   : 4,5:163 

Tingkat kelas pembaca  : 12 

Kriteria     : Sulit 
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Wacana A1 2 halaman 41 

 

Seni ukir dan seni hias yang diterapkan pada benda-benda megalitik 

mengalami kemajuan yang pesat.Sedangkan yang sangat menonjol pada masa 

perundagian ini adalah kepercayaan kepada arwah nenek moyang, karena 

dipercaya sangat besar. 

Pengaruhnya terhadap perjalanan hidup manusia dan masyarakatnya. Oleh 

karena itu, arwah nenek moyang harus diperhatikan dan dipuaskan melalui 

upacara-upacara. Kehidupan dalam masyarakat masa perundagian adalah hidup 

yang penuh rasa setia kawan. Perasaan solidaritas ini tertanam dalam hati setiap 

orang sebagai warisan dari nenek moyang.  

 

Keterangan = jumlah 75 kata. 

 

Jumlah kalimat per 100 kata : 6 x 1,25 = 7,5 

Jumlah suku kata per 100 kata : 237 x 1,25  = 296 

Jumlah suku kata  x  bilangan 0.6 : 178 

Titik pertemuan   : 7,5: 178 

Tingkat kelas pembaca  : 16 

Kriteria     : Sulit 
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Wacana A2 1 halaman 176 

 

Sebelum pengaruh Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, sebenarnya 

bangsa Indonesia sudah mempunyai adat istiadat, kebiasaan, maupun kepercayaan 

yang dipelihara, hidup, dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nenek 

moyang bangsa Indonesia waktu itu telah mempunyai kepercayaan animisme dan 

dinamisme, sampai dengan pengaruh Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. 

Namun animisme dan dinamisme tidak langsung hilang meskipun agama Hindu 

dan Buddha sudah menjadi agama mereka. Mereka tidak menerima begitu saja 

semua pengaruh yang masuk, namun hanya menerima unsur-unsur yang sesuai 

dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pengaruh Hindu dan Buddha telah 

membaur menjadi satu dengan kepercayaan dan keyakinan yang telah ada 

sebelumnya sehingga semakin memperkaya khasanah budaya bangsa Indonesia. 

 

Keterangan = jumlah 100 kata. 

 

Jumlah kalimat per 100 kata : 4,8 

Jumlah suku kata per 100 kata : 268 

Jumlah suku kata  x  bilangan 0.6 : 161 

Titik pertemuan   : 4,8:161 

Tingkat kelas pembaca  : 12 

Kriteria     : Sulit 
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Wacana A2 2 halaman 185 

Hayam Wuruk diserahi tahta Kerajaan Majapahit dengan  gelar Sri 

Rajasanegara. Saat itu ia masih berusia 16  tahun. Dalam menjalankan 

pemerintahan, Hayam  Wuruk didampingi Mahapatih Gajah Mada, yang 

menjalankan pemerintahan sipil dan militer secara lengkap. 

Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya ketika rajanya Hayam 

Wuruk dan patihnya Gajah Mada. Saat itu wilayah kekuasaan Majapahit hampir 

meliputi seluruh nusantara, termasuk Tumasik (Singapura) dan Semenanjung 

Melayu. Pengaruhnya bahkan sampai ke Filipina Selatan, Thailand (Champa), dan 

Indocina. 

 

Keterangan = jumlah 72 kata. 

 

Jumlah kalimat per 100 kata : 6 x 1.42 = 8,5 

Jumlah suku kata per 100 kata : 250 x 1.42 = 355 

Jumlah suku kata  x  bilangan 0.6 : 213 

Titik pertemuan   : 8,5:213 

Tingkat kelas pembaca  : Invalid 

Kriteria     : Invalid 
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Wacana A3 1 halaman 196 

 

Penyebaran pengaruh Islam yang berasal dari jazirah Arab ke Asia dan 

benua lainnya, menimbulkan pusat-pusat agama Islam di kawasan tersebut, yang 

berperan sebagai pusat pemerintahan dan peradaban, juga berperan dalam 

penyebaran pengaruh Islam ke wilayah sekitarnya. Indonesia telah mengadakan 

hubungan ekonomi, hubungan sosial, dan hubungan politik dengan pusat-pusat 

Islam di Asia Selatan maupun pusat-pusat Islam lainnya. 

Hubungan dalam bidang ekonomi sudah dilaksanakan sejak lama. Lebih-

lebih pada abad ke-7, dimana perdagangan begitu ramainya, terutama di Selat 

Malaka. Sedangkan bandar-bandar Indonesia berada di seputar Selat Malaka, yang 

tentu saja sangat ramai dikunjungi pedagang mancanegara. Hasil hutan dan 

rempah-rempah dari Indonesia turut diperdagangkan, bahkan merupakan barang 

dagangan yang sangat laku. 

  

Keterangan = jumlah 100 kata. 

 

Jumlah kalimat per 100 kata : 5,5 

Jumlah suku kata per 100 kata : 281 

Jumlah suku kata  x  bilangan 0.6 : 169 

Titik pertemuan   : 5,5:169 

Tingkat kelas pembaca  : 13 

Kriteria     : Sulit 
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Wacana A3 2 halaman 211 

Masjid adalah tempat orang Islam melakukan ibadah sholat. Masjid 

berukuran besar sehingga mampu menampung banyak orang yang sholat 

berjamaah, terutama pada sholat Jumat, sholat pada Hari Raya Idul Fitri, maupun 

Idul Kurban. Langgar atau surau juga tempat orang Islam melakukan ibadah 

sholat sehari-hari, namun ukurannya lebih kecil. 

Bangunan masjid dan langgar atau surau di Indonesia hampir sama, yaitu 

bangunan berbentuk persegi, dengan tambahan serambi di bagian depan maupun 

kiri dan kanannya. Masjid biasanya menghadap ke timur, karena kiblat bagi orang 

Indonesia ada di sebelah barat. Semua bangunan masjid peninggalan sejarah Islam 

yang ada di Indonesia kena pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha. Masjid 

peninggalan sejarah yang bercorak Islam antara lain Masjid Demak, Masjid 

Sendang Duwur (Tuban), Masjid Kasepuhan (Cirebon), Masjid dan Menara 

Kudus, Masjid Baiturrahman (Aceh), Masjid Sunan Ampel (Surabaya). 

 

Keterangan = jumlah 100 kata. 

 

Jumlah kalimat per 100 kata : 5,3 

Jumlah suku kata per 100 kata : 246 

Jumlah suku kata  x  bilangan 0.6 : 148 

Titik pertemuan   : 5,3:148 

Tingkat kelas pembaca  : 9 

Kriteria     :Sulit 
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Wacana A4 1 halaman 233 

 

Pada saat  itu, di Indonesia sudah berdiri sejumlah Kerajaan Islam, yang 

tersebar di Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Para penguasanya 

sekaligus berdagang dan memegang kendali perdagangan rempah-rempah di 

wilayah masing-masing. Dengan datangnya bangsa Eropa ke Indonesia, dengan 

tujuan yang tidak diinginkan, jelas menimbulkan konflik yang berkepanjangan, 

yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yaitu ketika bangsa Indonesia menjalin 

hubungan dagang dengan Cina, India, ataupun Arab. 

Setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, bangsa Eropa yang 

paling terkena dampak buruknya berupa kesulitan ekonomi adalah bangsa 

Portugis dan Spanyol. Kemudian bangsa Portugis dan Spanyol mengadakan 

penjelajahan samudera untuk mencari kekayaan dan menggelar jajahan. 

Selanjutnya diikuti oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya, yaitu Inggris dan Belanda. 

 

Keterangan = jumlah 100 kata. 

 

Jumlah kalimat per 100 kata : 5,7 

Jumlah suku kata per 100 kata : 276 

Jumlah suku kata  x  bilangan 0.6 : 166 

Titik pertemuan   : 5.7:166 

Tingkat kelas pembaca  : 12 

Kriteria     : Sulit 
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Wacana A4 2 halaman 230. 

Tanam Paksa adalah peraturan yang mewajibkan setiap desa untuk 

menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, 

khususnya kopi, tebu, dan nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah 

kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada 

pemerintah kolonial juga. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 

75 hari dalam setahun (20) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi 

semacam  pajak. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding 

sistem monopoli VOC. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan 

besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia Belanda pada 

tahun 1835 hingga 1940.  

 

Keterangan = jumlah 100 kata. 

Jumlah kalimat per 100 kata : 8 

Jumlah suku kata per 100 kata : 271 

Jumlah suku kata  x  bilangan 0.6 : 163 

Titik pertemuan   : 8:163 

Tingkat kelas pembaca  : 11 

Kriteria     : Sulit 
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Khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial I 

 

Wacana B1 1 Halaman  31 

Zaman kuarter merupakan zaman yang terpenting karena mulai adanya 

kehidupan manusia yang lebih sempurna. Zaman kuarter ini terbagi menjadi 

zaman Pleistisen dan holosen. Zaman Pleistosen atau zaman kuarter awal, 

keadaan alamnya belum sempurna seperti sekarang ini. Baru setelah Zaman 

holosen (aluvium) keadaan bumi dapat dikatakatakan sudah lebih sempurna. 

Begitu juga tumbuhannya berbgai jenis flora dan fauna. Tanaman ini tumbuh liar 

dihutan belukar. Disamping itu juga sudah dikenal adanya ladang dan 

persawahan, misalnya jagung. 

Jenis fauna (hewan) yang hidup pada saat itu juga sudah bermacam-

macam, antara lain gajah, banteng, kerbau liar, badak, tapir, harimau, babi rusa, 

berjenis-jenis burung, dan kalong. Jenis-jenis binatang zaman purba ini juga sama 

seperti jenis hewan yang ada sekarang. Hanya saja, tubuh bentuk hewan-hewan  di 

zaman purba lebih besar. 

Keterangan = jumlah 100 kata. 

Jumlah kalimat per 100 kata : 8,1 

Jumlah suku kata per 100 kata : 236 

Jumlah suku kata  x  bilangan 0.6 : 142 

Titik pertemuan   : 8,1:142 

Tingkat kelas pembaca  : 7 

Kriteria     : Sesuai 
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Wacana B1 2 Halaman  42 

Kebudayaan logam juga dikenal sebagai masa perundagian. Setelah 

manusia mengembangkan hidup bercocok tanam bertempat tinggal  menetap, 

mereka mulai mengenal tekhnologi tahap awal. Pada saat itu manusia mulai 

mengenal pertukangan. 

Mereka sudah mulai mengembangkan keterampilan-keterampilan tertentu 

untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan keinginan kebiyuhan. Mereka mulai 

mengenal pembuatan alat-alat dari perunggu. 

Pada masa perundagian, manusia tidak hanya mengenal peralatan kerja, 

seperti kapak dan beliung, tetapi sudah membuat peralatan-peralatan lain yang 

dapat melengkapi kehidupan manusia. Mereka sudah mengenal bahan perunggu 

dan besi. Peralatan dan hasil tekhnologi pada masa perundagian itu, antara lain 

sebagai berikut. 

 

Keterangan = jumlah 91 kata. 

Jumlah kalimat per 100 kata : 8 x 1,11 = 8,1 

Jumlah suku kata per 100 kata : 265 x 1,11 = 294 

Jumlah suku kata  x  bilangan 0.6 : 176 

Titik pertemuan   : 8,1:176 

Tingkat kelas pembaca  : Invalid 

Kriteria     : Invalid 
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Wacana B2 1 Halaman  191 

Pada awalnya buddha bukanlah merupakan agama, dalam arti menyembah 

atau memuja dewa atau Tuhan. Agama Buddha merupakan ajaran yang bertujuan 

membebaskan manusia dari samsara (kesengsaraan). Ajaran itu kemudian oleh 

para pemeluknya diyakini sebagai agama Buddha. 

Agama Buddha lahir di India. Mula pertama diajarkan oleh seorang 

pangeran yang bernama Sidharta Gautama. Ia adalah putra Raja Sudhodana dari 

kerajaan Kosala di Kapilawastu. Pangeran Sidharta tidak menyenangi 

kemewahan. Ia kemudian meninggalkan  istana dan pergi ketengah hutan di Bodh 

Gaya untuk bertapa. 

Ia bertapa dibawah sebuah pohon dan kemudian mendaptkan bodhi 

(penerangan yang sempurna). Oleh karena itu, pohon tersebut dikenal dengan 

nama  pohon bodhi. Peristiwa itu terjadi pada tahun 531 SM saat usia Pangeran 

Sidharta Gautama 35 tahun. Setelah mandapatkan bodhi, Pangeran Sidharta 

Gautama dikenal sebagai Sang Buddha (yang disinari). 

 

Keterangan = jumlah 100 kata. 

Jumlah kalimat per 100 kata : 9 

Jumlah suku kata per 100 kata : 260 

Jumlah suku kata  x  bilangan 0.6 : 156 

Titik pertemuan   : 9:156 

Tingkat kelas pembaca  : 8 

Kriteria     : Sesuai 
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Wacana B2 2 Halaman  229 

Candi berasal dari perkataan candika, yakni nama Dewi Durga sebagai 

Dewi Maut. Terkait dengan itu, candi memang merupakan bagunan untuk 

memuliakan atau memperingati orang yang telah wafat, terutama para raja atau 

orang-orang terkemuka. Oleh karena itu, ada pendapat bahwa candi berfungsi 

sebagai makam. Akan tetapi, yang dimakamkan atau dikuburkan bukan jenazah, 

melainkan abu jenazah dan benda-benda lain. Namun, dalam perkembangannya 

banyak pendapat bahwa candi adalah bangunan suci tempat pemujaan. 

Bagunan candi itu ada yang terkait dengan agamaHindu dan juga agama Buddha. 

Candi prambanan adalah candi agama Hindu, sedang candi Borobudur adalah 

candi agama Buddha. Kedua candi itu memiliki perbedaan. Perbedaan yang 

terlihat mencolok adalah puncak candi berbentuk ratna, sedangakan candi Buddha 

berbentuk stupa. Coba periksa kembali pada gambar Candi Prambanan dan candi 

Borobudur tadi. 

 

Keterangan = jumlah 100 kata. 

Jumlah kalimat per 100 kata : 8,1 

Jumlah suku kata per 100 kata : 248 

Jumlah suku kata  x  bilangan 0.6 : 149 

Titik pertemuan   : 8,1:149 

Tingkat kelas pembaca  : 7 

Kriteria     : Sesuai 
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Wacana B3 1 Halaman  239 

 

Di pusat-pusat perdagangan di Indonesia itu para pedagang Arab, Persia, 

dan gujarat, singgah dan melakukan bongkar muat barang dagangan. Mereka aktif 

melakukan hubungan dagang dengan penduduk Indonesia. Para pedagang dari 

luar itu tinggal di pusat-pusat perdagangan untuk beberapa saat guna melakukan 

aktifitas dagangnya. Untuk melanjutkan pelayaran mereka harus menanti arah 

angin yang tepat dan hanya perdagangan terjadilah pergaulan dengan para 

pedagang Indonesia. Didalam pergaulan itu berkembang ke arah pengenalan 

agama dan kebudayaan. Para pedagang Arab, Persia, maupun Gujarat pada saat 

itu adalah penganut Islam. 

Penduduk Indonesia yang saat itu memeluk agama Hindu-Buddha bahkan 

mungkin animisme, mulai tertarik dengan agama Islam, agama baru tersebut 

mengajarkan tauhid (keesaan Tuhan) dan prinsip persamaan. Banyak diantara para 

pedagang pribumi mulai menganut islam. 

 

Keterangan = jumlah 100 kata. 

Jumlah kalimat per 100 kata : 6,6 

Jumlah suku kata per 100 kata : 260 

Jumlah suku kata  x  bilangan 0.6 : 156 

Titik pertemuan   : 6,6:156 

Tingkat kelas pembaca  : 9 

Kriteria     : Sulit 
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Wacana B3 2 Halaman  262 

 

Setiap orang islam yang meninggal, wajib dikuburkan atau dimakamkan. 

Dimakam itu umumnya dipancangkan nisan sebagai tanda tempat dikuburkannya 

jenazah. Bentuk makam yang ada di Indonesia disesuaikan dengan kebudayaan 

dan tradisi daerah masing-masing. Begitu juga dengan nisan, bentuknya 

bermacam-macam. 

Makam para wali apalagi raja, batu nisannya sangat mewah. Selain batu 

nisan yang mewah diberi bagunan cungkup yang megah. Misalnya, kompleks 

makam Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Giri. 

Makam-makam para wali tersebut biasanya satu komplek dengan masjid. 

Letak makam itu biasanya berada dibelakang masjid. Oleh karena itu, dikenal 

dengan istilah masjid makam, misalnya makam di Demak dan Masjid makam 

Sunan Ampel. 

Keterangan = jumlah 100 kata. 

Jumlah kalimat per 100 kata : 10 

Jumlah suku kata per 100 kata : 246 

Jumlah suku kata  x  bilangan 0.6 : 147 

Titik pertemuan   : 10:147 

Tingkat kelas pembaca  : 7 

Kriteria     : Sesuai 
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Wacana B4 1 Halaman  270 

Letak Indonesia yang setrategis akan sangat menguntungkan bagi kegiatan 

pelayaran dan perdagangan. Sejak awal tahun Masehi, kegiatan pelayaran dan 

perdagangan di Indonesia sudah mulai berkembang, bahkan tiap tahunnya makin 

meningkat. Pada sekitar tahun 1500 sudah begitu banyak pedagang dari luar, 

seperti dari Cina, Campa, Siam, Arakan, India, persia, dan Arab berkumjung dan 

melakukan perdagangan di Kepulauan Indonesia. 

Sebelum mengenal tekhnologi mesin, pelayaran masih mengandalkan 

angin. Bahkan sebelum mengenal kompas, mereka menggunakan matahari atau 

bintang sebagai  pedoman arah mata angin. Saat berlayar di siang hari mereka 

berpedoman pada kedudukan matahari. Akan teapi, saat berlayar pada malam hari 

berpedoman pada letak bintang. 

 

Keterangan = jumlah 100 kata. 

 

Jumlah kalimat per 100 kata : 7 

Jumlah suku kata per 100 kata : 240 

Jumlah suku kata  x  bilangan 0.6 : 144 

Titik pertemuan   : 7:144 

Tingkat kelas pembaca  : 7 

Kriteria     : Sesuai 
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Wacana B4 2 Halaman  285 

Bagi bangsa Spanyol tahun 1492 merupakan tahun yang memiliki arti 

penting. Hal itu disebabkan Benteng Granada sebagai benteng pertahanan 

kekuatan Islam di Spanyol dapat dikuasai tentara Spanyol. Kemudian pada tahun 

itu juga Ratu Isabella menghadiahkan Kapal yang diberi nama Santa Maria 

kepada Christoper (Christoporus) Columbus. Christoper Columbus selanjutnya 

merencanakan melakukan penjelajahan samudra. Dia berusaha mencari tanah 

Hindia yang diyakini sebagai tempat penghasil rempah-rempah. 

Pada tanggal 3 Agustus 1492, Columbus memulai pelayarannya. Oleh 

karena ia percaya bahwa bumi itu bulat maka ia mengawali pelayarannya dengan 

mengambil arah barat melalui Samudra Atlantik. Columbus percaya bahwa tanah 

Hindia dapat dicapai dengan berlayar kearah barat seperti orang berlayar ke timur. 

 

Keterangan = jumlah 100 kata. 

 

Jumlah kalimat per 100 kata  : 7,6 

Jumlah suku kata per 100 kata : 313 

Jumlah suku kata  x  bilangan 0.6 : 189 

Titik pertemuan   : 7,6:189 

Tingkat kelas pembaca  : Invalid 

Kriteria     : Invalid 
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PERSENTASE TINGKAT KETERBACAAN 

BUKU TEKS PELAJARAN YANG MENJADI OBYEK PENELITIAN 

 

Buku A 
  0 

Prosesntase Sesuai  = ---------------X 100%  = 0 
                 8 

  
  0 

Prosesntase Mudah = ---------------X 100% = 0 
                 8 
 

 7 
Prosesntase Sulit     =  --------------X 100% = 87,5 
                 8 

 
 1 

Prosesntase Invalid =  --------------X 100% = 12,5 
                 8 
 

Buku B 
   5 

Prosesntase Sesuai = ---------------X 100% = 62,5 
                  8 
 

        0 
Prosesntase Mudah = --------------X 100% = 0 
                  8 

        1 
Prosesntase Sulit     = -------------X 100% = 12,5 
                   8 
 

        2 
Prosesntase Invalid = --------------X 100% = 25 
                  8 

 
Tabel Persentase  Tingkat Keterbacaan Buku A dan 

B yang Digunakan Di SMP Negeri Di 
Kabupaten Kudus 

 

No Sampel 
Persentase  Tingkat Keterbacaan 
Sesuai Mudah Sulit Invalid 

1. A 0 0 87,5 12,5 
2. B 62,5 0 12,5 25 

Lampiran 6 
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PANDUAN PENILAIAN KELAYAKAN PENYAJIAN  

BUKU TEKS PELAJARAN  IPS TERPADU (SEJARAH) 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH 

 

A. Teknik Penyajian 

Butir 1  Kekonsistenan Sistematika 

Deskripsi Sistematika penyajian dalam  bab memuat peta konsep, 

pendahuluan/prolog,  isi, penutup/ringkasan/rangkuman dan 

evaluasi ditampilkan secara konsisten dalam tiap bab. 

Butir 2  Keseimbangan Antarbab 

Deskripsi   Uraian substansi antarbab (tercermin dalam jumlah halaman) 

proporsional dengan mempertimbangkan SK dan KD yang 

didukung dengan beberapa ilustrasi dan gambar secara seimbang 

sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing pokok bahasan. 

Butir 3  Keruntutan Konsep  

Deskripsi   Konsep yang disajikan secara runtut dari hal yang sederhana  ke 

yang kompleks, dari yang konkret ke abstrak, dari lingkungan 

terdekat ke lingkungan yang jauh dari kehidupan peserta didik. 

B. Penyajian Pembelajaran   

Butir 4   Berpusat Pada Peserta Didik  

Deskripsi   Penyajian materi menempatkan peserta didik sebagai subjek 

pembelajaran. Penyajian materi bersifat interaktif dan partisipatif, 

sehingga uraian dalam buku perlu didukung oleh kegiatan yang 

mampu membentuk kemandirian misalnya melalui tugas-tugas 

mandiri.    

Butir 5   Kontekstual dan  Komprehensif   

Deskripsi   Penyajian materi dikembangkan dari fakta, peristiwa dan kondisi 

lokal, nasional, regional dan global/internasional  

  

Lampiran 7 
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Butir 6   Menggugah Berpikir Kritis  

Deskripsi Penyajian materi dapat merangsang peserta didik untuk bertanya 

kepada guru, orangtua atau orang lain tentang hal-hal yang sudah 

dan sedang dipelajarinya. Ilustrasi, dan soal latihan mendorong 

peserta didik untuk berpikir kritis.  

Butir 7 Variasi Penyajian  

Deskripsi   Materi dipaparkan secara variatif sesuai materi ajar sehingga dalam 

proses pembelajaran dapat menarik peserta didik untuk belajar 

dengan senang dan bersemangat. Misalnya diawali dengan contoh 

kasus, baru kemudian paparan, dan latihan, atau diawali dengan 

pertanyaan yang menggugah minat, contoh, paparan, simulasi, dan 

sebagainya. Pemilihan gambar harus jelas, fokus, relevan, 

komunikatif sesuai dengan pokok bahasan.   

Butir 8   Merangsang Berpikir Kronologis  

Deskripsi Materi sejarah mencerminkan kemampuan untuk mendorong 

terbentuknya  cara berpikir kronologis, logis, kritis, dan analitis 

(diakronis) yang didukung dengan contoh dalam peristiwa sejarah 

Butir 9   Merangsang Berpikir Kausalitas (Sebab Akibat)  

Deskripsi Materi sejarah mampu memberikan landasan terciptanya cara  

berpikir prosesual dan temporal dalam memahami perubahan dan 

perkembangan peristiwa sejarah dalam masyarakat yang dilengkapi 

dengan contoh peristiwa sejarah.  

Butir 10   Mendorong Berpikir Komparatif  

Deskripsi   Buku ajar mampu menyajikan berbagai perbandingan 

contoh/ilustrasi dari fakta sejarah untuk mencapai kedalaman 

wawasan dan objektivitas yang akhirnya mampu melahirkan visi 

dan orientasi sejarah Indonesia sebagai sarana pendidikan antara 

lain: cinta tanah air, rela berkorban, nasionalisme, dan keutuhan 

NKRI. 
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Butir 11   Tidak Bersifat Indoktrinasi  

Deskripsi  Materi sejarah dalam buku ajar sejarah mampu menyajikan sumber 

sejarah secara analitis, kritis, dan objektif berdasarkan penggunaan 

sumber yang komparatif, valid dan reliabel yang terlihat dalam 

kasus-kasus peristiwa sejarah.  

Butir 12 Menekankan Kearifan Sejarah   

Deskripsi Sajian materi memberikan ”makna” bagi kehidupan sekarang bagi 

peserta didik dengan menghindari konflik, dendam, SARA, dan 

permusuhan antaranak bangsa, di masa kini dan yang akan datang.  

Butir 13 Relevansi  Ilustrasi  Dengan Peristiwa Yang Diceritakan  

Deskripsi  Gambar, peta, dan ilustrasi lain harus relevan dengan materi 

sejarah yang disajikan.  

C. Kelengkapan Penyajian   

Butir 14   Kata Pengantar   

Deskripsi   Pengantar pada awal buku berisi tujuan penulisan, cara belajar yang 

harus diikuti, ucapan terimakasih, kelebihan buku, keterbatasan 

buku  dan hal lain yang dianggap penting. 

Butir 15  Daftar Isi   

Deskripsi   Berisi struktur buku secara lengkap yang memberikan gambaran 

tentang isi buku secara umum. Dibuat dalam bentuk pointer dan 

halaman materi ajar.  

Butir 16   Peta Konsep  

Deskripsi   Peta konsep berisi tentang bagan, flowchart hubungan antarkonsep 

yang dibahas dalam bab.   

Butir 17   Pendahuluan  

Deskripsi   Mengantarkan peserta didik untuk mengenal dan memahami materi 

yang akan dipaparkan,  sehingga dapat menarik peserta didik untuk 

belajar lebih jauh tentang isi buku. Pendahuluan mengawali tiap 

bab. 
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Butir 18   Glosarium  

Deskripsi   Glosarium berisi istilah-istilah penting dalam teks dengan 

penjelasan arti istilah tersebut, dan ditulis alfabetis.  

Butir 19   Daftar Pustaka  

Deskripsi   Daftar buku yang digunakan sebagai bahan rujukan dan bacaan 

yang berupa konsep dan teori  harus up to date (< 5 tahun). 

Sementara bahan yang berkaitan dengan substans/materi yang 

digarap disesuaikan dengan tahun atau periode yang diteliti. 

Penulisan buku tersebut yang diawali dengan nama pengarang 

(yang disusun  secara alfabetis), tahun terbitan, judul buku, 

tempat, dan nama  penerbit  

Butir 20   Daftar Indeks (Subjek dan Orang)   

Deskripsi   Indeks subjek merupakan daftar kata-kata penting diikuti nomor 

halaman kemunculan, indeks orang merupakan daftar tokoh-tokoh 

penting dalam materi diikuti oleh nomor halaman kemunculan.   

Butir 21   Tabel, Gambar Dan Ilustrasi Disertai Identitas  

Deskripsi   Tabel dan gambar, mempunyai identitas berupa judul, nomor urut 

gambar/tabel dan rujukan.  

Butir 22   Rangkuman dan refleksi   

Deskripsi   Rangkuman berisi konsep-konsep penting yang ditulis secara 

ringkas dan jelas, memudahkan peserta didik memahami 

keseluruhan isi bab. Refleksi memuat kesimpulan sikap dan  

perilaku yang harus diteladani khususnya dalam materi sejarah.  

Butir 23   Evaluasi  

Deskripsi  Evaluasi mengukur pencapaian  kompetensi dasar, dapat 

mengungkapkan kemampuan ranah kognitif, afektif dan 

psikomotor. Struktur kalimat evaluasi sebaiknya tidak dalam 

bentuk perintah tapi berupa  ajakan, dan ada umpan baliknya.  
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HASIL PENILAIAN KELAYAKAN PENYAJIAN 

BUKU TEKS PELAJARAN  IPS TERPADU (SEJARAH) 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH 

 

Judul Buku : Mari Belajar IPS Terpadu untuk SMP/MTs  

Pengarang : Muh.Nurdin, S.W. Warsito, Muh. Nursa’ban  

Penerbit : Departemen Pendidikan Nasional dan Pustaka Indah  

SUBKOMPONEN BUTIR 
SKOR 

Rerata ALASAN PENILAIAN 
1 2 3 4 

A
. 

T
E

K
N

IK
 P

E
N

Y
A

JI
A

N
 

1. Kekonsistenan 
sistematika 

   √ 

4 

Penyajian yang terdapat buku 
ini telah sesuai dengan 
sistematika penulisan yang 
meliputi peta konsep, 
pendahuluan/prolog,  isi, 
penutup/ringkasan/rangkuman 
dan evaluasi ditampilkan secara 
konsisten dalam setiap bab 

2. Keseimbangan 
antarbab 

   √ 

Dalam buku ini uraian substansi 
antar bab telah 
proporsional dengan 
mempertimbangkan SK dan KD 
serta uraian antar sub bab telah 
proporsional dengan 
mempertimbangkan kompetensi 
dasar. 

3. Keruntutan 
konsep 

   √ 

Dalam buku ini keruntuntan 
konsepnya sesuai dari tingkat 
yang sederhana sampai ke 
tingkat yang komplek. 

B
. 

P
E

N
Y

A
JI

A
N

  
P

E
M

B
E

L
A

JA
R

A
N

 

4. Berpusat pada 
peserta didik 

   √ 

 Penyajian materi bersifat 
interaktif dan partisipatif 
terlihat dari adanya jendela info 
serta adanya tugas yang 
diharapkan peserta didik 
mampu menjadi mandiri yang 
baik.  

5. Kontekstual 
dan 
komprehensif 

   √ 

Materi dalam buku ini mampu 
menyajiakan fakta atau bukti 
yang ada serta kondisi yang 
sebenarnya dari obyek 
pembelajaran yang berada di 
berbagai daerah melalui gambar  

6. Menggugah 
berfikir kritis 

  √  3,5 
Materi yang ada mengajak 
peserta didik untuk berfikir 
tentang ada yang terjadi dengan 

Lampiran 8 
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obyek pembelajaran melalui 
gambar maupun ilustrasi. Selain 
itu soal-soal dan tugas 
observasi juga membuat 
peserata didik untuk aktif 
berfikir secara kritis 

7. Variasi 
penyajian 

 √   
Variasi penyajian bisa 
dikatakan kurang.  Karena kata-
kata sifat penyajian monoton. 

8. Merangsang 
berpikir 
kronologis 

  √  

Materi sejarah mendorong 
peserta didik untuk berfikir 
kronologis terhadap materi 
sejarah yang dipelajari. 

9. Merangsang 
berpikir 
kausalitas 
(sebab akibat) 

  √  

Materi sejarah dalam buku ini 
menyajikan perubahan dan 
perkembangan peristiwa sejarah 
dalam masyarakat 

10. Mendorong 
berpikir 
komparatif 

   √ 

Buku ini memberikan berbagai 
fakta sejarah mengenai 
peristiwa yang telah terjadi 
pada masa lampau. Selain itu 
buku ini berwawasan nusantara 

11. Tidak bersifat 
indoktrinasi 

   √ 

Buku ini tidak memberikan 
doktrin terhadap berbagai 
peristiwa yang menjadi kasus 
sengketa.   

12. Menekankan 
kearifan sejarah

   √ 

Buku ini tidak terdapat  SARA 
serta sesuatu yang dapat 
menciptakan permusuhan antar 
golongan 

13. Relevansi  
ilustrasi  
dengan 
peristiwa yang 
diceritakan 

   √ 

 
Gambar dan ilustrasi peristiwa  
yang terdapat dalam buku ini 
sesuai dengan materi  

C
. 

K
E

L
E

N
G

K
A

P
A

N
 P

E
N

Y
A

JI
A

N
 

14. Kata pengantar     √ 

3,8 

Kata pengantar berisi tujuan 
penulisan, cara belajar yang 
harus diikuti, ucapan 
terimakasih, kelebihan buku, 
keterbatasan buku  dan hal lain 
yang dianggap penting 

15. Daftar isi      √ 

Daftar isi memberikan 
gambaran yang jelas mengenai 
materi dalam bab dan 
menunjukan nomor halaman 
materi pemnbelajran  

16. Peta konsep    √ 

Buku ini pada setiap bab 
terdapat peta konsep yang dapat 
mempermudah peserta didik 
untuk mempelajari materi 

17. Pendahuluan   √  Pendahuluan pada setiap bab 
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belum memberikan penguatan 
yang utuh terhadap materi yang 
akan dipelajari  

18. Glosarium    √ 
Buku ini menyajikan yang 
lengkap dari setiap bab dan 
runtut recara alfabetis 

19. Daftar pustaka    √ 

Dari daftar pustaka dalam buku 
ini hampir secara keseluruhan 
menggunakan literatur dari 
buku-buku yang dikeluarkan < 
5 tahun. Selain itu daftar 
pustaka juga disusun secara 
runtut  

20. Daftar indeks 
(subjek dan 
orang) 

   √ 

 Dalam buku ini juga 
ditampilkan daftar indeks dan 
orang yang bermunculan pada 
setiap halaman. 

21. Tabel, gambar 
dan ilustrasi 
disertai 
identitas 

   √ 

Penyajian gambar dan ilustrasi 
yang terdapat dalam buku ini 
mempunyai sumber yang jelas 
dan di tulis dibawahnya 

22. Rangkuman 
dan refleksi 

   √ 

Setiap bab diberikan 
rangkuman dari materi yang 
disajikan serta mempunyai 
reflrksi yang ditujukan terhadap 
peserta didik 

23. Evaluasi   √  

Di akhir setiap bab pada buku 
ini dilengkkapi dengan 
evaluasi. Evaluasi meliputi soal, 
refleksi, latihan dan tugas. 
Tetapi evaluasi materi tersebut 
tidak dilengkapi dengan 
kunci jawaban. 

Total 11,3 
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HASIL PENILAIAN KELAYAKAN PENYAJIAN 

BUKU TEKS PELAJARAN  IPS TERPADU (SEJARAH) 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH 

 

Judul Buku  : Khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial I 

Pengarang  : Sadirman A.M, Ending Mulyani, Dyah Respatsuti 

Penerbit  : Tiga Serangkai 

SUBKOMPONEN BUTIR 
SKOR 

Rerata ALASAN PENILAIAN 
1 2 3 4 

A
. 

T
E

K
N

IK
 P

E
N

Y
A

JI
A

N
 

1. Kekonsistenan 
sistematika 

  √  

3,7 

Penyajian yang terdapat 
buku ini telah sesuai 
dengan sistematika 
penulisan yang meliputi, 
pendahuluan/prolog,  isi, 
penutup/ringkasan/rangku
man dan evaluasi 
ditampilkan secara 
konsisten dalam tiap bab. 
Namun buku ini tidak 
terdapat peta konsepnya 

2. Keseimbangan 
antarbab 

   √ 

Dalam buku ini uraian 
substansi antar bab telah 
proporsional dengan 
mempertimbangkan SK 
dan KD serta uraian antar 
sub bab telah 
proporsional dengan 
mempertimbangkan 
kompetensi dasar. 

3. Keruntutan konsep    √ 

Dalam buku ini 
keruntuntan konsepnya 
sesuai dari tingkat yang 
sederhana sampai ke 
tingkat yang komplek. 

B
. 

P
E

N
Y

A
JI

A
N

  
P

E
M

B
E

L
A

JA
R

A
N

 

4. Berpusat pada 
peserta didik 

   √ 

 Penyajian materi bersifat 
interaktif dan partisipatif 
terlihat dari adanya 
jendela info serta adanya 
tugas yang diharapkan 
peserta didik mampu 
menjadi mandiri yang 
baik.  

5. Kontekstual dan 
komprehensif 

   √ 
Materi dalam buku ini 
mampu menyajiakan 
fakta atau bukti yang ada 
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serta kondisi yang 
sebenarnya dari obyek 
pembelajaran yang 
berada di berbagai 
daerah melalui gambar   

6. Menggugah berfikir 
kritis 

   √ 

Melalui penyajian 
gambar dapat 
merangsang peserta didik 
untuk bertanya 

7. Variasi penyajian   √  

Variasi penyajian bugus 
dengan cara memberikan 
pertanyaan sebelum 
masuk kedalam materi. 

8. Merangsang berpikir 
kronologis 

  √  

3,5 Materi sejarah 
mendorong peserta didik 
untuk berfikir kronologis 
terhadap materi sejarah 
yang dipelajari. 

9. Merangsang berpikir 
kausalitas (sebab 
akibat) 

  √  

Materi sejarah dalam 
buku ini menyajikan 
perubahan dan 
perkembangan peristiwa 
sejarah dalam 
masyarakat 

10. Mendorong berpikir 
komparatif 

   √ 

Buku ini memberikan 
berbagai fakta sejarah 
mengenai peristiwa yang 
telah terjadi pada masa 
lampau. Selain itu buku 
ini berwawasan 
nusantara 

11. Tidak bersifat 
indoktrinasi 

   √ 

Buku ini menyajikan 
sumber sejarah secara 
analitis, kritis, dan 
objektif serta tidak ada 
unsur doktrin terhadap 
pembacanya 

12. Menekankan 
kearifan sejarah 

  √  

Buku ini menjunjung 
kearifan sejarah serta 
tidak mendorong 
terjadinya SARA dan 
konflik 

13. Relevansi  ilustrasi  
dengan peristiwa 
yang diceritakan 

   √ 
Peta atau gambar yang 
disajikan sesui dengan 
peristiwa yang terjadi 

C. KELENGKAP
AN 

PENYAJIAN 

14. Kata pengantar     √  
2,6 

Kata pengantar berisi 
tujuan penulisan, cara 
belajar yang harus 
diikuti, kelebihan buku. 

15. Daftar isi      √ 
Daftar isi memberikan 
gambaran yang jelas 
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mengenai materi dalam 
bab dan menunjukan 
nomor halaman materi 
pemnbelajaran  

16. Peta konsep     
Buku ini tidak terdapat 
peta konsep 

17. Pendahuluan  √   
Pendahuluan buku ini 
terlalu singkat 

18. Glosarium    √ 

Buku ini menyajikan 
yang lengkap dari setiap 
bab dan runtut recara 
alfabetis 

19. Daftar pustaka  √   

Penulisan literatur di 
urutkan seacra alfabetis. 
Namun penggunaan buku 
literatur atau buku 
rujukan > 5 tahun. 

20. Daftar indeks (subjek 
dan orang) 

    
Buku ini tidak terdapat 
daftar indeks 

21. Tabel, gambar dan 
ilustrasi disertai 
identitas 

   √ 

Penyajian gambar dan 
ilustrasi yang terdapat 
dalam buku ini 
mempunyai sumber yang 
jelas dan di tulis 
dibawahnya 

22. Rangkuman dan 
refleksi 

  √  

Buku ini setiap babnya 
terdapat rangkuman 
materi. Namun tidak 
terdapat refleksi 

23. Evaluasi   √  

Di akhir setiap bab pada 
buku ini dilengkkapi 
dengan evaluasi. 
Evaluasi meliputi soal, 
latihan dan tugas. Tetapi 
evaluasi materi tersebut 
tidak dilengkapi dengan 
kunci jawaban. 

Total 9,8 
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Persentase Nilai Penyajian 

Buku Teks Pelajaran Menurut BSNP 

 

 

                 Skor 
Nilai Penyajian Buku:--------------------------------x100 = 

          Skor Maksimal 
 

       11,3    
Nilai Penyajian Buku A :--------------x100% =  94,2% 
                  12 

       9,8 
Nilai Penyajian Buku B :--------------x100% = % 

12 
 

Tabel Persentase Nilai Penyajian Buku Teks Pelajaran IPS 
Terpadu (Sejarah) 

No Buku Skor 
Persentase 

% 
1. A 11,3 94,2% 
2. B 9,8 81,7% 

 

Lampiran 9 
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Lampiran 10 

Hasil Analisis Kesesuaian Isi Materi Sejarah Dengan Buku Referensi 

Kode 
Buku 

Hala
man 

Para
graf 

Materi 

Salah Pembenaran 

A 

177 3 

Raja yang terkenal adalah 
Raja Mulawarman, anak 
dari Aswawarman, cucu 
dari Kudungga. 

Raja yang terkenal adalah 
Raja Mulawarman, anak 
dari Aswawarman, cucu 
dari Kundunga. 

181 2 

....Prasasti-prasasti 
tersebut antara lain 
Prasasti Kedukan Bukit 
(683 M), Prasasti Talang 
Tuo (684 M), Prasasti 
Palas Pasembah, Prasasti 
Kota Kapur (686 M), 
Prasasti Karang Berahi 
(686 M), dan Prasati 
Nalanda (India) 

....Prasasti-prasasti tersebut 
antara lain Prasasti 
Kedukan Bukit (682 M), 
Prasasti Talang Tuo (684 
M), Prasasti Palas 
Pasembah, Prasasti Kota 
Kapur (686 M), Prasasti 
Karang Berahi (686 M), dan 
Prasati Nalanda (India) 

182 3 

... Dalam bidang agama 
Buddha, Kerajaan 
Sriwijaya telah menjadi 
pusat Agama Buddha di 
Asia Tenggara, dengan 
salah satu gurunya yang 
terkenal bernama 
Sakyakirti.  

... Dalam bidang agama 
Buddha, Kerajaan Sriwijaya 
telah menjadi pusat Agama 
Buddha di Asia Tenggara, 
dengan salah satu gurunya 
yang terkenal bernama 
Dharmakirti.  

183 3 

Raja Kediri yang terkenal 
adalah Raja Jayabaya 
(1135-1157)........... 

Raja Kediri yang terkenal 
adalah Raja Jayabhaya 
(1135-1157)......... 

....Kitab ini banyak 
diilhami oleh perang 
saudara yang terjadi antara 
Kerajaan Jenggala 
melawan Kerajaan 
Panjalu (Kediri) 

....Kitab ini banyak diilhami 
oleh perang saudara yang 
terjadi antara Kerajaan 
Jenggala melawan Kerajaan 
Pangjalu (Kediri) 

184 5 

...Sedangkan perkawinan 
Raden Wijaya dengan 
Gayarti, lahir 
Tribhuwanatuggadewi 
(Bhre Kahuripan) dan 
Pujadewi Maharajasa 
(Bhre Daha).... 

...Sedangkan perkawinan 
Raden Wijaya dengan Sri   
Rajendradewi Dyah Dewi 
Gayarti, lahir 
Tribhuwanatuggadewi 
Jayawisnuwarddhani  
(Bhre Kahuripan) dan 
Rajadewi Maharajasa 
(Bhre Daha).... 
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202 1 

...ketika para petani Cina 
Selatan mengadakan 
pemberontakan terhadap 
kekuasaan pemerintahan 
Hi Tsung (878-778 M),... 

...ketika para petani Cina 
Selatan mengadakan 
pemberontakan terhadap 
kekuasaan pemerintahan 
Kaisar Hi Tsung (878-889 
M),... 

B 
  

32 

2 

Sekitar tahun 1889, Von 
Reitschoten menemukan 
sebuah fosil purba di 
daerah Wajak (Tulung 
Agung). 

Sekitar tahun 1889, Van 
Reitschoten menemukan 
sebuah fosil purba di daerah 
Wajak (Tulung Agung). 

4 

..........Berikutnya pada 
tahun 1931-1934 banyak 
di terjadi penemuan fosil 
di Lembah Bengawan Sala 
di Desa Ngandong 
Kabupaten Blora........... 

..........Berikutnya pada 
tahun 1931-1933  banyak di 
terjadi penemuan fosil di 
Lembah Bengawan Sala di 
Desa Ngandong Kabupaten 
Blora........... 

33 6 

Manusia purba jenis 
Pithecanthropus 
diperkirakan hidup pada 
masa Pleistosen akhir. 

Manusia purba jenis 
Pithecanthropus 
diperkirakan hidup pada 
masa Pleistosen awal, 
tengah, dan mungkin 
akhir. 

37 6 

Kapak semacam kapak 
genggam itu banyak 
ditemukan di daerah 
Pacitan, Jawa Timur. 
Kapak ini sering disebut 
kapak penetak atau 
chopper. 

Kapak semacam kapak 
genggam itu banyak 
ditemukan di daerah 
Pacitan, Jawa Timur. Kapak 
ini sering disebut kapak 
penetak atau chopping-tool. 

203 

1 

....Diterangkan bahwa 
Kudungga mempunyai 
putra bernama 
Aswawarman........... 

....Diterangkan bahwa 
Kundunga mempunyai 
putra bernama 
Aswawarman............ 

2 

....Raja Mulawarman 
pernah mengadakan 
kurban emas dan 1.000 
ekor lembu untuk para 
brahmana........ 

....Raja Mulawarman 
pernah mengadakan kurban 
20.000 ekor lembu untuk 
para brahmana........ 

3 

..Keluarga Kudungga 
pernah melakukan 
Vratyastoma, yaitu 
upacara penyucian sesuai 
kedudukannya diri untuk 
masuk pada kasta kesatria 

..Keluarga Aswawarman 
anak dari Kundunga 
pernah melakukan 
Vratyastoma, yaitu upacara 
penyucian sesuai 
kedudukannya diri untuk 
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sesuai kedudukannya 
sebagai keluarga raja 
dalam agama Hindu. 

masuk pada kasta kesatria 
sesuai kedudukannya 
sebagai keluarga raja dalam 
agama Hindu. 

213 

2 

Salah satu seprang pendeta 
agama Buddha dari 
Sriwijaya yang terkenal 
adalah Sakyakirti. 

Salah satu seprang pendeta 
agama Buddha dari 
Sriwijaya yang terkenal 
adalah Dharmakirti. 

4 

.....Pada tahun 1377, 
Angkatan Laut Majapahit 
menyerang Sriwijaya dan 
mengakhiri riwayat 
Kerajaan Sriwijaya. 

.....Pada tahun 1376, 
Angkatan Laut Majapahit 
menyerang Sriwijaya dan 
mengakhiri riwayat 
Kerajaan Sriwijaya. 

217 1 

Berita yang cukup tua 
tentang Pulau Bali adalah 
Prasasti yang berangka 
tahun 881 M.... 

Berita yang cukup tua 
tentang Pulau Bali adalah 
Prasasti yang berangka 
tahun 882 M.... 

219 

4 
..Panjalu atau Kediri 
diberikan kepada 
Samarawijaya. 

..Pangjalu atau Kediri 
diberikan kepada 
Samarawijaya. 

5 

Samarawijaya dan Panji 
Garasakan ternyata tidak 
dapat hidup berdampingan 
secara damai.... 

Samarawijaya dan Mapanji 
Garasakan ternyata tidak 
dapat hidup berdampingan 
secara damai.... 

223 5 

Raden Wijaya 
mengangkat dirinya  
sebagai Raja Majapahit 
yang pertama. Ia bergelar 
Kertarajasa 
Jayawardhana. 

Raden Wijaya mengangkat 
dirinya  sebagai Raja 
Majapahit yang pertama. Ia 
bergelar Sri Kertarajasa 
Jayawardhana. 

224 
1 

..Unutk memperkuat 
Kedudukannya, Raden 
Wijaya memperistri 
keenpat orang putri 
Kertanegara, yakni Sri 
Tribhuwananeswari, 
Nalendradhuhita, Prajna 
Paramita, dan Gayati. 

..Unutk memperkuat 
Kedudukannya, Raden 
Wijaya memperistri keenpat 
orang putri Kertanegara, 
yakni Sri Prameswari 
Dayah Dewi 
Tribhuwaneswari, Sri 
Mahadewi Dyah Dewi 
Narendradhuhita, Sri 
Jayendradewi Dyah Dewi 
Prajanaparamita, dan Sri   
Rajendradewi Dyah Dewi 
Gayarti. 

3 
..Dengan Gayatri, Raden 
Wijaya Mempunyai dua 

..Dengan Gayatri, Raden 
Wijaya Mempunyai dua 
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orang putri, yakni Sri 
Gitarja atau Tribuwa  
dan Dyah Wiayat. 

orang putri, yakni 
Tribhuwanatunggadewi 
Jayawisnuwarddhani dan 
Rajadewi Maharajasa. 

4 
..Ia bergelar Sri 
Jayanegara. 

..Ia bergelar Sri 
Sundarapandyadewadhis
waranamarajabhisekaa. 

225 1 
Tribhuwanatunggadewi Tribhuwanatunggadewi 

Jayawisnuwarddhani. 

240 3 

...Batu Leran  itu memuat 
keterangan tentang 
meninggalnya seorang 
perempuan bernama 
Fatimah binti Maimun 
dengan angka tahun 1028. 

...Batu Leran  itu memuat 
keterangan tentang 
meninggalnya seorang 
perempuan bernama 
Fatimah binti Maimun 
dengan angka tahun 1082. 

 4 

...di daerah Aceh Utara 
telah ditemukan makam 
Raja Islam di Samudra 
Pasai, yaitu Makam Raja 
Malik al Saleh yang 
berangka tahun 1297. 

...di daerah Aceh Utara 
telah ditemukan makam 
Raja Islam di Samudra 
Pasai, yaitu Makam Raja 
Malik as Saleh yang 
berangka tahun 1297. 
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 PANDUAN PENILAIAN KELAYAKAN KOMPONEN KEGRAFIKKAN 

BUKU TEKS PELAJARAN  IPS TERPADU (SEJARAH) 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH 

 

A. UKURAN BUKU 

Butir 1 Kesesuaian ukuran buku dengan standar ISO. 

Deskripsi     Ukuran buku A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 

250 mm) Toleransi perbedaan ukuran antara 0 – 20 mm. Untuk 

skor 1 = (15-20mm), skor 2, (10-15 mm), skor 3 (5- 10mm), skor  4 

(0-5 mm). 

Butir 2 Kesesuaian ukuran dengan materi isi buku. 

Deskripsi Pemilihan ukuran buku 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  

Butir 3  Penampilan unsur tata letak pada kulit muka, belakang dan 

punggung  secara harmonis memiliki memiliki irama dan 

kesatuan serta konsiten.   

Deskripsi  Desain kulit muka, punggung dan belakang merupakan suatu 

kesatuan yang utuh. Elemen warna, ilustrasi, dan tipografi 

ditampilkan secara harmonis dan saling terkait satu dan lainnya. 

Adanya kesusaian dalam penempatan unsur tata letak pada bagian 

kulit maupun isi buku berdasarkan pola yang telah ditetapkan 

dalam perencanaan awal buku.    

Butir 4 Menampilkan pusat pandang (center point) yang baik.    

Deskripsi Sebagai daya tarik awal dari buku yang ditentukan oleh ketepatan 

dalam penempatan unsur/materi desain yang ingin ditampilkan atau 

ditonjolkan di antara unsuf/materi desain lainnya sehingga 

Lampiran 11 
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memperjelas tampilan teks maupun ilustrasi dan elemen dekoratif 

lainnya.  

Butir 5 Komposisi dan ukuran unsur tata letak (judul, pengarang,  

ilustrasi, logo, dll.), proposional, seimbang dan seirama dengan 

tata letak isi. (sesuai pola). 

Deskripsi   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   

Butir 6  Warna unsur tata letak harmonis dan memperjelas fungsi.  

Deskripsi   Memperhatikan  tampilan warna secara keseluruhan yang dapat 

memberikan nuansa tertentu dan dapat memperjelas materi/isi 

buku.   

Butir 7 Menempatkan unsur tata letak konsisten dalam satu seri.  

Deskripsi Tidak ada perbedaan antara penampilan desain kulit buku 

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

  

1. Tata letak buku. 

Butir 8  Penempatan unsur tata letak konsisten (sesuai pola) 

Deskripsi Adanya kesesuaian dalam penepatan tata letak pada bagian kulit 

maupun isi buku berdasarkan pola yang telah ditetapkan dalam 

perencanaan awal buku. 

Butir 9 Memberi kesan irama yang baik (muka, belakang dan 

punggung) 

Deskripsi adanya kesamaan irama dalam penampilan unsur tata letak dari 

buku secra keseluruhan yang ditampilkan pada setiap babnya 

meliputi pemenpatan judul bab, nomor halaman, dan unsur lainnya. 
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Butir 10 Menampilkan seluruh unsur tata letak secara proporsional dan 

harmonis. 

Deskripsi Dapat menyajikan mnateri isi secra menarik dan komunikatif 

sehingga tidak menimbulkan hambatan ataupunb gangguan dalam 

memahami, menyerap informasi yang disajikan. 

Butir 11 Menggunakan dan menempatkan unsur tata letak konsisten 

dalam satu seri. 

Deskripsi Tidak ada perbedaan antar penampilan fisik buku (tipografi, pola, 

dan irama) dalam satu serial buku. 

2. Tipografi Kulit Buku. 

a. Huruf yang digunakan menarik dan mudah dibaca.  

Butir 12 Ukuran huruf judul buku lebih dominan dan proporsional 

dibandingkan (ukuran buku, nama pengarang dan penerbit). 

Deskripsi  Judul buku harus dapat memberikan informasi secara cepat  tentang 

materi isi buku berdasarkan bidang studi tertentu. 

 

Butir 13 Warna judul buku kontras dengan warna latar belakang. 

Deskripsi Judul buku ditampilkan lebih menonjol daripada warna latar 

belakangnya.   

b. Huruf yang sederhana (komunikatif). 

Butir 14 Tidak menggunakan terlalu banyak kombinasi jenis huruf. 

Deskripsi Menggunakan dua jenis huruf agar lebih komunikatif dalam 

menyampaikan informasi yang disampaikan. Untuk membedakan 

dan mendapatkan kombinasi tampilan huruf dapat menggunakan 

variasi dan seri huruf.    

Butir 15 Tidak menggunakan huruf hias  dan jenis huruf sesuai dengan 

huruf isi buku. 

Deskripsi memiliki konsistensi penampilan antara bagian kulit dan isi yang 

merupakan suatu kesatua yang terpadu. 
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3. Ilustrasi Kulit Buku  

a. Mencerminkan Isi Buku:  

Butir 16 Menggambarkan isi/materi ajar dan mengungkapkan karakter 

obyek.  

Deskripsi  Dapat dengan cepat memberikan gambaran tentang materi ajar 

tertentu dan  secara visual dapat mengungkap jenis ilustrasi yang 

ditampilkan berdasarkan materi ajarnya. (matematika, sejarah, 

kimia dlsb.)  

Butir 17 Bentuk, warna, ukuran, proporsi obyek  sesuai realita.  

Deskripsi Ditampilkan sesuai dengan bentuk, warna dan ukuran obyeknya 

sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran maupun pengertian 

peserta didik (misalnya perbandingan secara proporsional ukuran 

dan bentuk antara cecak dan buaya) , Warna yang digunakan sesuai 

sehingga tidak menimbulkan salah pemahaman dan penafsiran.  

C. DESAIN ISI BUKU   

1. Tata Letak Isi       

a. Tata Letak Konsisten. 

Butir 18 Penempatan unsur tata letak konsisten berdasarkan pola.  

Deskripsi Penempatan unsur  tata letak (judul, subjudul, kata pengantar, 

daftar ilustrasi, ilustrasi dll.) pada  setiap awal bab konsisten. 

  Penempatan unsur tata letak pada setiap halaman mengikuti pola, 

tata letak dan irama yang telah ditetapkan. 

Butir 19 Pemisahan antar paragraf jelas.  

Deskripsi Susunan teks pada akhir paragraf  terpisah dengan jelas, dapat 

berupa jarak (pada susunan teks rata kiri-kanan/blok)  ataupun 

dengan inden (pada susunan teks dengan alenia).   

Butir 20 Tidak ada widow atau orphan.  

Deskripsi  Jumlah baris minimal tiga baris pada paragraf akhir susunan teks 

yang terpisah dengan halaman berikutnya.   
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b. Unsur Tata Letak Harmonis.  

Butir 21 Bidang cetak dan marjin proporsional. 

Deskripsi Penempatan unsur tata letak (judul, subjudul, teks, ilustrasi, 

keterangan gambar, nomor halaman)  pada  bidang cetak  secara 

proporsional.  

Butir 22 Marjin dua halaman yang berdampingan proporsional. 

Deskripsi Susunan tata letak halaman genap berpengaruh terhadap tata letak 

halaman ganjil di sebelah-nya, mengacu pada prinsip dua halaman 

terbuka (center spread)  

Butir 23 Spasi antara teks dan ilustrasi sesuai. 

Deskripsi Merupakan kesatuan tampilan antara teks dengan ilustrasi dalam 

satu halaman.   

c. Unsur Tata Letak Lengkap. 

Butir 24 Judul bab, subjudul bab, dan angka halaman/folios. 

Deskripsi Judul bab ditulis secara lengkap disertai dengan angka bab (Bab I, 

Bab II dst).  

Penulisan sub judul dan sub-sub judul disesuaikan dengan hierarki 

penyajian materi ajar.  

Penempatan nomor halaman disesuaikan dengan pola tata letak  

Butir 25 Ilustrasi dan keterangan gambar (caption). 

Deskripsi Mampu memperjelas penyajian materi baik dalam bentuk, ukuran 

yang proporsional serta warna yang menarik sesuai obyek aslinya. 

Keterangan gambar/legenda ditempatkan berdekatan dengan 

ilustrasi dengan ukuran lebih kecil daripada huruf teks.  

d.  Tata Letak Mempercepat Pemahaman. 

Butir 26 Penempatan hiasan/ilustrasi sebagai latar belakang tidak 

mengganggu judul, teks, angka halaman.  
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Deskripsi Menempatkan hiasan/ilustrasi pada halaman sebagai latar belakang  

jangan sampai mengganggu kejelasan, penyampaian informasi 

pada teks, sehingga dapat menghambat pemahaman peserta didik.  

Butir 27 Penempatan judul, subjudul, ilustrasi dan keterangan gambar 

tidak menggangu pemahaman.  

Deskripsi  Judul,  sub judul, ilustrasi dan keterangan gambar ditempatkan 

sesuai dengan pola yang telah ditetapkan sehingga tidak 

menimbulkan salah interpretasi terhadap materi yang disampaikan   

  

2. Tipografi isi buku  

e. Tipografi sederhana. 

Butir 28 Tidak menggunakan terlalu banyak jenis huruf. 

Deskripsi   Maksimal menggunakan dua jenis huruf sehingga tidak 

mengganggu perserta didik dalam menyerap informasi yang 

disampaikan. Untuk membedakan unsur teks dapat 

mempergunakan variasi dan seri huruf dari suatu keluarga huruf.  

Butir 29 Tidak menggunakan jenis huruf hias/dekoratif. 

Deskripsi Akan mengurangi tingkat keterbacaan susunan teks   

Butir 30 Penggunaan variasi huruf (bold, italic, all capital, small capital) 

tidak berlebihan.  

Deskripsi Digunakan untuk membedakan jenjang/hirarki judul, dan subjudul 

serta  memberikan tekanan pada susunan teks yang dianggap 

penting dalam bentuk tebal dan miring.  

f. Tipografi mudah dibaca. 

Butir 31 Jenis huruf sesuai dengan materi isi. 

Deskripsi Disesuaikan dengan materi bidang studi. Misalnya untuk 

matematik yang menggunakan banyak tanda baca menggunakan 

huruf tanpa kait (sansserif)  
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Butir 32 Lebar susunan teks antara 45 – 75 karakter (sekitar 5-11 kata). 

Deskripsi Sangat mempengaruhi tingkat keterbacaan susunan teks. Jumlah 

perkiraan tersebut di atas termasuk tanda baca, spasi antar kata dan 

angka. 

Butir 33          Spasi antar baris susunan teks normal. 

Deskripsi Jarak normal yang dapat digunakan antar baris susunan teks 

berkisar antara 120% - 140%. 

Butir 34 Spasi antar huruf (kerning) normal.  

Deskripsi Mempengaruhi tingkat keterbacaan susunan teks (tidak terlalu rapat 

atau terlalu renggang)  

g. Tipografi Memudahkan Pemahaman. 

Butir 35 Jenjang/hierarki judul-judul jelas, konsisten dan proporsional.  

Deskripsi  Menunjukkan urutan/hierarki susunan teks secara berjenjang 

sehingga mudah dipahami. Hierarki susunan teks dapat dibuat 

dengan perbedaan jenis huruf, ukuran huruf dan varisasi huruf 

(blod, italic, all capital, small caps).  

Hierarki judul ditampilkan secara proporsional, dan tidak 

menggunakan perbedaan ukuran huruf yang terlalu mencolok.  

Butir 36   Tidak terdapat alur putih dalam susunan teks.  

Deskripsi   Perlu dihindari agar tidak mengganggu keterbacaan susunan teks.  

Butir 37   Tanda pemotongan kata (hyphenation).  

Deskripsi   Pemotong kata lebih dari 2 (dua) baris akan mengganggu 

keterbacaan susunan teks.  

3. Ilustrasi Isi  

a. Memperjelas dan mempermudah pemahaman.  

Butir 38   Mampu mengungkap makna/arti dari objek.  

Deskripsi   Berfungsi untuk memperjelas materi/teks sehingga mampu 

menambah pemahaman dan pengertian perserta didik pada 

informasi yang disampaikan.    
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Butir 39   Bentuk akurat dan proporsional sesuai dengan kenyataan.  

Deskripsi  Bentuk dan ukuran ilustrasi harus realistis dan secara rinci dapat 

memberikan gambaran yang akurat tentang obyek yang 

dimaksud.  

Bentuk ilustrasi harus proporsional sehingga tidak menimbulkan 

salah tafsir perserta didik pada obyek yang sesungguhnya.   

b. Ilustrasi Isi Menimbulkan Daya Tarik. 

Butir 40   Keseluruhan ilustrasi serasi  

Deskripsi   Ditampilkan secara serasi dengan unsur materi/isi buku (judul, 

subjudul, teks, keterangan gambar) pada seluruh halaman.   

Butir 41 Goresan garis dan raster  tegas dan jelas. 

Deskripsi  Menghindari salah pemahaman atau kurang kejelasan dari 

ilustrasi yang ditampilkan.  

Butir 42 Kreatif dan dinamis. 

Deskripsi Menampilkan ilustrasi dari berbagai sudut pandang tidak hanya 

ditampilkan dalam tampak depan dan mampu divisualisasikan 

secara dinamis yang dapat menambah kedalaman pemahaman 

dan pengertian perserta didik. 
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HASIL PENILAIAN KELAYAKAN KOMPONEN KEGRAFIKKAN  
BUKU TEKS PELAJARAN IPS TERPADU (SEJARAH) 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH 
 

Judul Buku  : Mari Belajar IPS Terpadu untuk SMP/MTs  

Pengarang  : Muh.Nurdin, S.W. Warsito, Muh. Nursa’ban  

Penerbit  : Departemen Pendidikan Nasional dan Pustaka Indah  

KOMPONEN INDKATOR BUTIR 
SKOR 

RERATA 
1 2 3 4 

K
E

G
R

A
F

IK
A

N
 

1. UKURAN BUKU 
1.1 Ukuran 

/Format 
1.1a.  Kesesuaiaan Ukuran Format Buku dengan Standar ISO    √ 

4,0 
1.1b. Kesesuaian Format Dengan Materi Isi Buku    √ 

2. BAGIAN KULIT BUKU 

2.1 Desain 
2.1a..Penampilan Unsur Tata Letak Pada Kulit Muka,  Belakang 

Dan Punggung Memiliki Kesatuan (Unity) 
   

√ 

4,0 

 2.1b. Memiliki Pusat Pandang (Point Center) Yang Baik    √ 
2.1c. Komposisi Unsur Tata Letak (Judul, Pengarang, Ilustrasi, 

Logo, dll) Seimbang Dan Seirama Dengan Tata Letak Isi 
   

√ 

2.1d.  Ukuran Unsur Tata Letak Proporsional    √ 
2.1e.   Proporsi Tampilan Tata Letak Setiap Unsur Sesuai    √ 
2.1f.  Warna Unsur Tata Letak Harmonis Dam Memperjelas Fungsi    √ 
2.1g.  Memliliki Tingkat Kekontrasan Yang Baik    √ 

2.2 Tata letak 2.2a.  Penempatan Unsur Tata Letak Konsisten (Sesuai Pola)    √ 

4,0 

 2.2b. Memberi Kesan Irama Yan Baik (Muka, Belakang Dan 
Punggung) 

   
√ 

2.2c.  Menampilkan Seluruh Unsur Tata Letak Secara Proporsional 
Dan Harmonis 

   
√ 

2.2d Menggunakan Dan Menempatkan Unsur Tata Letak  
Konsisten Dalam Satu Seri 

   
√ 

Lampiran 12 
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2.3 Tipografi Huruf yang digunakan menarik dan mudah dibaca 

 

 2.3a.. Ukuran Judul Buku Lebih Dominan Dibandingkan Nama   
Pengaran Dan Penerbit 

   
√ 

3,8 

2.3b.  Warna Judul Buku Kontras Dari Pada Warna Belakang   √  
2.3c.. Ukuran Huruf Proporsional Dubandingkan Dengan Ukuran 

Buku Huruf Kecil Yang Sederhana (Komunikatif) 
   

√ 

2.3d.. Tidak Mengunakan Terlalu Banyak Kombinasi Jenis Huruf    √ 
2.3e.  Tidak Menggunkan Huruf Hias/Dekorasi    √ 
2.3f.   Sesuai Dengan Jenis Huruf Untuk Isi Buku    √ 

2.4 Ilustrasi Mencerminkan Isi Buku 
 2.4a.   Ilustrasi Dapat Menggambarkan Isi/Materi Buku    √ 

4,0 
2.4b.   Ilustrasi Mampu Mengungkap Karakter Obyek    √ 
2.4c..  Bentuk, Ukuran, Obyek Ilustrasi Proposional Dan Sesuai          

..Realita 
   

√ 

2.4d.    Warna Obyek Ilustrasi Sesuai Realita    √ 
3. BAGIAN ISI 
3.1 Tata letak Tata Letak Konsisten 

3.1a. Pemenpatan Unsur Tata Letak Konsisten    √ 

4,0 
3.1b..Jarak Antar Paragraf Jelas Serta Tidak Ada Window Atau 

Orhans 
   

√ 

3.1c. Setiap Penempatan Judul Bab Seragam/Konsisten.    √ 
Unsur Tata Letak Harmonis : 

3.1d. Bidang Cetak Dan Margin Proporsional/Sebanding.    √ 

3,8 

3.1e. Teks dan Ilustrasi Berdekatan    √ 
3.1f...Memperhatikan Margin Dua Halama Yang Berdampingan    √ 
3.1h. Judul Bab    √ 
3.1i.  Sub Judul    √ 
3.1j.  Angka Halaman/Folios    √ 
3.1k. Ilustrasi   √  

 
3.1l.  Keterangan Gambar (Caption)   √  
3.1m.Ruang Putih (White Space)    √ 
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3.2 Tipografi Tipografi Sederhana 
 3.2a. Tidak Bayak Menggunkan Terlalu Banyak     √ 

4,0 
3.2b. Tidak Menggunakan Huruf Hias/Dekoratif    √ 
3.2c. Penggunaaan Variasi Huruf (Bold, Italic, All Capital, Small 

Capital) Tidak Berlebihan 
   

√ 

Tipografi Mudah Dibaca : 
3.2d. Panjang Baris Kalimat Antara 45-75 Karakter (Sekitar 5-11 

Kata) 
  

√ 
 

3,75 3.2e.  Spasi Susunan Teks Normal    √ 
3.2f.  Jenis Huruf Sesuai dengan Materi Isi    √ 
3.2g.  Jarak Antara Huruf/Kerning Normal    √ 
Tipografi Memudahkan Pemahaman : 
3.2h.  Jenjang Hierarki Judul-judul Jelas dan Konsisten    √ 

4,0 
3.2i.   Jenjang Hierarki Judul-judul Proporsional    √ 
3.2j.   Tidak Terdapat Alur Putih dalam Susunan Teks    √ 
3.2k. Tanda Pemotongan Kata (hyphenation) Maksimum 3  baris    √ 

3.3 Ilustrasi Konsep Ilustrasi Jelas 
 3.3a. Mampu Mengungkap Makna/Arti dari Obyek    √ 

3,3 3.3b. Bentuk Proporsional   √  
3.3c. Bentuk Akurat dan Realistis   √  
Ilustrasi Menimbulkan Daya Tarik : 
3.3d. Keseluruhan Ilustrasi Serasi    √ 

3,4 
3.3e. Goresan Garis dan Raster Tegas dan Jelas    √ 
3.3f. Mengungkapkan Konsep Kreatif   √  
3.3g. Penggunaan Warna Sesuai Obyek  √   
3.3h. Dinamis    √ 

Total Skor 46 
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HASIL PENILAIAN KELAYAKAN KOMPONEN KEGRAFIKKAN  
BUKU TEKS PELAJARAN IPS TERPADU (SEJARAH) 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH 
 

Judul Buku  : Khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial I 

Pengarang  : Sadirman A.M, Ending Mulyani, Dyah Respatsuti 

Penerbit  : Tiga Serangkai 

KOMPONEN INDKATOR BUTIR 
SKOR 

RERATA 
1 2 3 4 

K
E

G
R

A
F

IK
A

N
 

1. UKURAN BUKU 
1.1 Ukuran 
/Format 

1.1a.  Kesesuaiaan Ukuran Format Buku dengan Standar ISO    √ 
4.0 

1.1b. Kesesuaian Format Dengan Materi Isi Buku    √ 
2. BAGIAN KULIT BUKU 

2.1 Desain 
2.1a..Penampilan Unsur Tata Letak Pada Kulit Muka,  Belakang 

Dan Punggung Memiliki Kesatuan (Unity) 
  

 √ 

4,0 

 2.1b. Memiliki Pusat Pandang (Point Center) Yang Baik    √ 
2.1c...Komposisi Unsur Tata Letak (Judul, Pengarang, Ilustrasi, 

Logo, dll) Seimbang Dan Seirama Dengan Tata Letak Isi 
  

 √ 

2.1d. Ukuran Unsur Tata Letak Proporsional    √ 
2.1e. Proporsi Tampilan Tata Letak Setiap Unsur Sesuai   √  
2.1f. Warna Unsur Tata Letak Harmonis Dam Memperjelas Fungsi   √  
2.1g. Memliliki Tingkat Kekontrasan Yang Baik   √  

2.2 Tata letak 2.2a. Penempatan Unsur Tata Letak Konsisten (Sesuai Pola)    √ 

3,75 

 2.2b. Memberi Kesan Irama Yan Baik (Muka, Belakang Dan 
Punggung) 

  
√  

2.2c..Menampilkan Seluruh Unsur Tata Letak Secara Proporsional 
Dan Harmonis 

  
 √ 

2.2d Menggunakan Dan Menempatkan Unsur Tata Letak 
Konsisten Dalam Satu Seri 

  
 √ 
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2.3 Tipografi Huruf yang digunakan menarik dan mudah dibaca 

 
 2.3a..Ukuran Judul Buku Lebih Dominan Dibandingkan Nama   

Pengaran Dan Penerbit 
   

√ 

4,0 

 2.3b. Warna Judul Buku Kontras Dari Pada Warna Belakang    √ 

K
E

G
R

A
F

IK
A

N
 

2.3c..Ukuran Huruf Proporsional Dubandingkan Dengan Ukuran 
Buku Huruf Kecil Yang Sederhana (Komunikatif) 

   
√ 

2.3d..Tidak Mengunakan Terlalu Banyak Kombinasi Jenis Huruf    √ 
2.3e. Tidak Menggunkan Huruf Hias/Dekorasi    √ 
2.3f. .Sesuai Dengan Jenis Huruf Untuk Isi Buku    √ 

2.4 Ilustrasi Mencerminkan Isi Buku 
 2.4a. Ilustrasi Dapat Menggambarkan Isi/Materi Buku   √  

3,5 
2.4b. Ilustrasi Mampu Mengungkap Karakter Obyek   √  
2.4c..Bentuk, Ukuran, Obyek Ilustrasi Proposional Dan Sesuai 

Realita 
  

 √ 

2.4d. Warna Obyek Ilustrasi Sesuai Realita    √ 
3. BAGIAN ISI 

3.1 Tata letak Tata Letak Konsisten 
3.1a. Pemenpatan Unsur Tata Letak Konsisten    √ 

4,0 
3.1b..Jarak Antar Paragraf Jelas Serta Tidak Ada Window Atau 

Orhans 
   

√ 

3.1c. Setiap Penempatan Judul Bab Seragam/Konsisten.    √ 
Unsur Tata Letak Harmonis : 

3.1d. Bidang Cetak Dan Margin Proporsional/Sebanding.    √ 

3,8 

3.1e. Teks dan Ilustrasi Berdekatan    √ 
3.1f...Memperhatikan Margin Dua Halama Yang Berdampingan    √ 
3.1h. Judul Bab    √ 
3.1i.  Sub Judul    √ 
3.1j.  Angka Halaman/Folios    √ 
3.1k. Ilustrasi   √  
3.1l.  Keterangan Gambar (Caption)    √ 
3.1m.Ruang Putih (White Space)    √ 
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3.2 Tipografi Tipografi Sederhana 
 3.2a. Tidak Bayak Menggunkan Terlalu Banyak     √ 

4,0 
3.2b. Tidak Menggunakan Huruf Hias/Dekoratif    √ 
3.2c. Penggunaaan Variasi Huruf (Bold, Italic, All Capital, Small 

Capital) Tidak Berlebihan 
  

 √ 

Tipografi Mudah Dibaca : 
3.2d. Panjang Baris Kalimat Antara 45-75 Karakter (Sekitar 5-11 

Kata) 
  

√  

3,75 3.2e.  Spasi Susunan Teks Normal    √ 
3.2f.  Jenis Huruf Sesuai dengan Materi Isi    √ 
3.2g.  Jarak Antara Huruf/Kerning Normal    √ 
Tipografi Memudahkan Pemahaman : 
3.2h.  Jenjang Hierarki Judul-judul Jelas dan Konsisten    √ 

4,0 
3.2i.   Jenjang Hierarki Judul-judul Proporsional    √ 
3.2j.   Tidak Terdapat Alur Putih dalam Susunan Teks    √ 
3.2k. Tanda Pemotongan Kata (hyphenation) Maksimum 3  baris    √ 

3.3 Ilustrasi Konsep Ilustrasi Jelas 
 3.3a. Mampu Mengungkap Makna/Arti dari Obyek    √ 

3,7 3.3b. Bentuk Proporsional    √ 
3.3c. Bentuk Akurat dan Realistis   √  
Ilustrasi Menimbulkan Daya Tarik : 
3.3d. Keseluruhan Ilustrasi Serasi    √ 

3,4 
3.3e. Goresan Garis dan Raster Tegas dan Jelas    √ 
3.3f. Mengungkapkan Konsep Kreatif   √  
3.3g. Penggunaan Warna Sesuai Obyek  √   
3.3h. Dinamis    √ 

Total Skor 45,9 



159 

 

 

 

Persentase Nilai Kegrafikkan  

Buku Teks Pelajaran Menurut BSNP 

 

 

                 Skor 
Nilai Kegrafikkan Buku:-------------------------x100 = 

          Skor Maksimal 
 

             46 
Nilai Kegrafikkan Buku A :--------x100% = 95,8% 

      48 
 

            45,9 
Nilai Kegrafikkan Buku B :---------x100% = 95,6% 

      48 
 

Tabel Persentase Nilai Kegrafikkan Buku Teks Pelajaran IPS Terpadu 

No Buku Skor Persentase % 
1. A 46 95,8% 
2. B 45,9 95,6% 
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UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS ILMU SOSIAL (FIS) 
 Kampus Sekaran Gunungpati Gedung C7, Telp./Fax (024) 8508006, Semarang 

 
  
Nomor :            /H37.1.3/PP/2011 
Lamp. : - 

Hal : Permohonan Ijin Observasi Awal 

 

Yth. : Kepala Dindikpora 

Kabupaten Kudus 

 

Dengan Hormat, 

 
Bersama ini, kami mohon izin pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi/Tugas akhir 

oleh mahasiswa sebgai berikut : 

 
Nama   : Rifa Irwan Sani 

NIM   : 3101407020 

Semester  : VIII (Delapan) 

Program studi  : Pendidikan Sejarah  

Judul  :”ANALISIS BUKU PAKET MATA PELAJARAN IPS  

…TERPADU SMP KELAS VII SEMESTER II 

…BERDASARKAN  KURIKULUM KTSP  DI KABUPATEN 

...KUDUS”. 

Alokasi Waktu : bulan Februari sampai dengan Maret 2011 

 
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diijinkan 

untuk mengadakan observasi awal di instansi/lembaga yang Saudara pimpin 

  
Atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih. 

 

 

 

 

Tembusan : 
1. Dekan 
2. Ketua Jurusan Sejarah 
Fakultas Ilmu Sosial UNNES 
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